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APRESENTAÇÃO

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
muda-se o ser, muda-se a confiança;

todo mundo é composto de mudança, [...]

Continuamente vemos novidades,
diferentes em tudo da esperança”

(Luís Vaz de Camões)

colaborador; integra e participa do Fó-
rum Nacional dos Conselhos Estaduais 
e Distrital de Educação (Foncede), in-
clusive tendo exercido a Presidência e 
a Vice-Presidência Regional; integra o 
Fórum Distrital de Educação (FDE) e a 
Comissão responsável pelo acompa-
nhamento, monitoramento e avaliação 
do Plano Distrital de Educação (PDE); 
e, pioneiramente, em termos de Brasil, 
implantou unidades-piloto do Novo En-
sino Médio, última etapa da Educação 
Básica, hoje implementada nas escolas 
públicas e particulares vinculadas ao 
sistema de ensino do Distrito Federal. 

Neste livro comemorativo, escrevem 
profissionais da educação que contri-
buíram ou vivenciaram sobejamente as 
mudanças evolutivas implementadas 
durante esses sessenta anos de existên-
cia do Conselho de Educação: 

a) Genuíno Bordignon, “Os Conse-
lhos de Educação e o CEDF: Olhares 
em retrospectiva e para o futuro”; 

b) Mara Gomes, “O Conselho de 
Educação do Distrito Federal: Sua 
importância para o Sistema de Ensi-
no: 1962 a 2022”;

c) Felipe Salomão Cardoso, “História 
do CEDF: Quantificação anual dos 
atos e medidas contra a pandemia”;

Há seis décadas, no dia 6 de agosto 
de 1962, decorridos dois anos da inau-
guração de Brasília, foi realizada a pri-
meira reunião ordinária do Conselho 
de Educação do Distrito Federal (CEDF), 
quando foi apreciado e aprovado o pri-
meiro Regimento do Colegiado, notá-
vel marco inicial do seu funcionamento 
após sua instalação, instituído que fora 
em março daquele ano. A partir dessa 
reunião, tem-se o registro da primei-
ra mudança de rumo e de perspectiva 
para a educação e para o sistema de 
ensino no Distrito Federal. O Conselho 
de Educação vivenciou todas as Leis de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (LDBs), bem como a Lei de Gestão 
Democrática (Lei Distrital no 4.751, de 
2012), que estabeleceu a eleição dos 
gestores para as escolas públicas, como 
também mudou o quantitativo de as-
sentos no Colegiado e os critérios para 
a nomeação de representantes da so-
ciedade civil como membros efetivos. 
Ao longo de sua história, o CEDF: reali-
zou dezesseis Conferências de Educa-
ção; normatizou o sistema de ensino 
jurisdicionado, mediante a expedição 
de Resoluções, Pareceres, Recomen-
dações e Notas Técnicas, entre outros 
atos; participa da formulação de Planos 
de Educação (Distrital e Nacional) como 
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d) Clayton da Silva Braga, “60 anos: 
CEDF e as Escolas Particulares”;

e) Simone Pereira Costa Benck, Suza-
na Gonçalves Rodrigues, Lucas Mou-
ra Maximo e Rodrigo Moreira França, 
“Dos percursos da educação superior 
pública distrital ao anúncio da Univer-
sidade do Distrito Federal Professor 
Jorge Amaury Maia Nunes — UnDF”; 

f) Cíntia Cristina Faulhaber, Arthur 
José Pavan Torres e Joana D’arc 
Alves Santos, “Colegiado Nacional 
dos Diretores e Secretários de Con-
selhos de Educação — Codise: His-
tória, atuações e perspectivas”;
g) Ranilson Oscar Araújo Paiva, Alan 
Pedro da Silva, Dalgoberto Miquili-
no Pinho Júnior, Ivo Augusto Cala-
do, Ig Ibert Bittencourt e Seiji Isota-
ni, “Uma plataforma para a gestão 
de documentos normativos da edu-
cação: A Plataforma Normativas”.

h) Dora Vianna Manata e Eliana Moy-
sés Mussi, “O Conselho de Educação 
do Distrito Federal: Refletindo sobre 
a importância dos Planos Nacional 
e Distrital de Educação — de 1962 a 
2022”;

i) Eduardo Deschamps, “BNCC e Iti-
nerários Formativos nos Estados e 
no Distrito Federal”; 

j) Júlio Gregório Filho, “Escolas do DF: 
Gestão democrática e memórias”;

k) Rodrigo Pereira de Paula, “Os 
Conselhos de Educação e a impor-
tância da representação das entida-
des de classe”; 

l) Júlio Cezar Barros de Farias, 
“Conselhos: Concepções, funções, 
competências e democratização da 
educação”;

m) Maria das Graças de Paula Ma-
chado, “Antigos mestres, novos de-
safios”; 
n) Hélvia Miridan Paranaguá Fraga, 
“Vocação X Educação: Onde esta-
mos, professor?”

Aos ex-presidentes, Armando Hilde-
brandt, Adalberto Corrêa Sena, Clélia 
de Freitas Capanema, Anna Bernar-
des da Silveira Rocha, Gildo Willadino, 
Carlos Fernando Mathias de Souza, 
Josephina Desounet Baiocchi, Décio 
Batista Teixeira, Luiz Otávio da Justa 
Neves, Nilton Alves Ferreira, Maria José 
Vieira Féres, Álvaro Moreira Domin-
gues Júnior e Marco Antônio Almeida 
Del’Isola, a eterna gratidão do Conse-
lho de Educação do Distrito Federal 
pela competência, dedicação, zelo, 
prudência, carinho, eficiência e efeti-
vidade na condução do Colegiado no 
decorrer desses sessenta anos.

Segue o Conselho de Educação com 
sua nobre missão de normatizar e fis-
calizar o sistema de ensino do Distrito 
Federal, sob a proteção e guia de Deus, 
observadas três insistentes caracterís-
ticas, segundo as palavras pronuncia-
das pelo saudoso, ilustre conselheiro e 
ex-presidente, professor Gildo Willadi-
no, quando da solene sessão comemo-
rativa dos vinte anos do Colegiado: 

A primeira se refere ao fraternal 
convívio com a área executiva; 
alterando sua composição ao 
longo do tempo, e tendo suce-
dido diferentes Secretários de 
Estado, jamais se criou situação 
de impasse, e jamais o Conselho 
e aqueles que estão na linha de 
frente do processo educacional 
deixaram de manter um relacio-
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namento com mais alto nível. 
A segunda é a de que a maioria 
dos atos normativos é aprovada 
por unanimidade. Para aqueles 
que não acompanham as reuni-
ões ou não lêem as atas respec-
tivas, pode dar a impressão de 
que o relator apenas apresenta 
seu Parecer e obtém a adesão 
completa e integral de seus pa-
res. Na realidade, se isto ocorre 
muitas vezes, é preciso que se 
diga que, em grande número 
de casos, o debate é aceso e de-
morado, e, por aproximações 
sucessivas, chega-se ao consen-
so. Não raro o relator acolhe as 
emendas e as incorpora em seu 
Parecer. Tal se deve ao fato de 
que, nesta casa, as divergên-
cias podem ser, no máximo, de 
propostas, nunca de objetivos. 
A terceira característica é a de 
imprevisibilidade de como um 
processo tramitará após emi-
tida a posição do relator. Às 
vezes o Conselheiro apresenta 
seu parecer na expectativa de 
que a discussão será longa e 
veemente — e, para sua própria 
surpresa, às vezes até mesmo 
frustração, o Colegiado imedia-
tamente o acompanha, não obs-

tante o aparente teor polêmico 
de um novo posicionamento. 
Em outras ocasiões, o relator, 
estudada a matéria, conta com 
que, dada a singeleza do assun-
to, após a leitura do seu voto, 
ocorrerá uma decisão rápida e 
tranquila. Justo após dizer “Este 
é o parecer”, já ocorreu que cin-
co ou seis conselheiros pediram 
a palavra para discordar, não só 
com o relator, como com aque-
les que o antecederam, e, na 
hora de se arrolarem os votos, 
resultar algo como 5 ou 4, com 
mais 2 votos em separado e 1 
abstenção.

Assim, senhoras e senhores, espe-
ramos que apreciem esta importan-
te obra e percebam o quanto é e será 
útil o seu conteúdo, hoje, para aqueles 
que nos sucederão no exercício de tão 
gratificante e honroso mandato, o de 
membro do Conselho de Educação do 
Distrito Federal. 

MÁRIO SÉRGIO MAFRA

Presidente do CEDF

CONSELHO DE EDUCAÇÃO
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CAPÍTULO 1
OS CONSELHOS DE 
EDUCAÇÃO NO BRASIL E O 
CEDF
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OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO 
E O CEDF
OLHARES EM RETROSPECTIVA E PARA O FUTURO

Genuíno Bordignon1 

1 Formado em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí-RS), Mestre 
em Educação: Gestão de Sistemas Educacionais; Professor de Ensino Fundamental e Médio em Lages, SC; Diretor da 
Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas de Lages, SC; Diretor da Secretaria Geral do Conselho 
Federal de Educação (CFE); Conselheiro do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF); Professor Ad. IV da 
Universidade de Brasília (UnB) (aposentado); Diretor da Faculdade de Educação da UnB; Consultor do MEC para as 
Conferências Nacionais de Educação 2010, 2014 e 2018 (Conaes); Conferencista em encontros da União Nacional dos 
Conselhos Municipais de Educação (Uncme). Livros publicados: Gestão da Educação no município: Sistema, Conselho 
e Plano; Conselhos de Educação do Brasil 1842–2020: trajetórias nos cenários da história; mais de três dezenas entre 
capítulos de livros e artigos em revistas publicados.

Resumo

Os Conselhos de Educação do Brasil contam com 
uma história de 180 anos em âmbito estadual, des-
de a criação do Conselho de Instrução Pública da 
Bahia em 1842, então Província, e 111 anos em âm-
bito nacional, desde a criação do Conselho Superior 
de Ensino em 1911. Em uma visão retrospectiva, 
essa história é sucintamente relatada neste texto, 
com o objetivo de lançar olhares para os desafios 
presentes e futuros do papel dos conselhos na or-
ganização e normatização da educação brasileira. 
Desde os primórdios da organização da educação 
brasileira, os educadores e, mais recentemente, as 
entidades da sociedade civil foram convocados a 
participar dela por meio dos Conselhos de Educa-
ção. Conselhos que, ao longo de sua história, na-
vegaram nas ondas, ora mansas, ora turbulentas, 
da política nacional, com momentos de glórias e 
outros de ocasos, sem perder sua essência. O olhar 
retrospectivo sinaliza desafios a serem enfrentados 
para manter e aperfeiçoar a essência de sua natu-
reza e importância histórica como colegiados de 
gestão democrática da educação.

Palavras-chaves: Conselhos de Educação. Olhar 
retrospectivo. Papéis. Desafios.

Abstract

The  Education Council in Brazil have a history of 
180 years at the state level, since the creation of the 
Public Instruction Council of Bahia in 1842, then 
Province, and 111 years at the national level, since 
the creation of the Higher Education Council in 
1911. In a retrospective view, this story is succinctly 
reported in this text, with the aim of taking a look 
at the present and future challenges of the role of 
councils in the organization and regulation of Bra-
zilian education. Since the beginnings of the or-
ganization of Brazilian education, educators and, 
more recently, civil society entities have been invit-
ed to participate in it through the Education Coun-
cils. Councils that, throughout their history, were 
succeptible to national politics, with moments of 
glory and others of meekness, without losing their 
essence. The retrospective look signals challenges 
to be faced to maintain and improve the essence 
of their nature and historical importance as colle-
giate of democratic management of education.

Keywords: Education Council. Retrospective look. 
Roles. Challenges.
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INTRODUÇÃO

Carr (1978, p. 49) afirma que “só po-
demos compreender completamente 
o presente à luz do passado”. E o filó-
sofo espanhol José Ortega y Gasset 
lembra-nos de que “Eu sou eu e minha 
circunstância”2. Minha circunstância 
decorre da história de minha vida e de 
minha situação presente em determi-
nado tempo e lugar. E, para completar, 
outro filósofo, Cornelius Castoriadis, 
diz-nos que ser um eu, ou seja, ser um 
sujeito numa sociedade, é ser uma 
consciência articulada com outro. Em 
síntese: sem memória histórica, não 
haveria cultura presente, nem identi-
dade social. Cultura e identidade, tan-
to pessoal, quanto institucional.

Por outro lado, Ortega y Gasset, ao 
completar sua reflexão dizendo que, 
para mudar as circunstâncias, é preciso 
mudar a si mesmo, advoga que as cir-
cunstâncias dependem das pessoas. Isto 
vale para as instituições, uma vez que es-
tas são o que as pessoas fazem delas.

Trago essas reflexões iniciais para 
dizer que nossas instituições são obras 
culturais radicadas no passado, mas 
são, também, o que fazemos delas em 
nosso presente e o que projetamos 

para seu futuro. Ou seja: busco um 
olhar em retrospectiva para poder en-
tender o presente e projetar o futuro 
desejado dos Conselhos de Educação.

Os Conselhos de Educação exerceram 
papel fundamental na organização e de-
senvolvimento da educação brasileira. 
Compreender a educação que temos 
passa, em boa medida, pela história dos 
conselhos. E enfrentar o desafio da edu-
cação que queremos para o futuro re-
quer, por sua vez, olhar para o papel dos 
conselhos nas circunstâncias atuais.

Assim, neste texto conciso, resgato a 
história dos Conselhos de Educação do 
Brasil sob o olhar de sua importância e 
papel na organização da educação. Nes-
sa história, entre glórias e ocasos, va-
mos encontrar momentos de relevante 
contribuição entre outros acomodados 
às rotinas das circunstâncias da política.

Um olhar para o futuro dos Conse-
lhos de Educação requer, como inspira-
ção, o resgate dos bons momentos do 
passado e, como ousadia, a mudança 
interior das pessoas para superar as cir-
cunstâncias institucionais atuais, para 
mudar o futuro da educação brasileira. 

1 Publicada originalmente no intróito de sua obra inicial, Meditaciones del Quijote, de 1914.

Fonte: Pixabay
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1  UM OLHAR EM 
RETROSPECTIVA: A CRIAÇÃO 
DOS CONSELHOS DE 
EDUCAÇÃO 2

A proposta de Conselhos de Educa-
ção, na época denominados de Conse-
lhos de Instrução Pública, na estrutura 
da organização da educação brasilei-
ra, esteve presente desde o Império. 
Com inspiração no Conselho Supe-
rior de Instrução Pública de Portugal, 
criado em setembro de 1835, várias 
propostas de criação de Conselhos de 
Educação em âmbito nacional foram 
discutidas na Câmara dos Deputados, 
mas não implementadas. Ainda no 
Império, foram propostos: Conselho 
Geral de Instrução Pública, em 1846; 
Conselho Superior de Instrução Públi-
ca, em 1870, proposta retomada em 
1877; Conselho Superior de Instrução 
Nacional, em 1882; e, no alvorecer da 
República, Conselho de Instrução Su-
perior, em 1891.

Ainda no Império, sob a égide do 
Ato Adicional de 1834 à Constituição 
de 1824, que delegou às Províncias a 
educação primária e secundária, a Pro-
víncia da Bahia, pela Lei nº 172, de 25 
de maio de 1842, criou oficialmente o 
primeiro Conselho de Educação no Bra-
sil: Concelho (sic) de Instrucção Pública 
da Bahia. Esse conselho teve funciona-
mento intermitente e sofreu diversas 
alterações até 1963, quando foi criado 
o atual Conselho Estadual de Educação 
da Bahia (CEE/BA). 

E, em 1854, considerando que o Ato 
Adicional de 1834 reservava ao Império 
o ensino primário e secundário do mu-
nicípio da Corte, o Decreto nº 1.331-A, 
de 17 de fevereiro de 1854, criou o pri-
meiro Conselho Municipal de Educa-
ção: Conselho Director do Ensino Primá-
rio e Secundário do Município da Corte. 
Considerada a criação do Conselho de 
Instrução Pública da Bahia em 1842, 
temos 180 anos de história de Conse-
lhos de Educação no Brasil.

Em âmbito nacional, a efetiva cria-
ção e consolidação dos Conselhos de 
Educação viria a ocorrer após 21 anos 
da Proclamação da República, em 
1911, com a criação do Conselho Su-
perior de Ensino. Numa sequência his-
tórica, sem interrupções, até hoje, são 
111 anos e 6 conselhos: 

a) Conselho Superior de Ensino, 
criado pelo Decreto nº 8.659, de 
5 de abril de 1911. Esse conselho 
era constituído com figura jurídica 
própria (uma forma de autarquia), 
com competência para substituir a 
função fiscal do Estado, com plena 
autonomia. Era composto pelos di-
retores das cinco escolas superiores 
existentes à época e do Colégio Pe-
dro II, e por um professor de cada 
estabelecimento citado, também 
eleito pelos pares. A ação do con-
selho foi caracterizada como de de-
soficialização do ensino superior. 
As fortes críticas à desoficialização, 
que permitiu a criação das escolas 
livres, que viriam a constituir objeto 

2 O presente trabalho tem como principal referência o livro de minha autoria: Conselhos de Educação do Brasil 
(1842–2020): Trajetórias nos cenários da história. Curitiba: CRV, 2020.
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de sua trabalhosa oficialização pelo 
Conselho Nacional de Educação nos 
anos de 1930, e o fato de ter compe-
tências somente sobre o ensino su-
perior levaram ao processo de sua 
substituição pelo Conselho Nacio-
nal de Ensino.

b) Conselho Nacional de Ensino, 
criado pelo Decreto nº 11.530, de 18 
de março de 1915, alterando o Con-
selho Superior de Ensino, alteração 
que somente foi tornada efetiva pelo 
Decreto nº 16.782-A, de 13 de janei-
ro de 1925, pela regulamentação da 
Lei nº 4.632, de 6 de janeiro de 1923. 
A mudança de denominação de Su-
perior para Nacional compreendeu 
nova abrangência sobre todo o en-
sino, sendo o conselho dividido em 
três seções: Ensino Secundário e 
Superior; Ensino Artístico; e Ensino 
Primário e Profissional. Eram con-
feridas ao conselho atribuições am-
plas para o desenvolvimento e para 
o aperfeiçoamento da instrução 
pública, com competência para dis-
cutir, propor e emitir opinião sobre 
questões submetidas pelo governo 
ou por iniciativa própria. A sua com-
posição compreendia os diretores e 
um professor de cada escola, elei-
tos pelas respectivas, e um indicado 
pelo governo em cada seção e um 
delegado dos estados onde havia 
ensino primário, subvencionado 
pela União. Podiam participar das 
reuniões, sem direito a voto, direto-
res de escolas particulares. 

c) Conselho Nacional de Educa-
ção de 1931, criado pelo Decreto nº 
19.850, de 11 de abril de 1931, tinha 
como função colaborar com o gover-

no no preparo de anteprojetos, na 
regulamentação da aplicação das 
leis e na orientação e direção supe-
rior do ensino, funções essas de cará-
ter consultivo e normativo. Era com-
posto por três conselheiros de livre 
escolha do governo entre personali-
dades com alto saber e reconhecida 
capacidade em assuntos de educa-
ção e ensino e pelos seguintes repre-
sentantes: um de cada universidade 
federal; um de cada instituto isolado 
de direito, medicina e engenharia; 
um do ensino superior estadual; um 
do ensino superior particular; e um 
de cada esfera (federal, estadual e 
particular) do ensino secundário. 

d) Conselho Nacional de Educa-
ção de 1937, criado pela Lei nº 174, 
de 1º de janeiro de 1936, em vista do 
artigo 152 da Constituição de 1934, 
que dispunha: 

Art 152 - Compete precipua-
mente ao Conselho Nacional de 
Educação, organizado na forma 
da lei, elaborar o plano nacional 
de educação para ser aprovado 
pelo Poder Legislativo e sugerir 
ao Governo as medidas que jul-
gar necessárias para a melhor 
solução dos problemas educa-
tivos, bem como a distribuição 
adequada dos fundos especiais. 
(BRASIL, 1934)

O novo CNE, ou o segundo CNE, era 
composto por 16 conselheiros, sen-
do 14 escolhidos pelo governo em 
listas tríplices eleitas pelo primeiro 
CNE, entre indicações das diferen-
tes categorias indicadas na Lei, e 2 
de livre escolha do governo. A partir 
de centenas de indicações, somente 
em julho de 1936, foram nomeados 
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14 conselheiros das listas, sendo o 
primeiro de cada lista, e os 2 esco-
lhidos pelo governo. O novo CNE foi 
instalado em 11 de fevereiro de 1937. 
Até então, continuava funcionando o 
CNE criado em 1931. Além da função 
constitucional de elaborar o Plano 
Nacional de Educação, o novo CNE, 
mantinha as relevantes funções do 
anterior. Elaborado o PNE e encami-
nhado à Câmara, em maio do mes-
mo ano, o CNE retomou as atividades 
normais. Em face do Estado Novo da 
ditadura Vargas, os mandatos não 
foram renovados e as vacâncias fo-
ram sendo substituídas sem os crité-
rios originais, até a aprovação da Lei 
nº 4.024, de 1961 (LDB), que criava o 
Conselho Federal de Educação.

e) Conselho Federal de Educação 
de 1962, criado pela Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional 
(Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 
1961) e disciplinado nos artigos 8º e 
9º. O CFE era composto por 24 conse-
lheiros, de livre escolha do governo, 
tendo como critérios o notável saber 
e experiência em matéria de educa-
ção e a representação das diversas 
regiões do País, os diversos graus de 
ensino e o magistério oficial e par-
ticular. Como funções, mantinha o 
caráter consultivo de colaborar com 
o governo na formulação das políti-
cas educacionais, e o normativo na 
organização e expansão do ensino. 
Entre as principais atividades em seu 
início, constam estudos especiais in-
terpretando a LDB e orientando os 
estados na sua aplicação e a elabora-
ção do Plano Nacional de Educação 
para a aplicação dos fundos destina-
dos em lei aos diferentes níveis de 

ensino. Nos anos finais, sucumbiu à 
forte pressão da expansão do ensino 
superior privado, sendo extinto pela 
Medida Provisória nº 661, de 18 de 
outubro de 1994.

f) Conselho Nacional de Educação 
de 1994/96, criado pela Medida Pro-
visória (MP) de 18 de outubro de 1994, 
em substituição ao CFE, transforma-
da na Lei nº 9.131, de 24 de novem-
bro de 1995. O CNE da MP funcionou 
como Comissão Especial constituída 
por dirigentes do MEC até a instalação 
do CNE da nova lei em 26 de fevereiro 
de 1996. O terceiro CNE, atualmen-
te em funcionamento, é dividido nas 
Câmaras de Educação Básica e Su-
perior, cada uma com competências 
próprias, relativas ao respectivo nível 
de ensino. É composto por 24 conse-
lheiros, sendo 12 em cada câmara. O 
critério de escolha estabelece a pari-
dade entre escolha do governo e in-
dicações de entidades nomeadas em 
decreto próprio. 

No âmbito estadual, os Conselhos 
de Educação aparecem pela primeira 
vez na legislação no parágrafo único do 
artigo 152 da Constituição de 1934:

Parágrafo único - Os Estados e 
o Distrito Federal, na forma das 
leis respectivas e para o exercí-
cio da sua competência na ma-
téria, estabelecerão Conselhos 
de Educação com funções simi-
lares às do Conselho Nacional 
de Educação e departamentos 
autônomos de administração 
do ensino. (BRASIL, 1934)

No entanto, alguns estados haviam 
instituído Conselhos de Educação mes-
mo antes da Constituição de 1934. Além 
do caso já referido da Bahia, Alagoas, 

23



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

pela Lei nº 484, de 22 de junho de 1906, 
criou o Conselho Diretor da Instrução 
Primária de Alagoas. Há informações de 
que São Paulo e outros estados também 
criaram Conselhos de Educação.

Já no espírito da Constituição de 
1934, outros estados criaram seus con-
selhos: o Rio Grande do Sul incluiu a fi-
gura do Conselho de Educação em sua 
Constituição de 1935, criado pelo Decre-
to nº 6.105, de 25 de novembro de 1935. 
O Ceará criou seu Conselho de Educa-
ção em 1948 pela Lei nº 463, de 1948, 
publicada em 21 de janeiro de 1949.

A Lei nº 4.024, de 1961 (LDB), em seu 
artigo 10, viria a consolidar a criação 
de Conselhos Estaduais em todas as 
unidades da federação:

Art. 10. Os Conselhos Estaduais 
de Educação organizados pelas 
leis estaduais, que se constitu-
írem com membros nomeados 
pela autoridade competente, 
incluindo representantes dos 
diversos graus de ensino e do 
magistério oficial e particular, 
de notório saber e experiência, 
em matéria de educação, exer-
cerão as atribuições que esta lei 
lhes consigna. (BRASIL, 1961)

Ainda em 1962, Amazonas, Rio de 
Janeiro e Distrito Federal (então Mu-
nicípio) criaram seus Conselhos de 
Educação. Em 1963 e 1964, as demais 
unidades da federação criaram seus 
Conselhos de Educação. À medida que 
novas unidades foram sendo criadas, 
por conversão de territórios em es-
tados (casos de RO e AP), ou por des-
membramento (casos de MS e TO), 
foram criados os respectivos Conse-
lhos de Educação.

Por força da Constituição Federal de 
1988, em 1989, os estados aprovaram 
suas novas Constituições Estaduais. Ne-
las aparece dispositivo relativo ao Con-
selho de Educação, embora a CF não te-
nha feito referência a eles, nem mesmo 
ao nacional.

No âmbito municipal, os Conse-
lhos de Educação ganham efetividade 
a partir da Constituição de 1988, que, 
no artigo 18, erigiu o município como 
ente federado, com espaço próprio de 
autonomia, e, no artigo 211, definiu sua 
competência para organizar o seu siste-
ma de ensino. 

Antes da atual Constituição Federal, 
diversas experiências de Conselhos Mu-
nicipais foram registradas. Além do Con-
selho Diretor do Ensino Primário e Se-
cundário do Município da Corte de 1854, 
já referido, há registros de outros Conse-
lhos Municipais após a Constituição de 
1934 e, especialmente, em vista do artigo 
71 da Lei nº 5.692, de 1971, que permitia 
aos Conselhos Estaduais delegar parte 
de suas atribuições a Conselhos de Edu-
cação organizados nos municípios. Esta 
é a única referência a Conselhos Munici-
pais encontrada na legislação federal.

A instituição dos sistemas muni-
cipais pela Constituição de 1988, de 
certa forma, marca o início efetivo da 
era dos Conselhos Municipais, que as-
sumem funções próprias, não mais de-
legadas. Cabe observar que a criação 
dos conselhos precede a organização 
dos sistemas, sinalizando, de certa for-
ma, uma inversão de competências, 
que caberia àqueles organizar estes. 

Duas iniciativas deram impulso à cria-
ção dos sistemas e dos Conselhos Muni-
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cipais de Educação: a criação, em 1992, 
da União Nacional dos Conselhos Muni-
cipais de Educação (Uncme), entidade 
de direito privado sem fins lucrativos, e, 
em 2003, do Programa Nacional de Ca-
pacitação de Conselheiros Municipais 
de Educação (Pró-Conselho), criado pela 
Secretaria de Educação Básica do Minis-
tério da Educação (SEB/MEC). A Uncme 
registra hoje a existência de mais de 90% 
dos municípios com Conselhos de Edu-
cação e 50% com sistemas de ensino.

Os atuais Conselhos Municipais de 
Educação, nascidos da matriz demo-
crática da Constituição cidadã, as-
sumem características e identidade 
próprias que os diferenciam, pela sua 
natureza e circunstâncias geográficas, 
dos Conselhos Estaduais. Essa iden-
tidade se expressa em funções mais 
abrangentes, incluindo papéis de mo-
bilização e controle social e numa 
composição mais representativa dos 
saberes e olhares plurais da comuni-
dade escolar e local. Por se situarem e 
atuarem no município, locus original e 
privilegiado de exercício da cidadania, 
onde a democracia participativa é mais 
presente, os Conselhos Municipais tor-
nam-se mais sensíveis, têm o olhar 
mais sintonizado com o cotidiano da 
vida, com as aspirações comunitárias.

A ação da UNCME, de orientação aos 
conselhos e formação dos conselhei-
ros, tem estimulado o fortalecimento 
dos sistemas e dos Conselhos de Edu-
cação nos Municípios.

2  O CONSELHO DE 
EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL (CEDF)

O Conselho de Educação do Distri-
to Federal tem uma singularidade pró-
pria, originada da situação do ente fe-
derado Distrito Federal, que assume as 
funções de Estado e de Município. Essa 
situação dota o CEDF da institucionali-
dade e atribui as funções de Conselho 
Municipal e de Conselho Estadual.

O CEDF foi criado pelo Decreto nº 
171, de 7 de março de 1962, pelo então 
Prefeito do Distrito Federal, no contex-
to da Lei nº 4.024, de 1961, ano em que 
foram criados o Conselho Federal de 
Educação e os Conselhos Estaduais do 
Amazonas e do Rio de Janeiro, ou seja: 
esteve entre os pioneiros. Cabe registrar 
que, à época, o DF era constituído como 
município e governado por um Prefeito. 

Com a passagem do DF à categoria 
de estado em 1988, constituído por um 
único município, guardou as compe-
tências de ambos. Na educação, essas 
competências são definidas na Lei nº 
9.394, de 1996 (atual LDB), no parágra-
fo único do artigo 10, que estabelece 
que o DF tem as competências referen-
tes aos Estados e aos Municípios. Ob-
viamente, seu Conselho de Educação 
assume, no seu âmbito, essas compe-
tências.

Ao longo de sua história, já comple-
tados 60 anos, o CEDF assumiu o mo-
delo e a identidade de Conselho Esta-
dual, tanto na composição, como na 
atuação, exercendo, também, as com-
petências relativas à educação infantil 
da rede particular, atribuídas aos mu-
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nicípios. Essa rica história de contribui-
ção à organização e desenvolvimento 
da educação no Distrito Federal é con-
tada por outros neste livro.

3  AS LIÇÕES DA HISTÓRIA 
DOS CONSELHOS DE 
EDUCAÇÃO

Da análise da história dos Conse-
lhos de Educação, para a compreensão 
da situação presente e desafios do fu-
turo, algumas questões relevantes são 
destacadas:

a) Conselhos na legislação: Tan-
to as propostas de conselhos não 
implementados quanto o da Bahia 
(1842), o do Município da Corte 
(1854), o Superior de Ensino (1911) 
e o Nacional de Ensino (1925) foram 
criados no contexto de leis de refor-
ma do ensino. O primeiro CNE, de 
1931, foi criado por decreto. Já o se-
gundo CNE ganhou status constitu-
cional e foi criado por lei própria. O 
CFE, de 1962, foi criado no contexto 
da primeira Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei nº 4.024, 
de 1961). O atual CNE foi criado, ini-
cialmente, por medida provisória, 
convertida na Lei no 9.131, de 1995, 
que alterou os dispositivos da Lei nº 
4.024, de 1961, relativos ao CFE. A 
atual LDB (Lei nº 9.394, de 1995), no 
artigo 9º, § 1º, remete à existência 
de Conselho Nacional de Educação, 
criado por lei, com funções norma-
tivas e de supervisão (desaparece a 
colaboração com o governo na for-
mulação de políticas educacionais). 
Pode-se inferir que os conselhos 
gradativamente perderam status 

legal, primeiro na Constituição, de-
pois nas leis de organização do ensi-
no, remetidos a espaços infralegais 
próprios.

b) Composição dos conselhos: A 
composição dos primeiros conse-
lhos tinha caráter democrático-cor-
porativo, com representantes das 
instituições de ensino eleitos pelos 
pares (diretores e docentes). O CNE 
de 1937 teve composição singular, 
com eleição, pelo próprio CNE, de 
listas tríplices por vaga, a partir de 
indicações de instituições de ensino 
e dos sistemas estaduais, tendo o 
governo Vargas nomeado o primei-
ro de cada lista. O CFE adotou a livre 
escolha do governo, com a primeira 
composição indicada por comissão 
especial encarregada de escolher 
os melhores educadores da época. 
As novas escolhas foram gradativa-
mente sendo influenciadas por in-
terferências políticas. O novo CNE 
passou a adotar o critério da parida-
de, com metade dos membros es-
colhida livremente pelo governo e 
a outra metade escolhida, também, 
pelo governo, dentre indicações de 
listas tríplices por entidades da so-
ciedade civil. A maioria dos estados 
inicialmente adotou a livre escolha 
e, a partir de 1988, o critério da pari-
dade, seguido também pela maioria 
dos municípios.

c) Funções dos conselhos: Inicial-
mente, os conselhos tiveram fun-
ções de caráter técnico-pedagógi-
co na organização do ensino e das 
políticas educacionais, com foco 
em disposições curriculares e cre-
denciamento de escolas. O CNE de 
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1937 recebeu a relevante compe-
tência, em dispositivo constitucio-
nal, de elaborar o Plano Nacional 
de Educação. A atribuição foi man-
tida pela LDB de 1961, atribuindo 
ao CFE as, também, relevantes fun-
ções da colaboração na formulação 
das políticas educacionais, elabo-
ração de projetos de lei, interpreta-
ção da LDB e aplicação dos fundos 
(financiamento da educação). Gra-
dativamente, essas funções foram 
sendo assumidas pela burocracia 
do MEC e restou ao CFE atender 
ao crescente volume de credencia-
mento de escolas e autorização de 
cursos. O atual CNE assumiu, na 
Câmara de Educação Superior, ini-
cialmente, e depois repassado ao 
MEC, o espólio burocrático do CFE 
de autorização de cursos das insti-
tuições de educação superior e, na 
Câmara de Educação Básica, o re-
levante trabalho de elaboração das 
Diretrizes da Educação Básica, para 
as diferentes situações: educação 
infantil, ensino fundamental e mé-
dio, educação profissional técni-
ca, educação especial, escolas do 
campo, escolas indígenas, relações 
étnico-raciais, planos de carreira 
docente, formação docente, além 
do atendimento a consultas dos 
sistemas de ensino. Conforme suas 
especificidades regionais, os Con-
selhos Estaduais de Educação osci-
laram na atribuição e desempenho 
de suas funções, em boa medida, 
seguindo o padrão nacional.

d) Importância dos conselhos: Na 
posição na legislação, nas formas 
de composição e na atribuição de 

funções, pode-se inferir a importân-
cia que os conselhos, tanto nacio-
nais, como estaduais, tiveram em 
cada momento de sua história. Im-
portância que tem oscilado, espe-
cialmente na atribuição e desempe-
nho de funções tidas como nobres, 
do planejamento e da formulação 
de políticas, e tidas como burocráti-
cas, relativas às instituições de ensi-
no, especialmente do setor privado. 
Essa importância se situa, também, 
no espaço de autonomia que ocu-
param em cada tempo. Não parece 
exagerado inferir que os atuais con-
selhos sofreram perdas de seu signi-
ficado original e sua importância no 
contexto da organização e gestão da 
educação brasileira. No entanto, sua 
relevância e necessidade, mais do 
que nunca, precisam ser afirmadas 
no contexto democrático republica-
no, que se fundamenta no exercício 
da cidadania via participação social 
do cidadão na gestão da coisa pú-
blica (res publica).

Os destaques acima suscitam ques-
tões sobre a situação atual dos Con-
selhos de Educação. A história mostra 
sinalizações de que perderam relevân-
cia frente ao fortalecimento das instân-
cias burocráticas da estrutura do Poder 
Executivo, na contramão do processo 
de democratização e descentralização 
da gestão da coisa pública. Especial-
mente, perderam relevância na parti-
cipação da formulação das políticas 
públicas, traduzidas no planejamento 
e no financiamento da educação, fun-
ção principal de sua concepção origi-
nal. Diante dessa sinalização histórica, 
cabe indagar: qual sua posição no go-
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verno e seu papel nas dimensões técni-
cas e das políticas educacionais? Essa 
indagação remete aos desafios para o 
futuro dos Conselhos de Educação.

4  UM OLHAR PARA O 
FUTURO: OS DESAFIOS DOS 
CONSELHOS DE EDUCAÇÃO

É imperioso que os Conselhos de 
Educação reflitam sobre sua posição e 
papéis no contexto atual, em que as vo-
zes e aspirações da diversidade social 
se tornam cada dia mais presentes e 
exigentes. Essa reflexão pode conside-
rar, como desafios a enfrentar:

a) Constituir-se como órgãos de 
Estado, falando ao governo em 
nome da pluralidade das vozes so-
ciais e deliberando a partir da visão 
do todo social. Os órgãos de Estado 
têm o caráter permanente, enquan-
to os governos são transitórios. Os 
conselhos assumem a natureza de 
órgãos de Estado quando falam ao 
governo, não pelo governo, expres-
sando a vontade da sociedade, para 
além da transitoriedade dos gover-
nos. Neste sentido, a presença de 
conselheiros indicados pelas entida-
des da sociedade civil tem o papel de 
traduzir os diferentes olhares da so-
ciedade, permeados com os olhares 
e possibilidades de ação do governo. 

b) Situar-se na mediação entre 
o governo e a sociedade, ouvindo 
ambas as partes e sendo ouvidos, e 
operando em articulação produtiva. 
A figura de pontes entre o governo e 
a sociedade expressa bem a posição 
dos conselhos. Neste sentido, de-

vem assumir posição própria frente 
aos desafios educacionais, ao longo 
das margens que os empobrecem, 
seja de oposição ou de adesão.

c) Resgatar a importância dos 
conselhos, tanto na participação, 
na proposição e formulação de polí-
ticas e planos educacionais, quanto 
no papel consultivo do governo e da 
sociedade.

d) Afirmar seu espaço de autono-
mia. A autonomia constitui um dos 
fundamentos da gestão democrática 
e do exercício da cidadania, que sig-
nifica poder. A autonomia dos conse-
lhos é inerente à sua própria nature-
za. Seu espaço de autonomia requer 
definição legal de suas competên-
cias, condições objetivas de funcio-
namento, rubrica orçamentária pró-
pria, inviolabilidade dos mandatos e 
respeito às suas deliberações. Neste 
sentido, o instituto da homologação 
é situado como ato de mediação en-
tre a competência deliberativa do 
conselho e a necessidade da ação 
administrativa do Executivo, para 
dar consequência às deliberações 
que dependem de ato administra-
tivo, uma vez que o conselho não 
tem caráter executivo. Não deveriam 
necessitar de ato homologatório as 
deliberações que não requerem ato 
administrativo do Executivo. No caso 
de divergências, o diálogo é sempre 
o melhor conselheiro.

e) Afirmar e preservar a parti-
cipação social na composição e 
a inviolabilidade dos mandatos, 
princípio basilar da natureza dos 
conselhos. Mandato é contrato, 
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com duração e papéis definidos, em 
que o mandante (quem indica ou 
nomeia) atribui ao mandatário (no 
caso, o conselheiro) autonomia para 
desempenhar as funções inerentes 
ao cargo. Somente em caso de não 
cumprir as responsabilidades as-
sumidas, tipificado no Regimento, 
mediante inquérito, o mandato ou 
contrato pode ser interrompido.

f) Redefinir o perfil de atuação, 
assumindo ação proativa e supe-
rando a agenda do protocolo, em 
geral restrita às demandas das ins-
tituições educacionais, o que im-
plica dar prioridade e relevância à 
atuação na dimensão estratégica, 
em relação à operacional do con-
tencioso escolar. A dimensão estra-
tégica requer estudos e análises da 
situação, dos limites e possibilidade 
de atuação, o impacto das delibe-
rações com olhar para o todo e no 
horizonte futuro. Ou seja: refletir so-
bre a concepção de educação que 
temos, a educação que queremos e 
as estratégias para promovê-la.

g) Dedicar tempos e espaços à 
formação dos conselheiros. A in-
vestidura no cargo não infunde sa-
beres ao conselheiro. Os diferentes 
saberes, acadêmicos e populares 
da experiência de vida, que os con-
selheiros levam ao conselho, ricos 
para o olhar do todo social, devem 
ser enriquecidos de saberes especí-
ficos da função de conselheiro. Além 

da importância do acolhimento, 
motivação, engajamento e perten-
cimento, a formação do conselhei-
ro precisa contemplar a legislação 
educacional, as políticas educacio-
nais do sistema de ensino, os planos 
de educação, os papéis próprios do 
conselho e o caráter das delibera-
ções. Fundamental para a formação 
é a reflexão sobre a concepção de 
educação adotada e a coerência das 
deliberações do conselho com essa 
concepção.

h) Assumir, no caso específico 
do CEDF, sua identidade híbrida 
de conselho estadual e munici-
pal. Em parte o faz ao normatizar 
a educação infantil da rede priva-
da de ensino. Mas poderia avançar 
nas características dos Conselhos 
Municipais no que se refere à com-
posição — representação de pais/
mães, estudantes e movimentos so-
ciais — e na atuação — papel mais 
proativo na mobilização e controle 
social (guardião dos direitos educa-
cionais da cidadania, na sua diversi-
dade). Essa dupla condição aponta, 
também, para a pertinência de sua 
participação na União Nacional dos 
Conselhos Municipais de Educação 
(Uncme).

No atual contexto da educação bra-
sileira, os desafios dos Conselhos de 
Educação são muitos e irrenunciáveis. 
Cabe aos educadores o papel proativo 
de enfrentá-los.
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O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 
SUA IMPORTÂNCIA PARA O SISTEMA DE ENSINO:      
1962 A 2022

Mara Gomes1

Resumo

Brasília, Capital da Esperança, trouxe no bojo de 
sua construção sonhos de um planejamento edu-
cacional consolidado em Jardins de Infância, Es-
colas Classes, complementação de atividades nas 
Escolas Parques, indicando que não só a monu-
mentalidade dos seus edifícios seria a sua marca, 
mas a educação traçada por seus pensadores dei-
xava a marca educação que pudesse avançar para 
além da universalização do ensino primário e do 
reconhecimento da educação como direito de 
todos. Assim, a criação do Conselho Distrital de 
Educação, em 1962, proporcionou a regulamen-
tação necessária para o funcionamento do siste-
ma de ensino que, ora, nascia. Passados os ses-
senta anos de sua existência, continua buscando 
entender e refletir sobre os movimentos ineren-
tes às transformações educacionais e, de forma 
propositiva, equilibrada e imparcial, adequar as 
normas e a regulação do sistema de ensino, para 
atender ao que sequer está presente no cenário 
neste momento.

Palavras-chave: Planejamento educacional. Sistema 
de ensino. Transformações educacionais. Regulamen-
tação. Normas de ensino.

Abstract

Brasília, Capital of Hope, brought in the midst of 
its construction dreams of a consolidated educa-
tional planning in Kindergartens, Schools Clas-
ses, complementation of activities in Parques 
Schools, indicating that not only the monumen-
tality of its buildings would be its mark, but the 
education traced by its thinkers left the mark 
on education that could advance beyond the 
universalization of primary education and the 
recognition of education as a right for all. Thus, 
the creation of the District Education Council, in 
1962, provided the necessary regulation for the 
functioning of the rising education system. After 
sixty years of existence, it keeps trying to unders-
tand and think about the movements inherent 
to educational transformations and, in a purpo-
seful, balanced and impartial way, to adapt the 
standards and regulation of the education sys-
tem, to meet what is even not yet present in the 
scenario nowadays.

Keywords: Educational planning. Education sys-
tem. Educational transformations. Regulation. 
Teaching standards.

1 Graduada em Arquitetura e Urbanismo e Complementação Pedagógica pela Universidade de Brasília. Na Fundação 
Educacional do Distrito Federal, ocupou os cargos de Assessora Técnica do Departamento de Administração, 
Encarregada, Chefe de Núcleo e Diretora de Engenharia e Arquitetura, e Chefe do Núcleo de Contratos e Convênios da 
Diretoria Executiva. Na Secretaria de Estado de Educação, ocupou os cargos de Diretora de Programação e Controle 
da Subsecretaria de Inspeção de Ensino e Planejamento e, atualmente, ocupa os cargos de Subsecretária de 
Planejamento, Avaliação, Supervisão e Tecnologia da Informação e de Conselheira de Educação do Distrito Federal.
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Brasília, Capital da Esperança, é um 
daqueles sonhos próximos a uma qui-
mera, supostamente idealizada por 
um daqueles meninos que não temiam 
a distância entre sonho e realização, 
concebida em pranchetas de gênios da 
nossa maior expressão de criatividade, 
em combinação com a necessária he-
terogeneidade dos que acreditavam 
estar vivenciando um maravilhoso 
mundo novo com a liberdade do livre 
aprender. Sabiam que era a oportuni-
dade, que haviam sido escolhidos para 
viver este sonho em sua plenitude, co-
letivamente. Gênios que se encontra-
ram e se completaram. Assim se fez a 
Brasília do vir, ver e vencer.

Uma saga que fez milhares de bra-
sileiros deixarem os seus rincões para 
um encontro com o incerto, com aque-
la que a todos ainda fascina pela be-
leza que os olhos alcançam, até tirar 
o fôlego. Mas o vencer fora proposto 
como o lado magistral da terra prome-
tida, um detalhe de não se ver, mas de 
se sentir, por todos que irresponsável 
e corajosamente se apresentaram ao 
novo, ao nunca visto, ao desafiador. Do 
barro vermelho surgiam esculturas e 
muitas crianças correndo em busca de 
uma educação sem limitações, voltada 
para um futuro impensado num país 
em que grande parte da sua popula-

ção ainda se encontrava à margem do 
saber formal. Nada podia se comparar 
ao Plano Educacional do Distrito Fede-
ral, tão silenciosamente pensado e im-
plantado na nova capital.

Pelo movimento da construção e 
sua repercussão pelo mundo, os gê-
nios das pranchetas sabiam que a mo-
numentalidade lhes garantia o título 
de “imortais”, mas se comportaram 
com humildade diante da simplicidade 
aparente do plano educacional, huma-
nista, igualitário, pensado no homem, 
na sua dimensão de ser completo, livre 
e pronto para vivenciar este maravilho-
so mundo novo. As pranchetas não in-
timidaram aqueles que sonhavam com 
a educação integral, capaz de fortale-
cer corpo, mente e alma deste novo 
povo brasileiro, candango. Professores 

A magia da educação adquirida desperta sonhos tidos como impossíveis 
para muitos e tem uma força capaz de mover o mundo, mesmo sendo 

apenas o seu pequeno mundo. Poder desfrutar desta alquimia é algo inex-
plicável e ao mesmo tempo libertador, por isso deveria ser obrigatório para 

todos, como o elixir da vida.

Em agradecimento ao meu pai, semianalfabeto.

Fonte: Adina Voicu por Pixabay
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e mais professores buscaram compre-
ender esta nova ordenação educacio-
nal de extrema leveza no caminhar, 
no aprender com alegria, no conviver, 
despertando curiosidade, compreen-
dendo a diversidade, intercalando o 
conhecimento formal das letras e nú-
meros com a arte de se desenvolver em 
todas as dimensões sensoriais.

Era o ciclo do desenvolvimento motor, 
cognitivo, intelectual, artístico e social, 
voltado para os estudantes, suas famí-
lias e comunidade onde se encontravam 
inseridos. A passagem pelos Jardins de 
Infância, seguindo para as Escolas Clas-
ses, sempre protegidos pelos limites das 
quadras, se permitindo complementar 
atividades nas Escolas Parques, para, 
só após essa experiência e amadureci-
mento, passar a vivenciar o além eixos, 

indicava a grandeza deste livre pensar. 
Educação como elemento invisível, mas 
tão estruturante quanto a monumenta-
lidade dos seus edifícios e as linhas mo-
dernas do seu urbanismo. 

A vida se fundia entre o monumen-
tal e o comum de uma enorme cidade-
zinha do interior. Capital de uma nação 
nascia e crescia por força dos destemi-
dos, com gestão de município, sendo o 
Distrito Federal. A efervescência causa-
da pelo governo de Juscelino Kubits-
chek e as mudanças sofridas por di-
versos setores da sociedade brasileira 
exigiam uma educação que avançasse 
para além da universalização do ensi-
no primário e do reconhecimento da 
educação como direito de todos.

Nesta esteira veio, em 1961, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Na-

Fonte: Pixabay
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cional e, com ela, a criação dos Conse-
lhos de Educação. Não por acaso, já em 
1962, toma corpo o “Conselho Distrital 
de Educação” (Conselho de Educação 
do Distrito Federal). Pioneiro, como 
tudo naquele momento, e já tomado 
pela responsabilidade de propor regu-
lamentações para o novo ensino, mas 
sem poder ignorar a realidade de um 
Brasil que ainda não tinha sido capaz 
de resolver o problema do analfabetis-
mo para milhares de jovens, inclusive 
dos que aqui aportaram em busca de 
novos horizontes. 

Homens e mulheres que se juntaram 
para tornar realidade o projeto pedagógi-
co sonhado, organizando e garantindo 
o acesso de todos, com um mínimo de 
regulamentação para um sistema que 
nascia, como a própria Brasília, sob a 

égide da incerteza e sob a soberba cer-
teza de muitos de que tudo voltaria ao 
normal, inclusive a capital, que toma-
ria o rumo do mar novamente. Sorte 
que existem os sonhadores.

E a tarefa que o Conselho de Edu-
cação do Distrito Federal recebeu, 
já no seu nascedouro em um can-
teiro de obras, não era de se estra-
nhar: estruturar e orientar cursos 
noturnos, regular e adaptar currícu-
los, e promover registro de profes-
sores. Óbvio que os olhos dos nobres 
conselheiros estavam voltados para 
o futuro, mas o passivo encontrado 
não era desconhecido e foi tratado 
com sensibilidade, com agilidade — 
cursos noturnos e regulamentação 
dos registros dos que aqui chegavam 
para ministrar aulas.

Fonte: Pezibear por Pixabay

36



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

Passados 60 anos, tudo parece mui-
to simples, mas, quem se dedica a olhar 
com maior cuidado a história deste co-
legiado, instituído como sendo de de-
liberação coletiva e, ao mesmo tempo, 
normativo, organizador, fiscalizador 
e disciplinador de todo o sistema de 
ensino, há de concordar que, naquele 
momento histórico, a tarefa foi hercú-
lea, e, certamente, a cautela, o cuida-
do, a diversidade de opiniões e a im-
parcialidade o fez respeitado.

Tomada, por exemplo, a primeira 
constituição do Conselho de Educação 
do Distrito Federal, já em 1962, verifi-
ca-se uma estrutura plural, diversifica-
da e não dada à perpetuação pessoal 
na sua formação, vez que já previa a ro-
tatividade de um terço dos seus mem-
bros a cada dois anos e a permissão 
para uma única recondução, vedada a 
reeleição consecutiva do presidente e 
vice. Era a oxigenação e a renovação de 
ideias, tão necessárias ao processo do 
fazer coletivo. Evidente, pela história vi-
vida neste país, que esse dispositivo não 
sobreviveria aos acontecimentos e foi re-
modelado e adequado às conveniências 
dos momentos. Todos os momentos.

Fatos como estes, que, por força da 
estatura dos seus conselheiros, não o 
tornaram menor, como se pode notar 
na aprovação do planejamento prévio 
quando da implantação do ensino re-
gular (1º e 2º graus), após publicação da 
nova Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional de 1971. Aqui, mais uma vez 
se denota o tom cauteloso e preventivo 
do colegiado, enfatizando a necessária 
transição e evitando um possível caos no 
sistema de ensino. Essa prevenção levou 
à aprovação da longeva Resolução 1, de 

1974, que, já no seu Título I, “Do Sistema 
de Ensino do Distrito Federal”, Capítulo 
I, “Da abrangência e Composição do Siste-
ma”, assim definiu, como forma de garantia:

Art. 2º As instituições do siste-
ma de ensino do Distrito Fede-
ral oferecerão cursos de 1º e 2º 
graus e as modalidades de en-
sino regular e supletivo, bem 
como educação anterior ao en-
sino de 1º grau.
Parágrafo único. Com a ne-
cessária autorização, poderão 
funcionar cursos diferentes 
dos previstos nesta Resolução. 
(DISTRITO FEDERAL, 1974)

Tornou-se longeva pela precaução, 
pelo cuidado, pelo estudo aprofunda-
do das questões, estabelecendo limi-
tes e deveres ao afirmar, por exemplo, 
que a “implantação e manutenção do 
ensino no Distrito Federal é dever inde-
clinável do Poder Público e direito ina-
lienável da iniciativa particular” (grifos 
nossos), além de estabelecer princípios 
fundamentais, não previstos em lei.

São pontuações assim que chamam 
a atenção para a capacidade do cole-
giado de ver o todo de uma sociedade 
e estabelecer princípios, além da letra 
fria da lei, sem, entretanto, feri-la. Prin-
cípios estes que vale aqui mencionar 
como fonte de estudo:

a) Princípio da gratuidade e obriga-
toriedade da educação;
b) Princípio da igualdade de oportu-
nidade;
c) Princípio da dinâmica e melhoria 
progressiva;
d) Princípio do fortalecimento da 
unidade nacional;
e) Princípio da fraternidade huma-
na e solidariedade internacional;

37



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

f) Princípio do respeito à pessoa do 
educando;
g) Princípio da harmonia entre o 
passado e o presente;
h) Princípio da co-participação;
i) Princípio da transcendentalidade. (DIS-
TRITO FEDERAL, 1974)

Ainda sobre a Resolução no 1/1974-
CEDF, já que sobre ela poderia ser feito 
um grande tratado, pois desfiava cada 
assunto com a precisão de quem re-
almente dominava o conhecimento. 
Itens que atualmente parecem des-
necessários, mas que são de extrema 
importância no fazer da educação no 
dia a dia estavam lá. Vale citar apenas 
um destes, com efeito ilustrativo e que 
faz muita falta nos dias atuais, registra-
da no seu artigo 13, que assim dispõe: 
“Anualmente, a administração da rede 
oficial submeterá à apreciação do Con-
selho de Educação do Distrito Federal 
o efetivo de classes de seus estabele-
cimentos, quando da apresentação 
da estratégia de matrículas, [...]”. O 
que aos olhos de muitos parece como 
detalhe sem grande repercussão, tem 
valor de lei a quem cabe a execução. A 
legitimidade de ter um documento im-
portante de organização da rede chan-
celado pelo Conselho de Educação do 
Distrito Federal fortalece e engrandece 
todo o sistema de ensino.

Muitas outras resoluções importan-
tes, pareceres, fóruns, conferências e 
encontros foram realizados pelo Conse-
lho de Educação do Distrito Federal du-
rante essas seis décadas da sua existên-
cia. Sua história mais recente ainda está 
sendo escrita, dado que vivenciamos 
um processo contínuo. Muitas foram as 
alterações realizadas, tendo como mar-

co alguns fatos políticos, mas o que não 
se pode perder de vista é a importância 
de se manter vivo e atuante um lócus 
tão qualificado e imprescindível para a 
educação e sociedade local. Há que se 
observar o silencioso desmontar de um 
plano educacional tão extraordinário e 
agir. E muito rapidamente.

E volte-se a Brasília. Jovem, pulsan-
te, inovadora e, agora, carente do olhar 
dos sonhadores de outrora, mas com 
uma inadiável necessidade de não per-
der de vista a oferta da educação de qua-
lidade, cidadã, inclusiva e diversificada, 
já experimentada. Assim, o Conselho de 
Educação do Distrito Federal, que tanto 
contribuiu, se torna imprescindível para 
a manutenção da educação do DF, atu-
ando na construção de políticas educa-
cionais efetivas, como fator estratégico 
e determinante para propiciar as trans-
formações e mudanças significativas 
que a sociedade tanto necessita.

E a lição a ser aprendida, apreendi-
da, reaprendida ou simplesmente re-
avivada nas memórias é o que hoje se 
apresenta como o desafio maior para 
este ente colegiado, diversificado e re-
presentativo, na busca pelo aprimora-

Fonte: Arek Socha por Pixabay
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mento do seu papel e da sua responsa-
bilidade diante das diversas demandas 
e interesses setoriais. Entender e re-
fletir sobre os movimentos inerentes 
às transformações educacionais e, de 
forma propositiva, equilibrada e im-
parcial, adequar as normas e a regula-
ção do sistema de ensino para atender 
ao que sequer está presente no cenário 
neste momento. E é neste pormenor que 
o domínio do conhecimento, a supera-
ção das motivações pessoais ou corpo-
rativas, a receptividade e aceitação do 
contraditório como parte do processo, e 
a responsabilidade com as consequên-
cias de cada ato continuarão fazendo do 
Conselho de Educação do Distrito Fede-
ral a referência a ser seguida.

Fonte: Wendy Wei por Pexels

Não é tarefa fácil, uma vez que a ra-
pidez das mudanças reflete de forma 
simultânea a necessidade de se fazer 
adequações no seu modus operandi, 
conferindo a agilidade que as deman-
das exigem. Há que se caminhar de 
mãos dadas com a inovação em seu 
processo de gestão interna, bem como 
apresentar soluções para o bom fun-
cionamento de todo o sistema de ensi-
no do Distrito Federal.

Finalizando, ao Conselho de Edu-
cação do Distrito Federal, aos 60 
anos, cabe continuar com o frescor 
daquele olhar juvenil extasiado com 
o novo, com o incerto, com o desafia-
dor dos anos iniciais, mas com o cui-
dado de quem se fez respeitado pela 
estatura dos seus membros, pela 
parcimônia, pela obediência ao res-
paldo legal, pelo cuidado com cada 
parecer emitido, pelo respeito à di-
versidade de ideias e pela imparcia-
lidade nas decisões, gestos típicos 
daqueles que ingressam na “melhor 
idade”, com a segurança de dever 
cumprido, sempre.
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Resumo

Em 2022, o CEDF e 7 Conselhos Estaduais de Edu-
cação do Brasil completam 60 anos de história. 
Para todos os conselhos, o recente período de 
pandemia foi um dos mais desafiadores. Desse 
modo, este trabalho tem como objetivo apresen-
tar a história do CEDF, com destaque para a histó-
ria recente da pandemia de covid-19. Para tanto, 
primeiramente, é apresentada a história do CEDF 
em números: o institucional quanto a sedes, re-
gimentos e presidentes; os pareceres anuais; e, 
enfim, as indicações, resoluções, instruções, reco-
mendações e notas técnicas. Em seguida, sobre a 
pandemia, são apresentados: os dados gerais da 
covid-19 no DF e os atos específicos do Conselho 
a respeito; a contextualização desses atos; e o le-
gado até o momento. Em resumo, até junho de 
2022, o CEDF teve 6 sedes, 7 regimentos, 14 presi-
dentes (alguns com mais de um mandato) e mais 
de 12.566 atos, entre os quais 10 específicos sobre 
a covid-19.

Palavras-chave: Conselho de Educação do Distri-
to Federal. Pareceres. Resoluções. Recomenda-
ções. Covid-19

Abstract

In 2022, ECFD and 7 State Education Councils 
in Brazil complete 60 years of history. For the 
most part, the recent pandemic period has 
been one of the most challenging. Thus, this 
work aims to present the history of ECFD, with 
emphasis on the recent history of the covid-19 
pandemic. To do so, first, the history of ECFD is 
presented in numbers: the institutional as to 
headquarters, regiments and presidents; an-
nual reports; and, finally, indications, resolu-
tions, instructions, recommendations and te-
chnical notes. Then general data of covid-19 in 
Federal District are presentedas well asspecific 
acts of the Council in this regard; the contex-
tualization of these acts are also presentend 
including the legacy unti now. In summary, 
until June 2022, the ECFD had 6 headquarters, 
7 regiments, 14 presidents (some with more 
than one term) and more than 12,566 acts, in-
cluding 10 specific to covid-19.

Keywords: Education Council of Federal Dis-
trict. Reports. Resolutions. Recommendations. 
Covid-19.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, o primeiro conselho edu-
cacional foi o Conselho Estadual de 
Educação da Bahia (CEE-BA). Institu-
ído em 1842, completa 180 anos em 
2022. Por sua vez, o Conselho Esta-
dual de Educação do Rio Grande do 
Sul (CEE-RS) foi instituído em 1935, e 
o Conselho Estadual de Educação do 
Ceará (CEE-CE), em 1949. Todos os de-
mais Conselhos Estaduais de Educa-
ção (CEEs) e, em especial, o Conselho 
de Educação do Distrito Federal (CEDF) 
surgiram a partir de 1962, em decorrên-
cia da primeira Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação (LDB), de 1961. Desse 
modo, o CEDF e 7 CEEs completam 60 
anos em 2022 (FONCEDE, 2018, p. 21).

Para todos os conselhos e para a 
população em geral, a pandemia de 
covid-19 ficará marcada como grande 
desafio de superação, seja nos senti-
mentos, seja no suporte, em especial, 
aos jovens estudantes.

O presente estudo propõe-se a 
quantificar anualmente os atos do 
CEDF, de março de 1962 a junho de 
2022, e destacar os atos sobre a pan-
demia. Os dados apresentados são um 
relatório (ou debriefing) das iniciativas 
educacionais para o enfrentamento da 
pandemia no DF. O levantamento pode 
auxiliar profissionais e entidades re-
presentadas no CEDF, com abrangên-
cia, portanto, ao Estado e à sociedade 
civil organizada, na tomada de deci-
sões para os próximos passos na recu-
peração das aprendizagens. 

O texto divide-se em duas partes. 
A primeira apresenta consolidação 
inédita dos atos do CEDF até junho de 

2022, a partir de acervo documental, 
tanto físico quanto eletrônico. Inicial-
mente, os quantitativos totais dos atos 
são apresentados. São detalhados os 
dados institucionais, quanto a sedes, re-
gimentos e presidentes. Em seguida, são 
quantificados anualmente os pareceres. 
Enfim, também anualmente, quantifi-
cam-se indicações, resoluções, instru-
ções, recomendações e notas técnicas.

A segunda parte delimita-se aos 
atos recentes do CEDF específicos so-
bre a pandemia. Primeiramente, são 
apresentados dados gerais da covid no 
DF, e são elencados os atos do Conse-
lho a respeito. Em seguida, os atos são 
contextualizados historicamente, prin-
cipalmente com atos distritais e fede-
rais. Enfim, é discutido o legado até o 
momento, como o impacto nas apren-
dizagens dos estudantes do DF. 

1 HISTÓRIA DO CEDF EM 
NÚMEROS

Para começar, esta seção traduz em 
números a história do CEDF, de mar-
ço de 1962 a junho de 2022. Conforme 
mencionado, serão tratados os as-
pectos institucionais do CEDF (sedes, 
presidentes e regimentos) e os atos 
deliberados nas sessões (pareceres, in-
dicações, resoluções, instruções, reco-
mendações e notas técnicas). 

Os dados foram coletados do acervo 
documental do CEDF. Até o ano 2000, 
foi consultado o Boletim CEDF, editado 
anualmente com a Secretaria de Es-
tado de Educação do Distrito Federal 
(SEEDF). Os Boletins 1 a 35 correspon-
dem aos anos de 1962 a 2000. Os do-
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cumentos registram todos os atos do 
CEDF, entre os quais pareceres e reso-
luções. Registram também atos de ou-
tros órgãos, como resoluções do Con-
selho Nacional de Educação (CNE) e do 
extinto Conselho Federal de Educação 
(CFE), bem como decretos, portarias e 
leis federais (como a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional de 1996). 
Há, ainda, portarias da SEEDF, ordens 
de serviço do setor de inspeção da SE-
EDF e decretos distritais (como os que 
aprovaram os regimentos do CEDF). 

De 1999 a 2022, foi consultado tam-
bém o acervo eletrônico do CEDF, bem 
como os relatórios anuais de gestão e 
o próprio site institucional, onde estão 
disponíveis os atos recentes.

A Tabela 1 consolida historicamen-
te o quantitativo de atos referentes ao 
CEDF, até junho de 2022.

As ordens de serviço não foram 
computadas neste estudo. Em princí-
pio, não são deliberadas no Colegiado. 
Conforme o art. 38 do atual regimento: 

Ordem de Serviço é determina-
ção especial exarada pelo Pre-

sidente do Conselho a fim de 
autorizar execução de um tra-
balho específico, bem como de 
estabelecer a composição das 
Câmaras e Comissões. (DISTRI-
TO FEDERAL, 2020)

Também as atas não aparecem na 
Tabela 1, embora sejam deliberadas. 
Para as sessões plenárias, a 2.804ª 
ata foi a última aprovada até junho de 
2022, referente ao dia 24 de maio de 
2022. Há ainda as atas de cada câmara, 
variável conforme os regimentos. No 
art. 34 do atual regimento, as atas não 
estão listadas entre os 5 atos do CEDF.

Enfim, não foram contados, ainda, 
regimentos no âmbito do CEDF, como o 
regimento de 1975 da extinta Comissão 
de Encargos Educacionais (Cene) ou o 
regimento de Conferências de Educação 
do Distrito Federal (16 conferências até 
junho de 2022).

Portanto, o CEDF editou 12.566 
atos, entre pareceres, indicações, reso-
luções, instruções, recomendações e 
notas técnicas - desconsiderando, por-
tanto, os regimentos, as respectivas 
alterações, as ordens de serviço e as 
atas, documentos internos. Para iniciar 
as descrições, a seção seguinte apre-
senta o institucional do CEDF. 

1.1 INSTITUCIONAL

Primeiramente, serão abordados 
dados globais sobre sedes, regimen-
tos e presidências. Em seguida, será 
detalhado o atual regimento, quanto 
a instituição, competências, composi-
ção, câmaras e sessões. Tais discerni-
mentos regimentais embasam os atos 

Atos Quantidade

Regimentos 7

Pareceres 12.400

Indicações 12

Resoluções 119

Instruções 9

Recomendações 21

Notas Técnicas 5

Fonte: Boletim CEDF até 2000, Relatórios de Gestão e 
site institucional até 2022.

Tabela 1: Quantitativo de atos do CEDF, de março de 
1962 a junho de 2022.
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deliberativos do CEDF, detalhados nas 
próximas seções, incluindo, portanto, 
os atos específicos sobre a pandemia. 

Assim, historicamente, o Conselho 
de Educação do Distrito Federal (CEDF) 
foi instituído pelo Decreto n° 171, de 7 
de março de 1962, da então Prefeitura 
do Distrito Federal. Cerca de três me-
ses e meio depois, o Decreto de 22 de 
junho de 1962 nomeou os primeiros 
Conselheiros. Foram investidos em 28 
de junho de 1962, quando também foi 
instalado o CEDF e formada a comis-
são para elaborar o primeiro regimen-
to. Assim, o regimento foi aprovado já 
na primeira reunião do CEDF, em 6 de 
agosto de 1962, ocorrida no Ministério 
da Educação (MEC), primeira sede do 

CEDF. Em 10 de agosto de 1962, tam-
bém no MEC, foi eleito o primeiro Pre-
sidente e a primeira Vice-Presidente do 
Conselho, respectivamente Armando 
Hildebrand e Helena Reis. 

As 6 sedes do CEDF são indicadas no 
Quadro 1. 

Portanto, todas as sedes do CEDF 
situam-se no Plano Piloto. A sede mais 
duradoura foi o Edifício Anexo do Palá-
cio do Buriti, por cerca de 40 anos. Em 
seguida, a atual sede, por cerca de 10 
anos até 2022. Em terceiro, o Edifício 
Venâncio IV, no Setor Comercial Sul. 

Os 7 regimentos do CEDF são apre-
sentados no Quadro 2.

Sede Data Local

1ª 1962
Edifício Sede do Ministério da Educação (MEC), 2º 
andar, Bloco I, Esplanada dos Ministérios

2ª 1962 a 1965 Setor Bancário Sul, Edifício Seguradoras, 12ºandar

3ª 1965 a 1967
Edifício Pioneiras Sociais (antigo Edifício Sarah 
Kubitschek), Setor Médico Hospitalar Sul. Primeiro no 
7º andar, depois no 8º.

4ª 1967 a 1973 Setor Comercial Sul, Edifício Venâncio IV, 5º andar.

5ª 1973 a 2012
Edifício Anexo do Palácio do Buriti. Primeiro no 9º 
andar e, em agosto de 2000, no 8º andar

6ª 2012 até hoje
Setor Bancário Norte, Edifício Phenícia, Quadra 2, 
Bloco C, 10º andar

Fonte: Acervo do CEDF. 

Quadro 1: Sedes do CEDF.
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N
o Ano Aprovação Composição Mandato

1o 1962
Decreto nº 204, de 7 de 
agosto de 1962

9 Conselheiros nomeados 
pelo Prefeito do Distrito 
Federal. Representados os 
diversos graus de ensino e do 
magistério oficial e particular. 

Mandato de 6 anos, com 
renovação de um terço dos 
membros a cada 2 anos, 
permitida única recondução. 

2o 1966
Decreto nº 500, de 29 
de março de 1966

9 Conselheiros e 3 suplentes 
com direito a discussão, mas 
não a votação.

6 anos.

3o 1975
Decreto nº 2.894, de 13 
de maio de 1975

12 Conselheiros (desde 
1973). Os 3 suplentes 
tornaram-se Conselheiros. 

6 anos, inicialmente. 4 anos, 
a partir de 1987.

4o 1998
Decreto nº 19.950, de 
24 de dezembro de 
1998

12 Conselheiros. Regimento 
não executado.

4 anos.

5o 1999
Decreto nº 20.551, de 3 
de setembro de 1999 

18 Conselheiros: 9 
representantes do governo; 9 
representantes da sociedade 
civil (entre os quais 4 natos). 

4 anos, com renovação de 
metade do Conselho a cada 2 
anos, excetuando-se os 
natos.

6o 2014
Decreto nº 35.316, de 
10 de abril de 2014

16 Conselheiros: 8 
representantes da SEDF (4 
natos e 4 indicados pelo 
Secretário de Educação); 8 
representantes de entidades 
e instituições da Educação no 
DF.

4 anos, com renovação de 
metade do Conselho a cada 2 
anos, excetuando-se os 
natos.

7o 2020
Portaria nº 485, de 22 
de dezembro de 2020

17 Conselheiros: 8 
representantes do Estado (4 
natos e 4 indicados pelo 
Secretário Educação); e 9 
representantes da Sociedade 
Civil. 

4 anos. 

Fonte: Acervo do CEDF.

Quadro 2: Regimentos do CEDF.
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Portanto, o 3º regimento (1975) foi 
mais duradouro, em vigor por pouco 
mais de 23 anos e meio. Em seguida, foi 
o 5º regimento (1999), por pouco mais 
de 14 anos e meio. Então, o 2º regimen-
to (1966), por pouco mais de 9 anos. 
O regimento de 1999 foi o mais breve, 
sequer chegou a ser executado. Enfim, 
apenas o atual regimento foi aprovado 
por portaria da SEEDF. Os demais fo-
ram aprovados por decreto distrital. 

O Quadro 3 elenca os 14 Presidentes 
do CEDF, com os respectivos mandatos.

O Conselheiro Gildo Willadino pre-
sidiu o CEDF por mais tempo, seguido 

da Conselheira Clélia de Freitas Capa-
nema, cada um por pouco mais de 10 
anos. Portanto, ambas as Presidências 
somadas correspondem a aproxima-
damente ⅓ da história do CEDF. Na 
sequência, com pouco mais de 6 anos 
de Presidência, vem o Desembargador 
Carlos Fernando Mathias de Souza.

Atualmente, o CEDF é definido no 
art. 244 da Lei Orgânica do Distrito Fe-
deral, de 1993, com redação dada pela 
Emenda nº 79, de 31 de julho de 2014:

Art. 244. O Conselho de Educa-
ção do Distrito Federal, órgão 
consultivo-normativo de deli-

Presidentes Mandatos

Armando Hildebrandt 10/08/1962 a 19/10/1964

Adalberto Corrêa Sena 19/10/1964 a 27/06/1966

27/06/1966 a 27/05/1974

30/12/1994 a 05/03/1995

03/09/2003 a 06/09/2005

Anna Bernardes da Silveira Rocha 27/05/1974 a 30/07/1979

Gildo Willadino 30/07/1979 a 19/10/1989

Carlos Fernando Mathias de Souza 23/10/1988 a 30/12/1994

Josephina Desounet Baiocchi 05/03/1995 a 06/01/1999

11/08/1999 a 02/09/2003

06/09/2005 a 03/08/2007

11/09/2007 a 11/09/2009

08/09/2009 a 08/09/2011

Nilton Alves Ferreira 09/09/2011 a 09/09/2013

Maria José Vieira Féres 18/12/2013 a 18/12/2015

Álvaro Moreira Domingues Júnior 19/12/2015 a 19/12/2017

Marco Antônio Almeida Del’Isola 21/12/2019 a 21/12/2021

20/12/2017 a 20/12/2019

21/12/2021 a atualidade

Clélia de Freitas Capanema

Padre Décio Batista Teixeira

Luiz Otávio da Justa Neves

Mário Sérgio Mafra

Fonte: Acervo do CEDF. 

Quadro 3: Presidentes do CEDF.
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beração coletiva e de assesso-
ramento superior à Secretaria 
de Estado de Educação, incum-
bido de estabelecer normas 
e diretrizes para o Sistema de 
Ensino do Distrito Federal, com 
atribuições e composição defi-
nidas em lei, tem seus membros 
nomeados pelo Governador do 
Distrito Federal, escolhidos en-
tre pessoas de notório saber e 
experiência em educação, que 
representem os diversos níveis 
de ensino e os profissionais da 
educação pública e privada no 
Distrito Federal. (DISTRITO FE-
DERAL, 1993)

Compete ao CEDF, nos termos do 
art. 2º do atual regimento: definir nor-
mas e diretrizes para o Sistema de 
Ensino do Distrito Federal; emitir pa-
receres sobre legislação educacional; 
assessorar o Secretário de Estado de 
Educação; promover a articulação com 
os Conselhos Estaduais, Municipais e 
Nacional de Educação; entre outros. 

O atual CEDF é constituído por 4 
câmaras “para análise e deliberação 
das matérias de suas competências”: 
Câmara de Educação Básica (CEB); Câ-
mara de Educação Profissional e Tec-
nológica (CETP); Câmara de Educação 
Superior (CES); e Câmara de Legislação 
e Normas (CLN). O CEDF conta também 
com uma Secretaria Executiva, com 
atribuição de “prover o Conselho de 
Educação do apoio técnico e adminis-
trativo necessário à realização de suas 
atividades.” (DISTRITO FEDERAL, 2020)

As sessões ocorrem ordinariamente 
às terças-feiras, das 14h às 17h, na Sala 
Helena Reis, 10o andar do Edifício Phe-
nícia (Sede 1 da SEEDF), no Setor Ban-
cário Norte. 

A partir das considerações institu-
cionais do CEDF, as duas seções se-
guintes dedicam-se aos atos do CEDF 
deliberados nas sessões, a começar 
pelos pareceres.

1.2 PARECERES

A seguir, define-se regimentalmente 
o parecer. Então é apresentado o quan-
titativo anual dos pareceres, de março 
de 1962 a junho de 2020. Enfim, são 
contextualizados historicamente os 
números mais destacados e apresen-
tadas estatísticas. 

O art. 36 do atual regimento do CEDF 
define: “Parecer é a manifestação das 
Câmaras, Comissões e do Conselho 
Pleno sobre matérias que lhes sejam 
submetidas.” Em geral, as matérias são 
credenciamento e recredenciamento 
de instituições educacionais do Distri-
to Federal, autorização de cursos, equi-
valências de estudos, diretrizes educa-
cionais e consultas ao Colegiado.

A Figura 1 apresenta o quantitativo 
anual de pareceres, com destaque, em 
azul, para o período de pandemia. Os 
anos são também alternados em pre-
to e cinza, para indicar a sequência dos 
regimentos (1º ao 7º).

As 2 colunas em preto são o maior 
e o menor quantitativo de pareceres 
da história do CEDF, desconsiderando 
os primeiros anos: máximo de 389 pa-
receres, em 1994; e, em 1999, mínimo 
de 68 pareceres desde 1972 (quando 
foram aprovados 66 pareceres).

O pico de 389 pareceres de 1994 
ocorreu no último ano do mandato do 
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Presidente Carlos Mathias, ano seguinte 
à aprovação da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, de 8 de junho de 1993. A queda 
no número de pareceres em 1999 de-
correu da única ruptura institucional do 
CEDF, quando se passaram 7 meses sem 
sessões. O Decreto Distrital nº 19.950, 
de 24 de dezembro de 1999, havia apro-
vado o 4º regimento do CEDF. Porém, o 
Regimento não chegou a ser executado. 
O Governador eleito não empossou os 
Conselheiros nomeados em 1998 pelo 
Governo anterior. Desse modo, após a 
reestruturação dada pela Lei nº 2.383, 
de 20 de maio de 1999, o CEDF somen-
te foi reinstalado no dia 3 de agosto de 
1999. No mesmo ano, o Decreto Distri-
tal nº 20.551, de 3 de setembro de 1999, 
aprovou o novo regimento do CEDF.

Ainda na Figura 1, destaca-se em azul 
o período da pandemia. Em 2020, houve 
queda para 120 pareceres publicados, 
ano do agravamento da pandemia. 

Desse modo, em média, foram edi-
tados 203,28 pareceres por ano. O des-
vio médio foi de aproximadamente 
83,8 pareceres, e o desvio-padrão, de 
aproximadamente 98,5. 

A seção seguinte aborda outros atos 
do CEDF, inclusive normativos, tam-
bém deliberados pelos Conselheiros 
nas sessões.

1.3 INDICAÇÕES, 
RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES, 
RECOMENDAÇÕES E NOTAS 
TÉCNICAS

Os demais atos deliberativos do 
CEDF são historicamente definidos 
abaixo, em termos regimentais. Em se-
guida, são também quantificados anu-
almente. Ao final, destacam-se quais 
desses atos estão vigentes em junho 
de 2022. Tais distinções são base para 
abordar, na seção seguinte, os atos do 

Fonte: Boletim CEDF até 2000 e site institucional até 2022.

Figura 1: Pareceres do CEDF por ano e regimento até a pandemia.
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CEDF específicos sobre a pandemia. 

Atualmente, as indicações não são 
mais editadas. Conforme o art. 35 do atu-
al regimento (DISTRITO FEDERAL, 2020, 
grifo nosso): "Resolução é ato normati-
vo de caráter geral que versa sobre ma-
térias de competência do Conselho de 
Educação do Distrito Federal". Na Figura 
2, ambos os atos são quantificados por 
ano e regimento, com destaque, em azul 
escuro, para o período da pandemia. 

As 12 indicações, em cinza, existiram 
apenas no primeiro regimento do CEDF, 
de 1962 a 1966. Foram substituídas pe-
las resoluções a partir de 1966, ano em 
que foi aprovada a última indicação. O 
ano com mais resoluções foi 1983, com 
o total de 10. Em seguida, empatados 
com 6 atos cada um, foram 1966 (com 1 
indicação e 5 resoluções), 1984 e 1985. 

Durante a pandemia, foram aprova-
das 2 resoluções em 2020, e 3 em 2021. 
Nenhuma dessas 5 resoluções é espe-

cífica sobre a covid-19, embora alguns 
dispositivos disciplinem a respeito. 

Por outro lado, o art. 21 do 3º regi-
mento do CEDF define: "Instrução é o 
ato que tem por objetivo explicitar ma-
téria contida em parecer ou resolução." 
(DISTRITO FEDERAL, 1975, grifo nosso). 
Atualmente, as instruções não são mais 
editadas. Por sua vez, o art. 39 do atu-
al regimento define: "Recomendação 
é o ato oriundo de estudo e pesquisa, 
proposto por um ou mais Conselhei-
ros, que não possui caráter normativo, 
visando à melhoria da qualidade da 
educação" (DISTRITO FEDERAL, 2020, 
grifo nosso). Enfim, o art. 37 do atual 
regimento define (grifo nosso):

Nota Técnica é um documento 
legal, institucional e histórico 
sobre determinado objeto de 
interesse do Sistema de Ensi-
no do Distrito Federal, emitida 
para tomada de decisão, quan-
do identificada a necessidade 
de fundamentação ou de infor-

Fonte: Boletim CEDF até 2000, Relatórios de Gestão e site institucional até 2022.

Figura 2: Instruções e recomendações do CEDF por ano e regimento até a pandemia.
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mação específica da área res-
ponsável pela matéria. 

Na Figura 3, esses três atos são 
quantificados por ano e regimento, 
com destaque, em azul claro, para o 
período da pandemia.

De 1971 a 1988, foram publicadas 
todas as 9 instruções: 6 de 1971 a 1975, 
durante o 2º e 3º regimento do CEDF; e 
3 de 1987 a 1988, durante o 3º regimen-
to. A partir de 1986, o CEDF passou a 
editar recomendações, o que perdura 
até a atualidade, num total de 21. 

Os anos com mais instruções foram 
1974, 1975 e 1987, com 2 instruções 
cada um. 1987 foi também o ano com 
mais recomendações, num total de 6. 
Somadas às 2 instruções de 1987, re-
sultam 8 atos, máximo do gráfico. Em 
seguida, empataram com 3 atos: 1988, 
com 1 instrução e 2 recomendações; e 
2019, com 3 notas técnicas. 

As 5 notas técnicas foram editadas de 
2016 a 2019, apenas durante o 6º regi-
mento do CEDF. 2019 foi o ano com mais 

notas técnicas publicadas, no total de 3. 
Decorreram do novo Currículo em Mo-
vimento do DF, em alinhamento à Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC).

Durante a pandemia, foram editadas 2 
recomendações em 2020 e 1 em 2021. To-
das as 3 são específicas sobre a covid-19. 

A Figura 4 consolida os atos norma-
tivos e não normativos das duas figuras 
anteriores.

Conforme o gráfico, o ano com mais 
atos foi 1987, com 4 resoluções, 2 instru-
ções e 6 recomendações, em total de 12 
atos. Conforme mencionado, 1987 foi 
também o ano com mais recomenda-
ções e instruções. 

Durante a pandemia, o CEDF editou 
4 atos em 2020 e 4 em 2021, entre reso-
luções e recomendações. Em 2022, até 
junho, não foram editadas resoluções, 
recomendações ou notas técnicas.

Das 119 resoluções, apenas 10 estão 
atualmente vigentes, disponíveis no novo 
site do CEDF, conforme o Quadro 4.

Fonte: Boletim CEDF até 2000, Relatórios de Gestão e site institucional até 2022.

Figura 3: Indicações, resoluções e notas técnicas do CEDF por ano e regimento até a pandemia.
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Fonte: Boletim CEDF até 2000, Relatórios de Gestão e site institucional até 2022.

Ano Resolução Ementa

2000 Resolução n° 2/2000 Regulamenta as funções do Conselho Escolar.

2006 Resolução n° 1/2006
Estabelece normas para a Avaliação Institucional no 
Sistema de Ensino do Distrito Federal.

2009 Resolução n° 2/2009
Dispõe sobre estágio educativo escolar no Sistema de 
Ensino do Distrito Federal.

2017 Resolução n° 1/2017
Estabelece normas para a Educação Especial no 
Sistema de Ensino do Distrito Federal e dá outras 
providências.

2017 Resolução n° 2/2017
Estabelece normas para a Educação Superior no 
Sistema de Ensino do Distrito Federal.

2019 Resolução n° 1/2019
Dispõe sobre a declaração de equivalência de estudos 
realizados no exterior aos do sistema de ensino do 
Distrito Federal.

2020 Resolução n° 2/2020
Estabelece normas e diretrizes para a educação básica 
no sistema de ensino do Distrito Federal.

2021 Resolução n° 1/2021
Altera a Resolução nº 2/2020, que estabelece normas 
e diretrizes para a educação básica no sistema de 
ensino do Distrito Federal.

2021 Resolução n° 2/2021

Altera os artigos 29, 64, 93, 94, 96, 97, 124, 139, 150, 
152, 176, 180, 184, 200, 217, 222, 227, 229, 247 e 
276, e exclui o artigo 151 da Resolução nº 2/2020-
CEDF que estabelece normas e diretrizes para a 
educação básica no sistema de ensino do Distrito 
Federal.

2021 Resolução n° 3/2021

Altera os artigos 78, 152, 233 e 236 da Resolução nº 
2/2020-CEDF que estabelece normas e diretrizes para 
a educação básica no sistema de ensino do Distrito 
Federal.

Fonte: Acervo do CEDF.

Quadro 4: Resoluções do CEDF vigentes em junho de 2022.

Figura 4: Consolidação das Figuras 2 e 3.
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A Resolução n° 2/2020 estabelece 
normas e diretrizes para a educação 
básica no sistema de ensino do Distri-
to Federal. Foi publicada na véspera 
de Natal, 2 dias depois do novo regi-
mento, aprovado pela Portaria nº 485, 
de 22 de dezembro de 2020. Desse 
modo, as 6 resoluções vigentes an-
teriores foram recepcionadas pelo 
novo regimento. E as 3 resoluções 
mais recentes, todas de 2021, alte-
ram a citada Resolução n° 2/2020.

Enfim, todas as 5 notas técnicas 
do CEDF foram revogadas. Constam 
no Quadro 5.

As 2 primeiras notas técnicas (de 
2016 e 2017) foram revogadas pela 
Resolução nº 1/2018-CEDF. E as 3 úl-
timas (de 2019) foram revogadas pela 
Resolução nº 2/2020-CEDF. 

As 3 últimas recomendações do 
CEDF referem-se à covid-19. Mas an-

teriores referem-se a normas revo-
gadas, como as Recomendações no 
1 e no 2, de 2013, referentes à Reso-
lução no 1, de 2012, que estabelecia 
“normas para o Sistema de Ensino 
do Distrito Federal, em observância à 
LDB” (revogada pela Resolução nº 1, de 
2018, por sua vez, revogada pela atual 
Resolução n° 2, de 2020).

Desse modo, incluindo as 3 reco-
mendações, a seção a seguir detalha 
os atos do CEDF sobre a pandemia de 
covid-19.

2 PANDEMIA E MEDIDAS DO 
CEDF

A seguir, é apresentada a atuação 
do CEDF no contexto da pandemia de 
covid-19. Primeiramente, são apresen-
tados dados sanitários da pandemia 
no DF, e são elencados todos os atos 

Ano Nota técnica Ementa

2016 Nota Técnica nº 1/2016

Trata da suspensão temporária da exigência de apresentação, 
pelas instituições educacionais privadas do Distrito Federal, da 
Autorização de Funcionamento, emitida pelas Administrações 
Regionais, para autuação de processos de credenciamento, 
recredenciamento, autorização de oferta de ensino, ampliação de 
instalações físicas e mudança de endereço.

2017 Nota Técnica nº 1/2017

2019 Nota Técnica nº 1/2019

Dispõe sobre a organização curricular da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental na Proposta Pedagógica, em 
regulamentação ao inciso VII do artigo 173 da Resolução nº 
1/2018-CEDF.

2019 Nota Técnica nº 2/2019
Dispõe sobre a organização curricular do Ensino Médio na 
Proposta Pedagógica, em regulamentação ao inciso VII do artigo 
173 da Resolução nº 1/2018-CEDF.

2019 Nota Técnica nº 3/2019
Dispõe sobre os Itinerários Formativos, em complementação à 
Nota Técnica no 2/2019-CEDF.

Fonte: Acervo do CEDF.

Quadro 5: Notas técnicas do CEDF.
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do CEDF específicos para enfrentar os 
impactos da pandemia na educação. 
Em seguida, os atos são contextualiza-
dos historicamente. Enfim, debate-se o 
legado até o momento. 

2.1 DADOS DA SAÚDE E 
ATOS DO CEDF

A Figura 5 ilustra, em azul, as 4 on-
das da covid-19 no DF. 

Conforme os gráficos, no DF, houve 
2 picos de mortalidade, em anos distin-
tos: fim de agosto de 2020; e início de 
abril de 2021, pico mais crítico, tanto em 
absoluto quanto em relação a novos ca-
sos. Em seguida, no primeiro semestre 
de 2022, houve 2 picos de novos casos, 

mas com baixa mortalidade: início de 
fevereiro; e final de junho. Portanto, a 
mortalidade foi maior no início da pan-
demia (2020 e 2021), e os novos casos 
foram maiores recentemente (2022).

Nessa cronologia, até junho de 
2022, o CEDF publicou 10 atos especí-
ficos sobre a pandemia: 7 pareceres e 3 
recomendações. O Quadro 6 ilustra os 
pareceres, em ordem cronológica.

Portanto, especificamente sobre a 
convid-19, foram 5 pareceres em 2020, 
1 em 2021 e 1 em 2022. O Quadro 7 ilus-
tra as 3 recomendações do CEDF, tam-
bém em ordem cronológica.

A 1ª recomendação do CEDF sobre 
a covid foi publicada em 21 de maio de 
2020, mesmo dia em que se iniciam os 

Fonte: Center for Systems Science and Engineering, da Johns Hopkins University (2022).

Figura 5: Novos casos e mortes por covid-19 no Distrito Federal, de 21 de maio de 2020 a 9 de julho de 2022. 
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dados sanitários disponíveis para o DF 
(Figura 5). A 1ª recomendação é anterior, 
portanto, à 1ª onda. As outras 2 recomen-
dações foram publicadas em cada pico 
de mortalidade: a 2ª recomendação foi 
publicada em agosto de 2020, durante a 
1ª onda (junho a outubro); e a 3ª terceira 

recomendação, em abril de 2021, duran-
te a 2ª onda (março a maio). 

Portanto, o maior número de atos so-
bre a covid ocorreu em 2020, ano inicial 
da pandemia: 5 pareceres (dos 7); e 2 re-
comendações (das 3). Ou seja, foram 7 
dos 10 atos. Em 2021, foram publicados 

Ano Data Parecer Ementa

2020 24 mar. Parecer no 33
Determina às instituições educacionais das redes de ensino pública e
privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal no sentido de ajustar suas
organizações pedagógica, administrativa e calendário escolar.

2020 13 abr. Parecer no 37

Determina às instituições educacionais das redes de ensino pública e
privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal que realizem os ajustes
necessários nas suas organizações pedagógica, administrativa e calendário

escolar, tendo em vista a Medida Provisória no 934 da Presidência da

República, encaminhada ao Congresso Nacional, e o Decreto no 40.583 do

Governo do Distrito Federal, ambos de 1o de abril de 2020, nos termos do
presente parecer.

2020 2 jun. Parecer no 47

Valida o Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades
Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; e dá
outras providências.

2020 10 nov. Parecer no 102
Dispensa, em caráter excepcional, da obrigatoriedade do cumprimento da
carga horária mínima anual prevista no inciso II do art. 31 da Lei nº
9.394/1996, da Educação Infantil; e dá outras providências.

2020 17 nov. Parecer no 105
Orienta o Sistema de Ensino do Distrito Federal, nos termos do presente
parecer; e dá outra providência.

2021 3 ago. Parecer no 77
VALIDA os Parâmetros para a Retomada das Atividades Presenciais nas
Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

2022 8 fev. Parecer no 14

Responde ao INEDI - Instituto de Ensino Profissionalizante, à ASPA/DF -
Associação de Pais de Alunos das Instituições de Ensino do Distrito
Federal, ao SINEPE-DF - Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de
Ensino do Distrito Federal, representante de pais e responsáveis de
estudantes de instituições educacionais privadas de ensino, bem como
orienta as instituições educacionais e as redes de ensino pertencentes ao
sistema de ensino do Distrito Federal, nos termos do presente parecer.

Fonte: Acervo do CEDF. 

Quadro 6: Pareceres do CEDF específicos sobre a covid-19.

Ano Data Recomendação Ementa

2020 21/mai Recomendação no 1

Dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar, os
planejamentos pedagógico e administrativo e o cômputo de atividades
não presenciais, para fins de cumprimento da carga horária mínima
anual, com o intuito de minimizar o impacto decorrente da pandemia de 
covid-19, nas aprendizagens.

2020 11 ago. Recomendação no 2

Dispõe sobre o planejamento pedagógico e administrativo para a
retomada das atividades presenciais e continuidade das práticas
pedagógicas remotas que se fizerem necessárias, com o intuito de
minimizar o impacto decorrente da pandemia de covid-19, em
complementação à Recomendação nº 1/2020-CEDF.

2021 13 abr. Recomendação no 1

Dispõe sobre a necessidade de vacinação dos profissionais das
instituições educacionais das redes de ensino pública e privada do
sistema de ensino do Distrito Federal pela Secretaria de Estado da
Saúde do Distrito Federal, no intuito de proteger a saúde e a vida,
minimizando o impacto decorrente da pandemia da covid-19.

Fonte: Acervo do CEDF. 

Quadro 7: Recomendações do CEDF sobre a covid-19.

54



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

2 atos: 1 parecer e 1 recomendação. En-
fim, em 2022, não foram publicadas re-
comendações sobre a covid-19, apenas 
1 parecer, durante a 3ª onda (janeiro e 
fevereiro), de baixa mortalidade. Por-
tanto, a 4ª onda no DF (junho e julho de 
2022), também de baixa mortalidade, 
foi a única sem atos do CEDF específi-
cos sobre a pandemia. A seção seguinte 
aborda o contexto histórico em que es-
ses 10 atos foram publicados. 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO

Com base nos dados precedentes, 
a presente seção contextualiza histo-
ricamente as 3 recomendações e os 7 
pareceres do CEDF sobre a pandemia. 
Foram consultados sobretudo pare-
ceres do CEDF e do CNE, na parte do 
histórico, disponíveis nos respectivos 
sites institucionais. 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) decla-
rou que o surto da covid-19 constituía 
Emergência de Saúde Pública de Im-
portância Internacional. No Brasil, em 
4 de fevereiro de 2020, o Ministério da 
Saúde editou a Portaria no 188, na qual 
declarou Emergência em Saúde Públi-
ca de Importância Nacional, em razão 
de infecção humana. 

Em 11 de março de 2020, devido à 
disseminação comunitária em todos 
os continentes, a OMS declarou a pan-
demia. E recomendou 3 ações básicas: 
isolamento e tratamento dos casos 
identificados; testes massivos; e dis-
tanciamento social. 

No Brasil, estados, municípios e Dis-
trito Federal editaram decretos e ou-

tros atos. O Governo do Distrito Federal 
publicou o Decreto nº 40.520, de 14 de 
março de 2020, que estabeleceu, entre 
outras medidas, a suspensão das ativi-
dades educacionais em todas as escolas, 
universidades e faculdades, nas redes 
pública e particular de ensino. Outros re-
gulamentos prorrogaram a suspensão. 

Em 18 de março de 2020, o Con-
selho Nacional de Educação (CNE) 
orientou que todos os níveis, etapas 
e modalidades reorganizassem as ati-
vidades acadêmicas. Os Conselhos de 
Educação Estaduais, Municipais e Dis-
trital emitiram atos, como resoluções e 
pareceres, orientando a reorganização 
do calendário escolar e a adoção de 
atividades não presenciais.

Em 23 de março de 2020, foi publi-
cado o Decreto Distrital no 40.551, que 
suspendeu as atividades de creches 
públicas e parceiras, conforme decisão 
judicial. No entanto, foi assegurada a 
alimentação das crianças regularmen-
te matriculadas. 

Nesse contexto, o Conselho de 
Educação do Distrito Federal emitiu 
o Parecer nº 33/2020-CEDF, de 24 de 
março de 2020. Foi determinado às 
instituições educacionais públicas e 
particulares do DF que ajustassem o 
calendário escolar e as organizações 
pedagógica e administrativa. Entre as 
alternativas, incluíram-se atividades 
não presenciais, mediadas ou não por 
tecnologia, para garantir atendimento 
escolar essencial. Ao final, o parecer 
elencou 11 orientações às instituições 
educacionais (p. 7–8). 

No âmbito federal, a Medida Pro-
visória nº 934, de 1º de abril de 2020, 
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dispensou excepcionalmente a edu-
cação básica da obrigatoriedade dos 
200 dias letivos previstos na LDB, des-
de que cumprida a carga horária míni-
ma anual. Dessa forma, o CEDF emitiu 
o Parecer nº 37/2020-CEDF, de 13 de 
abril de 2020, que ratificou as orienta-
ções constantes no Parecer nº 33/2020-
CEDF. Também flexibilizou os 200 dias 
letivos, mas manteve a exigência das 
800 horas anuais, independentemente 
da carga horária estabelecida em cada 
matriz curricular. 

Em 21 de maio de 2020, o CEDF pu-
blicou a Recomendação no 1/2020-
CEDF. O ato orienta as redes públicas 
e particulares do DF — tanto a Educa-
ção Básica (Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio) quan-
to a Educação Superior (instituições 
públicas distritais). Orienta também 
as modalidades de ensino: Educação 
Profissional e Tecnológica, Educação 
de Jovens e Adultos, e Educação a Dis-
tância. Orienta, ainda, o Sistema Pri-
sional e Socioeducativo, as Bibliotecas 
Comunitárias Escolares e as Escolas 
de Natureza Especial, em particular 
os Centros de Línguas. No geral, o ato 
dispõe sobre a reorganização do Ca-

lendário Escolar, planejamentos peda-
gógico e administrativo, e cômputo de 
atividades não presenciais, para fins de 
cumprimento da carga horária mínima 
anual. (DISTRITO FEDERAL, 2020)

No início da 1ª onda da covid-19 (ju-
nho a outubro de 2020), por meio do 
Parecer no 47/2020-CEDF, de 2 de ju-
nho de 2020, o CEDF validou o “Plano 
de Gestão Estratégica para a Realização 
das Atividades Pedagógicas Não Pre-
senciais na Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal”, da SEEDF. Incluiu-se 
no plano: programa Escola em Casa DF, 
instituído pela Portaria no 129, de 29 de 
maio de 2020, tendo a plataforma sido 
lançada em 22 de junho de 2020 (Goo-
gle Classroom); videoaulas no canal @
Educadf, no YouTube, e em canais de 
televisão, como TV Justiça; formação 
docente para elaborar materiais didá-
ticos; critérios para atuação dos profis-
sionais da rede pública de ensino, nos 
termos da Portaria no 133, de 3 de ju-
nho de 2020; entre outras iniciativas.

Em meados da 1ª onda (que já de-
clinaria), em 11 de agosto de 2020, o 
CEDF aprovou a Recomendação nº 
2/2020-CEDF, que dispõe sobre os 
planejamentos pedagógico e adminis-
trativo para a retomada das atividades 
presenciais e para a continuidade das 
práticas pedagógicas remotas que se 
fizerem necessárias. No geral, a reco-
mendação ratifica e complementa a 
Recomendação no 1/2020-CEDF. Como 
base, considera o Parecer CNE/CP nº 
11, de 7 de julho de 2020, que apresen-
ta “Orientações Educacionais para a 
Realização de Aulas e Atividades Peda-
gógicas Presenciais e Não Presenciais 
no contexto da Pandemia”. Considera 

Fonte: StockSnap por Pixabay
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ainda, entre outros, a Recomendação 
nº 3/2020, da Promotoria de Justiça 
de Defesa da Educação (Proeduc), do 
Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios (MPDFT), de 24 de abril de 
2020, que recomenda, particularmen-
te, um plano de segurança sanitária 
para o retorno das aulas presenciais 
nas escolas do DF.

Ainda durante a 1ª onda, no âmbito 
federal, a supracitada Medida Provi-
sória nº 934, de 1º de abril de 2020, foi 
convertida na Lei nº 14.040, de 18 de 
agosto de 2020. O novo texto dispen-
sou, excepcionalmente, além dos dias 
mínimos escolares, também a obri-
gatoriedade da carga horária mínima 
anual para a Educação Infantil. No 
DF, entre outras providências, a mes-
ma excepcionalidade foi incluída no 
Parecer nº 102/2020-CEDF, de 10 de 
novembro de 2020. 

Nesse intervalo, na rede particular 
de ensino, as atividades presenciais re-
tornaram em 21 de setembro de 2020, 
com a 1ª onda em declínio. 

Em 17 de novembro de 2020, o CEDF 
aprova o Parecer nº 105/2020-CEDF, 
que orienta o Sistema de Ensino do DF, 
a partir de questionamentos do Colé-
gio La Salle Sobradinho e do Sindicato 
dos Estabelecimentos Particulares de 
Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF). 
O parecer menciona: data de corte (31 
de março) e percentual de presença na 
educação infantil; frequência mínima 
dos estudantes; e matrículas após des-
continuidade dos estudos, educação 
domiciliar e classificação. 

Em 19 de janeiro de 2021, iniciam-se 
as vacinações no DF, conforme a Secre-

taria de Saúde do DF (2022). Pouco de-
pois, ocorre a 2ª onda (março a maio), 
a mais crítica. Ainda no início da onda, 
o Decreto Distrital nº 41.869, de 5 de 
março de 2021, permitiu as atividades 
educacionais presenciais em todas as 
creches, escolas, universidades e facul-
dades da rede particular de ensino.

No auge da 2ª onda, o CEDF aprovou, 
em 13 de abril de 2021, a Recomenda-
ção nº 1/2021-CEDF, que recomendou 
ao Governo do Distrito Federal priorizar 
a vacinação dos profissionais da edu-
cação das redes pública e particular. A 
recomendação considerou demandas 
de entidades representativas. Conside-
rou, também, estudos científicos, como 
“Perda de aprendizado no Brasil du-
rante a pandemia de covid-19 e o avan-
ço da desigualdade educacional”, de 
25 de novembro de 2020, do Centro de 
Aprendizagem em Avaliação e Resulta-
dos para o Brasil e África Lusófona, da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Superada a 2ª onda no DF, o Conse-
lho Nacional de Educação (CNE) apro-
vou, em 6 de julho de 2021, o Parecer 
CNE/CP nº 6/2021, com diretrizes na-
cionais para o retorno à presencialida-
de e para a regularização do calendário 
escolar. O parecer destaca a importân-
cia das orientações dos Pareceres: CNE/
CP nº 5/2020, CNE/CP nº 9/2020, CNE/
CP nº 11/2020 e CNE/CP nº 19/2020. Em 
especial, destaca a Resolução CNE/CP 
nº 2/2020, como fundamento para o re-
torno às aulas presenciais. 

Nesse contexto, por meio do Pare-
cer nº 77/2021-CEDF, aprovado em 3 
de agosto de 2021, o CEDF validou os 
“Parâmetros para a retomada das aulas 
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presenciais da rede pública de ensino 
do Distrito Federal”. Desse modo, na 
rede pública do DF, em agosto de 2021, 
estudantes passaram do sistema total-
mente remoto para a forma presencial e 
remota. Em seguida, a SEEDF e a Secre-
taria de Saúde (SES) publicaram a Por-
taria Conjunta nº 12, de 28 de outubro 
de 2021, que dispõe sobre as medidas 
de prevenção, monitoramento e con-
trole da covid-19 na Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal. Desse modo, 
em novembro de 2021, 100% das ativi-
dades presenciais foram retomadas. 

Em 2022, inicia-se a 3ª onda no DF 
(janeiro e fevereiro). Em 27 de janeiro 
de 2022, o Conselho Nacional de Edu-
cação emitiu Nota de Esclarecimento, 
em decorrência dos novos casos de 
covid-19. A nota possibilitou aos siste-
mas de ensino a suspensão temporária 
das atividades escolares ou acadêmicas, 
apesar da prioridade da presencialidade.

Na queda da 3ª onda, por meio do Pa-
recer no 14/2022-CEDF, aprovado em 8 
de fevereiro de 2022, o CEDF responde 
ao Instituto de Ensino Profissionalizante 
(Inedi), à Associação de Pais de Alunos 
das Instituições de Ensino do Distrito 
Federal (Aspa-DF), ao Sindicato dos Es-
tabelecimentos Particulares de Ensino 
do Distrito Federal (Sinepe-DF) e a repre-
sentante de pais e responsáveis de insti-
tuições privadas de ensino. As consultas 
tratam, em geral, sobre o retorno ao pre-
sencial ou ao remoto, dados os novos ca-
sos da doença, e sobre a reorganização 
do calendário escolar de 2022.

Enfim, após a 3ª onda e durante a 
4ª, não houve atos do CEDF específicos 
sobre a covid-19. A seção seguinte dis-
cute o legado, até o momento.

2.3 LEGADO

A seguir, é debatido o legado da 
pandemia no âmbito da educação, 
para além do CEDF e do Distrito Fede-
ral. São citadas, enfim, estimativas de 
estudos internacionais.

Internamente ao CEDF, destacam-se 
2 legados do período da pandemia. Por 
um lado, o Colegiado estruturou-se para 
as sessões virtuais, que permaneceram 
excepcionalmente. Por outro lado, a Or-
dem de Serviço nº 149, de 30 de março 
de 2022, da Subsecretaria de Gestão de 
Pessoas (SUAG) da SEEDF, publicou os 
primeiros servidores do CEDF autoriza-
dos ao teletrabalho integral. O teletra-
balho havia sido instituído pelo Decre-
to Distrital nº 42.462, de 30 de agosto 
de 2021, e disciplinado na SEEDF pela 
Portaria nº 534, de 4 de outubro de 2021 
(período entre as ondas 2ª e 3ª). 

Externamente ao CEDF, continuam 
os debates sobre os ensinos: híbrido, 
remoto, presencial e a distância. No En-
sino Superior, a proposta dos quadran-
tes híbridos foi debatida na sessão do 
CEDF do dia 24 de maio de 2022, com 
apresentação do Dr. Bruno Coimbra, 
representante da Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Superior 
(ABMES) (SESSÃO PLENÁRIA, 2022). 

Por outro lado, relatos descrevem 
escolas cheias na Rede Pública. No re-
torno ao presencial, foram noticiados 
casos de violência escolar. Relata-se 
também aumento de casos de depres-
são entre estudantes. 

Nos dias 15 e 16 de março de 2022, 
a SEEDF aplicou o Diagnóstico Inicial 
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2022, que avaliou Língua Portuguesa 
e Matemática. O público-alvo são es-
tudantes da Rede Pública do DF, matri-
culados na EJA ou nos Ensinos Funda-
mental e Médio. A avaliação resulta de 
parceria com o Centro de Políticas Pú-
blicas e Avaliação da Educação (CAEd), 
fundação de apoio à Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora (UFJF). Os resul-
tados estão disponíveis na plataforma 
Avaliação em Destaque, com dados 
por Regional de Ensino e por Unidade 
Escolar. Números não consolidados 
indicam muitas aprendizagens insufi-
cientes, particularmente em Matemá-
tica, com base na matriz de referência.

Estudo da OCDE (2021) e da FGV 
(2020) apontam que os anos iniciais 
da educação básica e estudantes com 
maior vulnerabilidade socioeconômi-
ca são os mais prejudicados pela pan-
demia. Estimam, ainda, diminuição na 
equidade educacional. Em paper pelo 
Banco Mundial, Azevedo et al. (2020, p. 
17, 23) estimaram que, com 5 meses 
de escolas fechadas, caso não haja 
políticas efetivas no retorno às aulas, 
a economia poderá perder 10 trilhões 
de dólares no médio prazo, o que cor-
responde a 16% do investimento go-
vernamental em estudantes da edu-
cação básica. 

Para concluir, com base na análise 
precedente, seguem-se as considera-
ções finais deste trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho quantificou 
anualmente os atos do CEDF, de mar-
ço de 1962 a junho de 2022, e, em 

particular, os atos sobre a covid-19, 
em contexto. 

Para tanto, o texto dividiu-se em 
duas partes. A primeira apresentou 
quantitativos consolidados dos atos 
do CEDF, a partir de acervo documen-
tal, tanto físico quanto eletrônico. 
Inicialmente, foram apresentados os 
quantitativos totais dos atos referen-
tes ao CEDF. Foram abordados dados 
institucionais sobre sedes, regimentos 
e presidentes. Em seguida, por ano, fo-
ram detalhados quantitativamente os 
pareceres e, enfim, as indicações, reso-
luções, instruções, recomendações e 
notas técnicas.

A segunda parte abordou a história 
recente do CEDF sobre a pandemia. 
Primeiramente, foram quantificados 
dados sanitários no DF e atos do CEDF 
específicos sobre a pandemia. Em se-
guida, os atos foram contextualizados 
historicamente. Enfim, foi discutido o 
legado, até o momento. 

Como limitações, ainda há dados 
do período pandêmico a serem conso-
lidados, como no Censo Escolar e em 

Fonte: Eli Digital Creative por Pixabay
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relatórios de gestão da SEEDF, para um 
diagnóstico mais completo e aprofun-
dado. Até junho de 2022, os últimos 
dados disponíveis do Sistema de Ava-
liação da Educação Básica (Saeb), do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
são de 2019. No âmbito do CEDF, este 
trabalho não quantifica os temas ge-
rais dos atos, embora foque a pande-
mia. Um estudo aprofundado pode ser 
dedicado aos pareceres, quanto, por 
exemplo, a deferimentos ou indeferi-
mentos de credenciamento ou recre-
denciamento de instituições particula-
res no período de pandemia — uma vez 
que escolas particulares tradicionais 
no DF encerraram as atividades. Ou 
também mapear os temas das atas ou, 
especialmente, de pareceres, resolu-
ções e recomendações. Para tanto, po-
dem-se consultar os relatórios anuais 
de gestão do CEDF, alguns dos quais 
quantificam os atos por tema.

Desdobramentos podem decorrer 
dos dados apresentados. Por exemplo, 
os dados podem ser comparados com os 
do Censo Escolar, em relação ao quan-
titativo de escolas no Distrito Federal, 
públicas e particulares. O comparati-
vo pode ser feito desde 2007, início do 
Educacenso (BRASIL, 2007), ou mes-
mo desde 1962, quando foi instituído 
o CEDF, início dos dados apresentados. 
Seria relevante também comparar quan-
titativamente os atos com os assessores 
e conselheiros do CEDF, para estudar 
condições ótimas de eficiência. 

Fica, assim, o registro histórico 
do CEDF em números, com destaque 
para a história recente da pandemia 
de covid-19.
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60 ANOS
CEDF E AS ESCOLAS PARTICULARES

Clayton da Silva Braga1

Resumo

Aos 60 anos, o CEDF já está consolidado como 
orientador, normatizador e credenciador das esco-
las particulares. Ao mesmo tempo em que propõe 
bons desafios para que as escolas possam ter um 
norte nas decisões, enfrenta desafios institucionais 
com órgãos do governo e, por outro lado, recebe 
das escolas consultas desafiadoras para esclareci-
mentos de normas. A equipe técnica e o colegiado 
reconhecem sua importância para que o DF tenha 
instituições educacionais sérias, com bons docu-
mentos organizacionais, fundamentados na legisla-
ção vigente, visando a que o desenvolvimento dos 
milhares de estudantes de fato aconteça e venha a 
servir à sociedade.

Palavras-chaves: CEDF. 60 anos do CEDF. Desafios 
das Escolas Particulares.

Abstract

At 60 years old, ECFD is already consolidated as 
an advisor, standardizer and accrediaccredi-
ting of private schools. At the same time that it 
proposes challenges to guide schools in some 
decisions, it faces institutional objections with 
government agencies and, receiving arduous 
consultations from schools to clarify rules. The 
technical team and the collegiate recognize 
its importance on providing serious educatio-
nal institutions in Federal District, with good 
organizational documents, based on current 
legislation, wich aim to  develop  thousands of 
students to serve society.

Keywords: ECFD. 60 years of ECFD. Challenges 
of Private Schools.

1 Graduado em Letras — Língua Portuguesa pelo Centro Universitário de Brasília (1995), especialista em Administração 
Escolar pela Universidade Salgado de Oliveira (2001), pós-graduado MBA em Gestão Escolar pela Faculdade Projeção 
e mestre em Educação pela Universidade de Jaén (2016). Diretor-Geral do Grupo Educacional CCI. Diretor Financeiro 
do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF). Membro do CEDF, 
representando as Escolas Particulares.
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60 ANOS DE CEDF: 
NORTEANDO AS ESCOLAS 
PARTICULARES

Há 60 anos, o Conselho de Educa-
ção do Distrito Federal emite resoluções, 
pareceres, recomendações, diretrizes e 
orientações às escolas particulares do 
Distrito Federal. Além disso, define me-
canismos de articulação entre os siste-
mas de ensino e busca garantir os princí-
pios da Constituição Federal, artigo 206, 
entre outras competências. Tudo isso faz 
do órgão um conselho de educação refe-
rência para os estados do país.

Desde 1962, credencia as escolas 
particulares do DF. Atualmente conta 
com uma base de 697 (DISTRITO FEDE-
RAL, 2021) instituições educacionais 
devidamente credenciadas. Há, no mí-
nimo, duas centenas de processos em 
trâmite de uma diversidade de pedi-
dos, como ampliação de oferta, revisão 
de documentos organizacionais, novos 
credenciamentos, entre outros.

O trabalho árduo para dar celeri-
dade a tantos processos e tantos cre-
denciamentos é feito por uma equipe 
técnica composta por 28 profissionais, 
e 17 conselheiros. O Conselho tem o 

objetivo principal de ser “um órgão 
consultivo-normativo, de deliberação 
e de assessoramento superior à Secre-
taria de Educação do Distrito Federal” 
(DISTRITO FEDERAL, 2020). Essas ações 
dão um norte à educação do Distrito 
Federal, inclusive propondo desafios 
às instituições para melhorarem suas 
propostas e organizações pedagógicas.

O Conselho de Educação presta um 
serviço de enorme relevância social, 
em especial por ser uma instância co-
letiva e deliberativa para referendar 
as propostas pedagógicas das institui-
ções educacionais. 

Em 2017, o então presidente do 
CEDF, representante do Sinepe-DF, pro-
fessor Álvaro Domingues, em entrevista 
à Revista Com Censo, afirmou que: 

[…] os Conselhos de Educação 
são de significativa importân-
cia no debate, na melhor com-
preensão dos vários aspectos 
que envolvem o setor educa-
cional. No Distrito Federal, sua 
composição o torna represen-
tativo tanto dos diferentes seg-
mentos que compõem a comu-
nidade escolar como, também, 
de profissionais de elevado 
conhecimento e experiência 
no setor. Seu funcionamen-
to contribui na elaboração de 
normas, resoluções e pareceres 
para uma política educacional 
mais eficaz, norteando as ações 
do sistema de execução — SED. 
Seu papel mais relevante é ga-
rantir a continuidade da políti-
ca educacional sob a gestão do 
Distrito Federal a despeito dos 
diferentes governos. 

O colegiado do CEDF é formado por 
“membros nomeados pelo Governa-

Fonte: Stefan Schweihofer por Pixabay
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dor do Distrito Federal, escolhidos en-
tre pessoas de notório saber e experi-
ência em educação, que representam 
os diversos níveis de ensino e os profis-
sionais da educação pública e privada 
do DF” (DISTRITO FEDERAL, 2022).

BONS DESAFIOS ÀS ESCOLAS 
PARTICULARES

Ao longo dos anos, o CEDF tem im-
pulsionado a qualidade de ensino das 
escolas por meio de resoluções, dire-
trizes e normatizações, apelidadas por 
este artigo de “bons desafios”.

Entre os exemplos de bons desafios 
propostos pelo CEDF estão a convoca-
ção das escolas para ajustar seus docu-
mentos organizacionais de acordo com 
a Resolução no 2/2020-CEDF, adequa-
da à Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), envolvendo orientações para 

o Novo Ensino Médio, com itinerários 
formativos, e projetos eletivos no Ensi-
no Fundamental, que dão aos estudan-
tes autonomia para escolhas de acordo 
com seus interesses. 

As novas propostas do Ensino Fun-
damental com projetos eletivos em 
20% da carga horária anual, em que os 
alunos, a partir de seis anos, façam pe-
quenas escolhas, elegendo o que mais 
lhes agrada, já tem fomentado escolas 
a proporcionar vivências e oportunida-
des de aprendizagem para que crian-
ças e adolescentes fortaleçam a per-
sonalidade e descubram talentos tão 
importantes para a sociedade.

Já o Novo Ensino Médio, com itine-
rários formativos, e a vinda de um novo 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
a partir de 2024, vão oferecer aos estu-
dantes, orientados por seus projetos de 
vida, uma perspectiva de futuro, fortale-

Fonte: Engin Akyurt por Pexels
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cendo os estudos universitários e, con-
sequentemente, formando profissionais 
apaixonados por suas carreiras.

Nas escolas particulares, os gestores 
que já entenderam o funcionamento 
dos novos modelos estão conscientes 
de que, ao longo dos anos, os alunos 
serão beneficiados ao se tornarem ci-
dadãos mais comprometidos e engaja-
dos na sociedade e trarão ainda mais 
prosperidade ao nosso país.

Ao se referir aos gestores das escolas 
particulares, não se pode deixar de co-
mentar que são verdadeiros heróis por 
lidar, na rotina diária, com os mais varia-
dos públicos — alunos, professores, co-
laboradores, pais, fornecedores de pro-
dutos e serviços, parceiros pedagógicos 
e administrativos — e, claro, com as mui-
tas exigências e normas governamen-

tais. Por isso, destaca-se a importância 
de um Conselho de Educação com nor-
mativas claras, objetivas, que realmente 
os orientem no cumprimento da missão, 
sem prejudicar os estudantes por falta 
de informações claras e objetivas.

Teríamos outras situações a citar a 
respeito de melhoria no ensino no Dis-
trito Federal provocadas pelo CEDF 
ao longo dos 60 anos — inovações nas 
propostas pedagógicas, orientações às 
escolas por meio de notas técnicas e 
recomendações. Alguns normativos se 
destacam, como a Resolução no 1/2017-
CEDF, que trata da Educação Especial no 
DF, que veio orientar e subsidiar as esco-
las particulares a respeito de como me-
lhor atender aos “direitos da pessoa com 
deficiência e com altas habilidades ou 
superdotação, de forma a desenvolver 

Fonte: Pixabay, por Pexels

68



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

suas habilidades físicas, sensoriais em 
todos os níveis, etapas e modalidades de 
ensino” (DISTRITO FEDERAL, 2017).

Em 2019, o CEDF inovou ao publicar 
as Notas Técnicas no 1, 2 e 3, que li-
teralmente traduziram os normativos 
em esclarecimentos e modelos nor-
teadores para as escolas elaborarem 
com mais eficiência seus documen-
tos organizacionais.

A ausência desses atos deixaria as 
instituições particulares com dúvi-
das e questionamentos, levando-as 
a correr risco de cometer equívocos 
por falta de orientação.

DESAFIOS INSTITUCIONAIS 
DO CEDF E DAS ESCOLAS 
PARTICULARES

Por um lado, o CEDF propõe bons 
desafios às escolas; por outro, há de-
safios institucionais em que as escolas 
particulares contam com a mediação 
do Conselho de Educação do Distrito 
Federal com órgãos reguladores do DF, 
como quanto ao Registro e Licencia-
mento de Empresas (RLE), relação das 
licenças e certificados de licenciamen-
to, especificamente com os órgãos do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal (CBMDF) e da Vigilância Sanitá-
ria, pois a demora na análise e aprova-
ção dos projetos atrasa o andamento 
dos processos na Secretaria de Educa-
ção, e, por consequência, no CEDF.

Sabe-se que a Secretaria Executiva 
e a Presidência do CEDF já tiveram en-
contros pontuais com o CBMDF e com 
a Vigilância, no entanto, a liberação do 

RLE por esses órgãos para as institui-
ções educacionais ainda continua pro-
telando o andamento dos processos, 
atrasando a implantação de novas ins-
tituições, novos cursos, por conseguin-
te, adiando a arrecadação de impostos 
e a geração de empregos. 

Talvez uma das alternativas para 
superar esses desafios seja visitas dos 
órgãos às instituições com liberação 
temporária do RLE, deixando a rela-
ção das exigências necessárias e apli-
cáveis, aceitando a declaração de res-
ponsabilidade técnica assinada pelos 
mantenedores e pelos engenheiros ou 
arquitetos. Ao mesmo tempo, inter-
namente, os órgãos podem dar celeri-
dade às análises e às orientações dos 
projetos apresentados, ajustando as 
exigências para a aplicabilidade real.

A opção da declaração de responsa-
bilidade técnica já existiu no CEDF na 
Resolução no 1/2018, no entanto, não 
teria como ser aceita pelos órgãos do 
CBMDF e da Vigilância Sanitária no atu-
al sistema de emissão do RLE. Mas um 
alinhamento de entendimento governa-
mental entre os órgãos SEEDF, CEDF, CB-
MDF e Vigilância para dar celeridade aos 
trâmites processuais seria muito eficaz.

Além dos desafios institucionais 
com os órgãos do GDF, o CEDF tem, 
também, de mediar os muitos princí-
pios de uma sociedade plural, repre-
sentada pelo colegiado, e, ao mesmo 
tempo, da Constituição Federal, leis, 
normas e diretrizes encaminhadas pe-
los fóruns de discussão na área educa-
cional, pelo Conselho Nacional de Edu-
cação e pelo Ministério da Educação.
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Assim, o CEDF se consolidará como 
mediador e articulador dos desafios 
institucionais para a promoção da edu-
cação no DF.

DESAFIOS DAS ESCOLAS AO 
CEDF

Além dos bons desafios que o 
CEDF oferece às escolas e dos desa-
fios institucionais que pode mediar 
para elas, há os desafios das escolas 
levadas ao CEDF, de propostas inova-
doras, de consultas pontuais quanto 
à operacionalização de resoluções e 
de legislações pertinentes.

Entre as consultas de relevância, 
podemos citar o que ocorreu no pe-
ríodo da pandemia, em que algumas 
instituições solicitaram ao CEDF orien-
tações de como agir com a suspensão 
das aulas presenciais. De forma ágil, 
respondeu com as Recomendações no 
1 e 2, de 2020, que serviram para orien-
tar as escolas do DF, a fim de que pu-
dessem, dentro da legislação, manter 
o funcionamento dos serviços educa-
cionais sem tanto prejuízo aos alunos.

As escolas ainda solicitam ao 
CEDF orientações pontuais em di-
versos assuntos relacionados à le-
gislação educacional do DF, para me-
lhor atender às suas comunidades. 
E esse órgão, seja por meio de sua 
equipe técnica, de deliberações em 
plenária, ou mesmo com pareceres 
e recomendações, sempre retorna às 
instituições o que se espera. 

“EDUCAÇÃO LIVRE 
EDUCAÇÃO”

 Demandas de desafios de que o 
CEDF é protagonista diante das escolas 
particulares reafirmam a importância, 
a parceria e a necessidade dos serviços 
prestados à educação do Distrito Fede-
ral para o bom desempenho das insti-
tuições educacionais.

É claro que as escolas particulares têm 
liberdade para elaborar suas propostas 
pedagógicas e suas metodologias con-
forme o lema defendido pelo Sinepe-DF: 
“Educação livre Educação”. No entanto, 
normas gerais devem ser atendidas para 
que deem aos estudantes oportunidade 
de se beneficiar de uma educação que 
atenda à legislação nacional, com chan-
ces de seguir seus estudos sem prejuízo.

Para que as escolas tenham segu-
rança jurídica, possam ser agentes 
transformadores das comunidades em 
que estão inseridas, utilizando recursos 
disponíveis, elas devem fundamentar 

Fonte: Alana Aousa por Pexels
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seus documentos organizacionais de 
acordo com as resoluções, recomenda-
ções e notas técnicas do CEDF.

Assim, como “A Educação é incon-
testavelmente o meio mais eficiente 
de transformar a sociedade”, segundo 
a então presidente do Sinepe-DF, Fá-
tima de Mello Franco, na publicação 
“Sinepe News” de 2013, o CEDF é para 
as escolas particulares o conjunto de 
orientações para que o fazer educacio-
nal seja o mais assertivo possível.

O legado do CEDF para as escolas 
particulares é grandioso, extenso, cheio 
de benefícios e desafios às comunidades 
escolares; com certeza, traz e trará bene-
fícios ao Distrito Federal e ao Brasil.

Os conselheiros que compõem o co-
legiado do CEDF são representantes de 
instituições da sociedade civil relacio-
nadas à educação. Assim, cria-se um 
debate contínuo de aprendizado entre 
os pares, com pluralismo de ideias.

As escolas particulares são repre-
sentadas no CEDF por um membro da 
diretoria do Sinepe-DF. 
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Resumo

Após 62 anos de sua inauguração, o Distrito Federal 
tem, enfim, sua universidade pública distrital. Fru-
to de diversas discussões e propostas de norma-
tização legal realizadas ao longo de seis décadas, 
a UnDF, nasce a partir de compromissos sólidos 
quanto à promoção de equidade educacional e so-
cioeconômica e sinaliza possibilidades concretas 
para que o conhecimento científico produzido no 
Distrito Federal contribua, em médio e longo prazo, 
com a garantia do direito à saúde, educação, inova-
ção e tecnologia e com a promoção do desenvolvi-
mento sustentável. 

Palavras-chaves: Educação Superior. Universi-
dade. Universidade do Distrito Federal Professor 
Jorge Amaury Maia Nunes. Política Pública. Edu-
cação Pública.

Abstract

After 62 years of its inauguration, the Federal Dis-
trict finally has its public district university. As a re-
sult of several discussions and proposals for legal 
regulation carried out over six decades, the UnDF, 
in short, was born from solid commitments to the 
promotion of educational and socioeconomic eq-
uity and signals concrete possibilities for the scien-
tific knowledge produced in the Federal District to 
contribute, in the medium and long term, with the 
guarantee of the right to health, education, inno-
vation and technology and with the promotion of 
sustainable development.

Keywords: Higher Education. University. Universi-
ty of the Federal District Professor Jorge Amaury 
Maia Nunes. Public policy. Public education.
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1 INTRODUÇÃO

De uma motivação renovadora, nas-
ceu, no ponto central da nação, uma 
cidade de linhas retas e curvas sinuo-
sas. Seu formato de borboleta parecia 
mera coincidência estética, mas leva-
ria o Brasil a voos transformadores. A 
construção de Brasília constava como 
a metassíntese do Plano de Governo 
de Juscelino Kubitschek, que, em fe-
vereiro de 1956, após eleito, objetivou 
promover a modernização do país para 
retirá-lo da situação de atraso em que 
se encontrava (KUBITSCHEK, 2000). 

Para o Planalto Central, transfor-
mado integralmente entre os anos 
de 1956 e 1960, foi transferida a nova 
capital do Brasil, realização que fora 

prevista, oficialmente, desde a primei-
ra Constituição da República (1891). 
Como elaboração de um projeto ideal, 
Brasília nasceu, voltada a enfrentar as 
transformações de desenvolvimento 
econômico, interiorização e industria-
lização que requeria a sociedade brasi-
leira naquela década.

Essa intenção teria se tornado inte-
gralmente uma realidade, não fosse a 
constatação de que, passadas seis dé-
cadas, o Distrito Federal, hoje com uma 
população composta de pouco mais de 
três milhões de habitantes, é uma das 
unidades da federação mais desiguais 
do país quando observadas as discre-
pâncias em relação ao rendimento 

Fonte: WIkimedia Commons
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domiciliar de seus habitantes. Segun-
do a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua, feita 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Distrito Federal 
apresenta um Índice de Gini de 0,566, 
considerando o rendimento domici-
liar per capita (a preços médios do ano 
de 2021), enquanto, nacionalmente, a 
desigualdade na distribuição de renda 
mensurada pelo mesmo indicador é 
de 0,544 (IBGE, 2022). A desigualdade 
no DF se encontra, portanto, acima da 
média nacional.

Talvez as implicações mais contun-
dentes dessa desigualdade sejam es-
cancaradas no plano educacional, par-
ticularmente quanto às questões de 
acesso ao nível superior. Ainda que o 
Distrito Federal demonstre a maior taxa 
líquida de escolarização do país para a 
faixa etária compreendida entre os 18 
e 24 anos (35% dos jovens dessa fai-
xa etária estão matriculados no ensino 
superior, contra 17,8% da média nacio-
nal), a Pesquisa Distrital por Amostra de 
Domicílios de 2021, realizada pela Com-
panhia Distrital de Desenvolvimento 
(Codeplan), revela que 31,1% da popu-
lação distrital entre 18 e 29 anos, parce-
la equivalente a 181.619 jovens, não tra-
balha nem estuda (CODEPLAN, 2022).

Há, assim, uma trajetória de pouca 
equidade evidente, que não pode ser 
desconsiderada, já que o Brasil é uma 
das nações do mundo onde a conclu-
são do ensino superior garante maior 
vantagem salarial em relação ao ensino 
médio completo e incompleto. Segun-
do o “Education at a Glance 2020”, rela-
tório de educação comparada lançado 
pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
os graduados do nível superior de 25 a 
34 anos que conseguiram emprego de-
têm um salário 144% maior em relação 
aos seus pares com nível de escolarida-
de de ensino médio (OCDE, 2021).

O território distrital possui 64 Ins-
tituições de Educação Superior (IES) 
que ofertam cursos presenciais, um 
aumento de 8,5% em relação a 2016. 
Nesse cenário, as IES privadas repre-
sentam 78,5% das matrículas, contra 
21,5% da rede pública (SEMESP, 2019). 
Apenas atrás de São Paulo, o Distrito 
Federal apresenta a maior média de 
alunos matriculados na rede privada 
para cada aluno matriculado na rede 
pública (Ibidem).

Diante do panorama educacional 
local, a constituição da Universida-
de do Distrito Federal Professor Jorge 
Amaury Maia Nunes (UnDF) se apre-
senta como condição sine qua non para 
elevar a taxa bruta de matrícula da edu-
cação superior para 65% — patamar 
exigido pela Meta 12 do Plano Distrital 
de Educação (PDE), aprovado pela Lei 
nº 5.499, de 14 de julho de 2015, ten-
do papel fundamental para endereçar 
a ingente relação público-privado de 
oferta de vagas no ensino superior e 
para colaborar com as perspectivas 
de atendimento prioritário a localida-
des do Distrito Federal e Entorno com 
menor acesso à educação superior pú-
blica. Mediante a oferta gratuita desse 
nível de ensino, a universidade servi-
rá ao desenvolvimento regional, pro-
piciando o incremento de atividades 
científicas e tecnológicas e a formação 
de recursos humanos para a pesquisa 
no Distrito Federal e Entorno.
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Ao tempo em que Brasília comemo-
ra os seus 62 anos e, concomitantemen-
te, o Conselho de Educação do Distri-
to Federal (CEDF), seus 60, a intenção 
deste artigo é contribuir com uma re-
flexão sobre os percursos e expectati-
vas circunscritas à oferta de educação 
superior pública no Distrito Federal. A 
partir da revisitação de importantes 
marcos constitutivos da educação su-
perior gestada no Planalto Central e 
para o Planalto Central, o presente tex-
to propõe uma leitura contextualizada 
acerca da criação da UnDF, bem como 
das intenções e dos desafios a serem 
enfrentados pela nova universidade, 
percorrendo referências que vão des-
de a década de 1950, quando estavam 
sendo reflexionadas Brasília e suas 
concepções educacionais originárias, 
até os dias atuais, com a criação defini-
tiva da universidade.

2  DA CONSTITUIÇÃO 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
PÚBLICA DISTRITAL E 
DO SEU PAPEL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO DF

Entre o fim dos anos de 1950 e início 
dos anos de 1960, em face do anacro-
nismo que vigorava no setor educacio-
nal e das necessidades colocadas pelo 
momento histórico, um debate nacio-
nal em torno dos diferentes modelos 
de educação superior ganhou fôlego e 
força. A exemplo do que aconteceu na 
década de 1920, educadores e intelec-
tuais voltaram a se mobilizar em torno 
de amplas discussões sobre a estrutu-
ração de sistemas universitários, desta 

vez preocupados, também, em dotar 
tais instituições dos elementos neces-
sários para a promoção do desenvolvi-
mento e da autonomia nacionais. 

A maior demanda por ensino supe-
rior, própria de um país cada vez mais 
industrial e urbano, em que o diploma 
representaria elemento garantidor do 
acesso a um mercado de trabalho em 
transformação, era o pano de fundo 
que configurava o debate sobre a refor-
ma universitária que deveria ser empe-
nhada para “[...] incorporar os ideais 
da modernização e do desenvolvimen-
to a partir da mobilização das massas, 
dos intelectuais e dos conhecimentos 
da ciência e da tecnologia modernos” 
(SAMPAIO, 1991, p. 15).

A invenção de Brasília e de seus fun-
damentos educacionais originários5  
ocorreu, portanto, “[...] no contexto 
de reformulação da educação básica, 
da democratização do ensino com a 
campanha em defesa da universaliza-
ção da educação pública gratuita, lai-
ca e de tempo integral à população em 
idade escolar, independentemente de 
status social e da situação econômica” 
(BOMENY, 2016). Desse modo, o Distri-
to Federal pôde contar, muito fortui-
tamente, desde sua gênese, com duas 
instituições que materializavam o valor 
e a importância de uma educação ver-
dadeiramente democrática: a Universi-
dade de Brasília (UnB) e o Conselho de 
Educação do Distrito Federal (CEDF).

A criação da UnB, em 1961, e do 
CEDF, em 1962, são elementos emble-
máticos de um movimento pela maior 

5 Para uma discussão pormenorizada das concepções 
educacionais de Brasília, ver Sousa Júnior (2011).
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modernização educacional, na medida 
em que representaram, cada uma à sua 
forma, a possibilidade de construção de 
saberes educacionais de maneira des-
centralizada. Convém lembrar que as 
duas instituições germinaram à luz das 
discussões que culminaram com a san-
ção da Lei Federal nº 4.024, de 20 de de-
zembro de 1961, que fixou as primeiras 
diretrizes e bases da educação nacional.

Muito embora a atuação de conse-
lhos educacionais no Brasil remonte 
ainda ao século XIX (CORDÃO, 2017), é 
possível dizer que a fixação de parâme-
tros para a atuação dos Conselhos de 
Educação — tanto federal quanto esta-
duais — é uma prerrogativa inovadora 
trazida por essa lei, que, por suas evi-
dentes lacunas, apresenta as instâncias 
educacionais colegiadas como “[...] o 
próprio palco onde se desenrolariam to-
dos os conflitos sociais de interesse so-
bre a educação brasileira” (MARCHELLI, 
2014, p. 1486). Assim, ao encontrar fun-
damento de validade no art. 10 da lei 
mencionada, o Conselho de Educação 
do Distrito Federal foi instituído pelo 
Decreto nº 171, de 7 de março de 1962, 
da então Prefeitura do Distrito Federal, 
“[...] constituindo-se num órgão de de-
liberação coletiva, normativo e orien-
tador das atividades educacionais do 
Sistema de Ensino do Distrito Federal” 
(DISTRITO FEDERAL, 2022).

A criação da UnB, por sua vez, foi 
motivada pela sanção da Lei Federal 
nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961. 
Como instituição universitária, inte-
grante da Fundação Universidade de 
Brasília, goza de autonomia didático-
-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, em conformi-

dade com a Constituição Federal. Ergui-
da sob princípios inovadores, próprios 
da flexibilização e democratização do 
ensino superior almejadas àquela épo-
ca por seus idealizadores, a UnB tem 
como finalidade o ensino, a pesquisa e 
a extensão, integrados com a finalida-
de de formar cidadãos qualificados ao 
exercício profissional e empenhados na 
busca de soluções democráticas para os 
problemas nacionais (UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA, 2022, p. 7). 

Para Darcy Ribeiro, um dos ideali-
zadores do projeto da UnB e primeiro 
reitor da instituição, “[…] seria preciso 
mobilizar todos os recursos da Univer-
sidade num esforço conjunto de reno-
vação, capaz de contrapor a Universida-
de real à Universidade necessária e de 
formular um projeto específico de tran-
sição de uma à outra” (RIBEIRO, 1978). 
O sonho de uma universidade modelo 
compartilhado por Darcy Ribeiro e tan-
tos outros intelectuais foi interrompi-
do — termo utilizado por Roberto Sal-
meron (1999), um dos idealizadores da 
UnB, para denotar a crise que abalou a 
universidade após a deflagração do re-
gime ditatorial militar (1964–1985) — e 
é diuturnamente reescrito e reimagina-
do pelo extenso corpo de estudantes e 
servidores que dão vida à UnB, sendo 
impossível vislumbrar a constituição de 
uma identidade distrital sem o impor-
tante papel social, cultural e científico 
prestado pela instituição.

Certamente, compreender os ca-
minhos e descaminhos trilhados pelo 
ensino superior público no Distrito 
Federal em suas seis décadas de exis-
tência é um processo que não pode ser 
dissociado dos processos de desenvol-
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vimento de uma rede de educação su-
perior privada. Nessa linha, José Vieira 
de Sousa (2013), ao realizar uma dis-
cussão criteriosa sobre os processos 
locais de constituição do ensino supe-
rior, relembra que o Distrito Federal, 
desde muito cedo, teve sua oferta de 
educação superior robustecida, tam-
bém, pela rede privada: “as duas pri-
meiras instituições privadas do DF sur-
giram em 1968 — Associação de Ensino 
Unificado do Distrito Federal (AEUDF) e 
Centro de Ensino Unificado de Brasília 
(CEUB), nesta ordem” (SOUSA, 2013, 
p. 118). Segundo o mesmo autor, en-
tre 1968 e 1996, instalaram-se no Dis-
trito Federal 12 Instituições de Ensino 
Superior (IES) privadas, para além da 
já existente UnB, IES pública; dez anos 
depois, em 2006, o número já chegava 
a 73 IES privadas (SOUSA, 2009). 

Em busca das explicações para a ex-
pansão do ensino superior privado no 
Distrito Federal, Martins (1995) compre-
ende que o crescimento da oferta privada 
pautou-se grandemente pelas lacunas 
da oferta pública, até então concentrada 
na UnB. Tal argumento, corroborado por 
entrevistas realizadas junto a dirigentes 
de IES privadas distritais, é solidificado 

na percepção de que “a criação [...] [des-
ses] estabelecimentos buscou responder 
ao atendimento das expectativas que 
possivelmente não eram respondidas 
pela universidade local, sobretudo a au-
sência do ensino noturno na UnB” (MAR-
TINS, 1995, p. 9), de modo que a introdu-
ção da oferta noturna pela UnB, ocorrida 
em 1989, representou uma resposta à 
expansão do ensino superior privado no 
Distrito Federal (SOUSA, 2013).

A criação de novas IES públicas no 
Distrito Federal, particularmente aque-
las sob alçada distrital, ganhou forma 
somente a partir dos anos 2000, tendo 
o CEDF papel preponderante frente à 
autorização de cursos e ao credencia-
mento de escolas superiores vincula-
das às Secretarias de Estado do Distri-
to Federal. Em 2001, foi criada a Escola 
Superior de Ciências da Saúde (ESCS), 
primeira IES pública distrital, sendo ela 
o marco inicial para a posterior consti-
tuição de uma rede de escolas superio-
res que integram e ampliam a oferta de 
educação superior pública local e que 
se afirmaram como referência funda-
mental para a constituição da Universi-
dade do Distrito Federal Professor Jor-
ge Amaury Maia Nunes (UnDF). 

Figura 1 - Aula Magna do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública na Escola Superior de Gestão. Agosto de 2019.

Fonte:acervo UnDF
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3 DAS INTENÇÕES À 
MATERIALIZAÇÃO DA OFERTA 
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
PÚBLICA DISTRITAL

Sonhada a partir do nascimento da 
capital do país e legalmente prevista 
desde a década de 1990, a criação da 
Universidade do Distrito Federal Profes-
sor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) é 
considerada marco histórico para a edu-
cação do Distrito Federal. De iniciativa 
do Poder Executivo local, o Projeto de Lei 
Complementar nº 34, de 2020, enviado 
à Câmara Legislativa do Distrito Federal 
(CLDF) no dia 19 de março de 2020, en-
frentava, enfim, uma incômoda realida-
de: o Distrito Federal figurava, junto com 
Acre, Rondônia, Sergipe e Espírito Santo, 
como uma das cinco unidades federati-
vas no país que não tinham uma univer-
sidade pública sob sua alçada. 

O debate democrático em torno da 
criação da UnDF, concretizado na sanção 
da Lei Complementar nº 987, de 26 de 
julho de 2021, ganha ainda mais signifi-
cado ao representar um passo decisivo 
para a consolidação de uma política de 
Estado que, enfim, entrega ao Distrito 
Federal sua universidade pública. Para 
alcançar esse patamar, entretanto, diver-
sos foram os esforços institucionais em-
preendidos — e também as descontinui-
dades observadas — ao longo de 29 anos 
de tentativas propositivas e inventivas.

O olhar detido em torno das diretri-
zes norteadoras da nova universidade, 
assim como dos elementos basilares 
da política de educação superior públi-
ca distrital, revela a importância desse 
percurso histórico e de sua consolida-

ção em um cabedal de dispositivos le-
gais que data, pelo menos, desde 1992. 
Assim, a Lei Complementar nº 987, de 
2021, e o Decreto nº 42.333, de 26 de 
julho de 2021, que efetivamente insti-
tuíram a universidade, juntamente com 
outras legislações sobre o tema, são 
importantes elos de um compromisso 
compartilhado há décadas entre o po-
der público e a sociedade e sedimen-
tam uma política de educação superior 
pública pretendida para o Distrito Fede-
ral, pelo menos, há três décadas. 

Nesse sentido, há de se ressaltar 
que o interesse da sociedade quanto à 
consolidação da oferta pública distrital 
de educação superior contou com di-
versas e improfícuas iniciativas, sendo 
as primeiras iniciadas no ano de 1992, 
com a promulgação das Leis nº 400 e 
403, ambas de 29 de dezembro, que 
autorizaram, respectivamente, o Poder 
Executivo a implantar a Fundação Uni-
versidade Regional de Brasília (URB) e a 
Universidade Aberta do Distrito Federal 
(UnAB/DF)6 . Em referência a estas legis-
lações, foi instituído, em 1993, pelo De-
creto nº 14.619, de 2 de março de 1993, 
o primeiro Grupo de Trabalho para dis-
cutir a criação da Fundação Universida-
de Regional do Distrito Federal (URB) e 
a implantação da Universidade Aberta 
do Distrito Federal (UnAB/DF)7.

6 Mais tarde, vale ressaltar, essa lei veio a ser alterada 
pela Lei nº 2.919, de 16 de março de 2002, que previu, 
pela primeira vez, a criação da Fundação Universidade 
Aberta do Distrito Federal (FUNAB). A existência da 
FUNAB no plano legal revela, portanto, um hiato de 
onze anos, uma vez que a instituição teve sua criação 
novamente autorizada pela Lei nº 5.141, de 31 de julho 
de 2013, que, entre outras disposições, revogou as Leis 
nº 403, de 1992, e nº 2.919, de 2002.
7 Conforme art. 2° do referido decreto, integraram o 
Grupo de Trabalho, sob a presidência do primeiro, os 
seguintes membros: CARLOS FERNANDO MATHIAS DE 
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Adiante, menos de um ano depois de 
terem sido lançadas as primeiras refe-
rências legais à estruturação do ensino 
superior público distrital, foi promulga-
da, em 8 de junho de 1993, a Lei Orgâni-
ca do Distrito Federal (LODF), que refor-
ça a importância do desenvolvimento 
desse nível de ensino ao apresentar as 
premissas da política pública e o que 
deveriam ser elementos fundamentais 
para a consolidação e ampliação da 
oferta desse nível de educação.

 Nesse sentido, o art. 240 da Lei Orgâ-
nica apregoa a necessidade de o poder 
público “[...] criar seu próprio sistema 
de educação superior, articulado com 
os demais níveis, na forma da lei” (reda-
ção atualizada de acordo com a Emen-
da à Lei Orgânica nº 79, de 2014), sina-
lizando, ainda, a importância de serem 
consideradas, prioritariamente, regiões 
densamente povoadas não atendidas 
por ensino público superior na instala-
ção de unidades de educação superior 
(art. 240, § 1º) e a necessidade de as Ins-
tituições de Ensino Superior (IES) terem 
garantidas autonomia didático-científi-
ca, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial (§ 2º do mesmo artigo). A 
Lei Orgânica, vale ressaltar, ainda asse-
gurou que “a lei instituirá a Universida-
de Regional do Planalto — UNIPLAN, ór-

SOUZA, Presidente do Conselho de Educação do Distrito 
Federal (CEDF); CLÉLIA DE FREITAS CAPANEMA, Secretária 
Adjunta de Educação do Distrito Federal; YESIS ILCIA 
AMOEDO PASSARINHO, Presidente da Comissão de 
Legislação e Normas do Conselho de Educação do Distrito 
Federal; LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO, Representante da 
Procuradoria Geral do Distrito Federal; e MÁRIO SÉRGIO 
MAFRA, Diretor do Departamento de Pedagogia da 
Fundação Educacional do Distrito Federal. Faz-se curioso 
evidenciar que, justamente em 2022, ano do sexagenário 
aniversário deste colegiado, este último integrante, o 
Professor Mário Sérgio Mafra, ocupa a Presidência do 
CEDF (mandato de 12/2021 a 12/2023).

gão vinculado à Secretaria de Educação 
do Distrito Federal, e estabelecerá sua 
estrutura e objetivos” (art. 36).

Como é de notório conhecimento, 
embora prevista nos termos da 
LODF, a efetiva oferta de educação 
superior pública distrital só foi 
alcançada quase dez anos depois, 
em 2001, fundamentada pela criação 
da Fundação de Ensino e Pesquisa 
em Ciências da Saúde (FEPECS), nos 
termos da Lei nº 2.676, de 12 de janeiro 
de 2001. A FEPECS tem por finalidade a 
formação de quadros profissionais de 
nível técnico e superior, de pesquisas 
e extensão, e de domínio e cultivo do 
campo do saber da saúde (cf. art 2º da 
Lei nº 2.676, de 2001) e foi instituída 
no contexto da extinção do Centro 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos para a Saúde (CEDRHUS) 
e da absorção da Escola Técnica de 
Brasília (ETESB), sendo responsável 
pela mantença da Escola Superior de 
Ciências da Saúde (ESCS), IES pública 
distrital credenciada pelo Conselho de 
Educação do Distrito Federal (CEDF), 
por meio da Portaria da SEEDF nº 314, 
de 17 de julho de 2001.

Vale destacar que, além da ESCS, ou-
tras propostas de desenvolvimento da 
educação superior pública no Distrito 
Federal foram gestadas ainda nos anos 
2000. Inspiradas pela interação entre 
ensino, serviço e comunidade, preco-
nizada pela primeira IES distrital e por 
seu modelo educacional inovador, o 
Distrito Federal viu nascerem algumas 
iniciativas públicas de promoção des-
se nível de ensino, inclusive uma delas 
voltada especificamente à criação de 
uma instituição universitária, a Univer-
sidade Regional de Brasília e Entorno 
(URBE), que chegou a ter uma comis-
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são própria definida para elaboração 
de sua proposta de criação, conforme 
dispõe o Decreto nº 29.414, de 20 de 
agosto de 2008. Além dessa proposta, 
o Poder Executivo também chegou a 
criar a Faculdade de Educação do Dis-
trito Federal (FEDF), por meio do De-
creto nº 32.712, de 30 de dezembro de 
2010, instituição voltada à formação 
para o magistério da educação básica.

Apesar dessas proposições, o fato é 
que a almejada expansão da educação 
superior pública distrital para áreas 
além das Ciências da Saúde só ganhou 
perspectivas concretas anos mais tar-
de, com a FUNAB novamente autoriza-
da por lei (ver nota de rodapé nº 6). Insti-
tuída como mantenedora da educação 
superior do Distrito Federal, vinculada 
à Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal (SEEDF), a FUNAB teve 
sua atuação pautada pela finalidade 

institucional de ministrar educação 
superior, desenvolver pesquisas e pro-
mover atividades de extensão universi-
tária (art. 2º da Lei nº 5.141, de 31 de 
julho de 2013), devendo suas ativida-
des ocorrerem sem prejuízo das com-
petências da FEPECS (art. 1º, parágrafo 
único, da Lei nº 5.141, de 2013). Nessa 
perspectiva, é notório que o interesse 
público delimitado pela criação da FU-
NAB, em 2013, não era outro senão o 
de constituir uma universidade pública 
do Distrito Federal, de modo que a Fun-
dação foi legalmente formatada com a 
atribuição abrangente de “manter, pla-
nejar, coordenar e supervisionar as ati-
vidades de educação superior pública 
do Distrito Federal” (art. 3º, inciso II, da 
Lei nº 5.141, de 2013). 

A implantação de uma universidade 
distrital voltou a ser objeto de outra le-
gislação, qual seja, o Plano Distrital de 

Figura 2 - Campus Norte da UnDF inaugurado em junho de 2022

Fonte: Acervo UnDF
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Educação (PDE), documento sancionado 
pela Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, 
que constitui a principal referência para 
o planejamento das políticas educacio-
nais distritais entre 2015 e 2024.

Fruto de discussões coletivas e de 
um intenso debate entre governo e so-
ciedade civil, o PDE, a exemplo do Pla-
no Nacional de Educação (cf. Lei Fede-
ral nº 13.005, de 25 de junho de 2014), é 
um documento estruturado em metas 
e estratégias, algumas das quais dire-
tamente direcionadas ao desenvolvi-
mento da educação superior pública. 
A Meta 12 determina à unidade da fe-
deração a missão de “[...] elevar a taxa 
bruta de matrícula da educação supe-
rior para 65%, ampliando a participa-
ção da oferta federal e a participação 
na oferta pública distrital de forma a 
aumentar 1% da taxa bruta ao ano até 
o último ano de vigência deste Plano”.

Em meio à necessidade de escalar 
a participação do Distrito Federal na 
oferta de educação superior pública, a 
FUNAB atuou, em diferentes momen-
tos, para irrigar o sistema de educa-
ção superior público local, propondo 
a criação de IES sob sua mantença. 
As Escolas Superiores: de Magistério 
(ESM), vinculada à Secretaria de Es-
tado de Educação (SEEDF); de Gestão 
(ESG), vinculada à Secretaria de Eco-
nomia do Distrito Federal (SEEC); e de 
Polícia Civil (ESPC), vinculada à Polícia 
Civil do Distrito Federal, são frutos des-
se direcionamento estratégico e, ainda 
que se encontrem em diferentes níveis 
de desenvolvimento, consubstanciam 
a formação de uma rede de ensino su-
perior público distrital. 

Atualmente, a oferta de educação 
superior pública distrital representa um 
montante ainda modesto de vagas: são 
275 vagas ofertadas anualmente, sen-
do a ESCS responsável por 160 delas 
(58%); a ESG, por 75 (27%); e a ESPC, 
por 40 (15%). Assim, mesmo que a am-
pliação da rede de ensino superior seja 
um movimento legítimo e, mais do que 
isso, fundamental para a efetivação das 
premissas dessa política pública, é im-
portante notar que sua tradução numa 
escala adequada à demanda existente 
por educação superior enfrentava evi-
dentes desafios operacionais, de modo 
que, a partir de 2019, a FUNAB passou a 
reativar as discussões e os esforços para 
a efetiva constituição legal de uma uni-
versidade pública distrital.

O diagnóstico para esse projeto era 
categórico: a ampliação da oferta de 
ensino superior pretendida só poderia 
ser alcançada caso acompanhada de 
uma sólida estrutura normativa que 
a amparasse. A declaração de incons-
titucionalidade aos artigos 8º, 9º e 13 
da Lei nº 5.141, de 2013 (reproduzidos 
abaixo) engendrada pelas Ações Dire-
tas de Inconstitucionalidade (ADI) nú-
meros 2013 00 2 026654-2 e 2014 00 2 
002911-2, julgadas pelo Plenário do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJDFT), demonstrava a 
necessidade de um novo arranjo legal 
para que a política de educação supe-
rior pública do Distrito Federal pudesse 
ser desenvolvida em plena consonân-
cia com o ordenamento jurídico local:

Art. 8º O magistério público na 
FUNAB é exercido por profes-
sores escolhidos em processo 
seletivo interno entre servido-
res públicos estáveis do Distri-
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to Federal. (Artigo declarado in-
constitucional: ADIs n. 2013 00 
2 026654-2 e 2014 00 2 002911-
2 – TJDFT, Diário de Justiça, de 
16/6/2015 e de 1/2/2017.)
§ 1 º O servidor selecionado, 
sem prejuízo da remuneração ou 
subsídio e dos demais direitos 
relativos ao cargo efetivo, fica à 
disposição da FUNAB por tempo 
integral ou parcial, na forma de-
finida no edital de seleção.
§ 2º O tempo à disposição da 
FUNAB só pode ser integral, se 
a carga horária em sala de aula 
for igual ou superior à metade 
do regime semanal de trabalho 
a que está sujeito no órgão ou 
entidade de origem.
§ 3º Ao término do tempo à 
disposição da FUNAB, o servi-
dor tem o direito de retornar à 
mesma lotação, com a mesma 
jornada de trabalho de antes 
do início do afastamento, des-
de que uma ou outra não tenha 
sofrido alteração normativa.
Art. 9º A estrutura administra-
tiva da FUNAB é definida por 
decreto. (Artigo declarado in-
constitucional: ADIs n. 2013 00 
2 026654-2 e 2014 00 2 002911-
2 – TJDFT, Diário de Justiça, de 
16/6/2015 e de 1/2/2017.)
Parágrafo único. Para a criação 
da estrutura administrativa de 
que trata este artigo e de ou-
tros ajustes necessários na es-
trutura de órgãos e entidades, 
o Poder Executivo pode usar a 
autorização de que trata o art. 
6º, parágrafo único, da Lei nº 
4.584, de 8 de julho de 2011, 
tomando-se por base a diferen-
ça da despesa entre o primeiro 
quadrimestre de 2011 e o pri-
meiro de 2013. [...]
Art. 13. O desenvolvimento e o 
funcionamento da parte admi-
nistrativa da FUNAB são exerci-

dos por servidores estáveis da 
carreira Assistência à Educação 
do Distrito Federal. (Artigo de-
clarado inconstitucional: ADIs n. 
2013 00 2 026654-2 e 2014 00 2 
002911-2 – TJDF, Diário de Justi-
ça, de 16/6/2015 e de 1/2/2017).

Com a missão de consolidar um tex-
to legal que considerasse, ao mesmo 
tempo, as responsabilidades legais as-
sumidas pelo poder público no tema 
da educação superior desde a década 
de 1990, bem como a rica experiência 
obtida pela oferta de educação por 
IES públicas distritais, o Poder Execu-
tivo apresentou à CLDF a proposta de 
criação da UnDF por meio do Projeto 
de Lei Complementar nº 34, de 2020. 
Fruto de muita discussão interna antes 
de sua submissão à CLDF e de amplo 
debate democrático com os diferen-
tes representantes do Legislativo e da 
sociedade civil, em audiências públi-
cas propostas pela Comissão de Edu-
cação, Saúde e Cultura da CLDF, a Lei 
Complementar nº 987, de 2021, foi, fi-
nalmente, sancionada pelo Chefe do 
Poder Executivo distrital, formalizando 
a criação da UnDF em julho de 2021. 
Somam-se a esse dispositivo legal as 
seguintes normativas: a Lei nº 6.969, 
de 8 de novembro de 2021, que cria a 
Carreira Magistério Superior do Distrito 
Federal; a promulgação da Emenda à 
Lei Orgânica nº 123, de 2021, resultante 
no Decreto nº 42.987, de 7 de feverei-
ro de 2022, que dispõe sobre a criação 
do Fundo da Universidade do Distrito 
Federal (FUNDF), destinado a garantir 
recursos para obras necessárias a sua 
estruturação, projetos, pesquisas e 
inovação, atribuindo-lhe dotação mí-
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nima percentual da receita corrente lí-
quida do Distrito Federal.

O escopo das competências defi-
nidas para a UnDF (cf. art. 2º, incisos I 
a IX, da Lei Complementar nº 987, de 
2021), necessariamente sobrepostas 
àquelas definidas para a Funab, impli-
cou, também, a extinção da Fundação 
mantenedora criada em 2013, com a 
determinação de que “[...] são transfe-
ridos à UnDF as competências, direitos 
e obrigações estabelecidas em leis ge-

rais ou específicas, atos administrati-
vos, contratos, convênios, acordos de 
cooperação ou instrumentos congêne-
res relativos à FUNAB” (cf. art. 15, § 1º). 
Além disso, a Escs passou a integrar a 
Universidade do Distrito Federal (cf. 
art. 15, § 3º), assegurando a continui-
dade de todas as suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão desde o 
momento da integração, bem como a 
utilização de metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem. 

Fonte: Google Maps

Fonte: Metrópoles

Figura 3 - Campi da Escola Superior de Ciências da Saúde, vinculada à UnDF: Asa Norte e Samambaia.
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4 PERSPECTIVAS E 
CONCLUSÃO

O objetivo deste relato consistiu em 
refletir propositivamente sobre o de-
senvolvimento da educação superior 
pública distrital com o olhar de uma 
Brasília amadurecida, onde se enfren-
tam diversos problemas educacionais 
e socioeconômicos similares aos de ou-
tras capitais mais antigas e populosas, 
porém capaz de resguardar sua poten-
cialidade inventiva e proativa, traduzida 
na criação da Universidade do Distrito 
Federal Professor Jorge Amaury Maia 
Nunes (UnDF). O Distrito Federal, enfim, 
tem uma universidade própria. 

A iniciativa da criação da UnDF acena 
para diversas áreas de atuação condi-
zentes com as potencialidades da capi-
tal federal, como Engenharia, Arquite-
tura e Urbanismo, Ciências Humanas, 
Cidadania, Meio Ambiente, Gestão Go-
vernamental de Políticas Públicas e de 
Serviços, Educação, Magistério, Letras, 
Artes e Línguas Estrangeiras Modernas.

As atividades da universidade con-
templarão, também, Ciências da Na-
tureza, Matemática, Educação Física, 
Esportes, Segurança Pública, Defesa 
Social e Ciências da Saúde, buscando 
o enfrentamento do novo milênio por 
meio do conhecimento e do desenvol-
vimento educacional, cultural, econô-
mico, social e regional desejados.

A UnDF nasce a partir de compromis-
sos sólidos quanto à promoção de equi-
dade educacional e socioeconômica, 
ao tempo em que sinaliza possibilida-
des concretas para que o conhecimento 

científico produzido no Distrito Federal 
contribua, em médio e longo prazo, com 
a garantia do direito à saúde, educação, 
inovação e tecnologia e com a promo-
ção do desenvolvimento sustentável. 

O ano de 2022 anuncia muito traba-
lho a ser realizado para a promoção de 
educação superior pública do Distrito 
Federal e Entorno, assim como muito a 
celebrar em conjunto com o Conselho 
de Educação, pois uma real negligência 
continuada dos governos locais distritais 
quanto à criação de uma universidade 
foi quebrada no ano de 2021, com a cria-
ção de um tripé legal: i) a sanção da Lei 
de criação da UnDF, Lei nº 987, de 27 de 
julho de 2021; ii) a sanção da Lei nº 6.969, 
de 8 de novembro de 2021, de criação 
da Carreira Magistério Superior do DF; 
e iii) a promulgação da Emenda à Lei 
Orgânica nº 123, de 17 de novembro de 
2021, que autoriza o Executivo a criar o 
Fundo da UnDF (FUNDF) que garante re-
cursos orçamentários permanentes para 
sua implementação. Nesse sentido, tam-
bém se destaca a autorização, pela Por-
taria nº 324, de 6 de dezembro de 2021, 
da Secretaria de Estado de Economia do 
Distrito Federal (SEEC), para a realização 
de concurso público para provimento da 
Carreira Magistério Público, esforço que 
culminou, em junho de 2022, na publi-
cação pela UnDF do Edital Normativo nº 
01/2022-UNDF/REIT para composição 
docente inicial da universidade. 

Recentemente, após aprovação 
junto ao CEDF, também se deu a pu-
blicação da Resolução nº 3, de 17 de 
maio de 2022, que institucionalizou o 
primeiro Estatuto desta universidade. 
O documento em questão reitera as-
pectos descritos na lei da UnDF, como 
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horizontalização e gestão democrá-
tica, indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão na produção do 
conhecimento, teoria e prática articu-
ladas ao mundo do trabalho e currícu-
lo integrado. Versa, inclusive, sobre a 
criação dos conselhos da UnDF, que se-
rão constituídos por representações de 
docentes, discentes, técnico-adminis-
trativos, sociedade civil e representan-
tes do poder público. Trata, ainda, das 
diretrizes de atuação da UnDF, além da 
estrutura organizacional, dos centros 
e da administração universitária. A pu-
blicação também informa sobre as atri-
buições que competem à UnDF, dentre 
elas destacam-se alguns incisos: 

Art. 6º Competem à UnDF as se-
guintes atribuições:
I – Elaborar e executar a política 
de educação superior pública 
distrital; 
II – Manter, planejar, coordenar 
e supervisionar as atividades 
de educação superior; 
III – Promover a implantação 
de unidades e cursos de educa-
ção superior pública; 
V – Elaborar sua proposta or-
çamentária e administrar suas 
receitas e despesas; 
VII – Colaborar com a elabora-
ção, o planejamento e a avalia-
ção das políticas públicas de 
desenvolvimento regionais, in-
clusive em relação à prestação 
de serviços de consultoria, as-
sessoria e correlatos; 
IX – Elaborar e implementar pro-
grama de assistência estudantil, 
a ser normatizado pelo Regi-
mento Geral. (Estatuto da UnDF)

A aprovação do Estatuto da UnDF, em 
conjunto com o Conselho de Educação 
do Distrito Federal (CEDF), é mais um 

anúncio do compromisso da Reitoria 
Pro Tempore e do Governo do Distrito 
Federal (GDF) em defesa da transpa-
rência da gestão, da democratização, 
da qualidade e da gratuidade ao aces-
so ao ensino superior público distrital: 
é a UnDF materializada como fruto de 
um trabalho cooperativo no âmbito do 
Executivo local, coordenado pela extin-
ta FUNAB, em conjunto com o Conse-
lho de Educação do Distrito Federal, as 
representações do Governo, do Legis-
lativo, do Judiciário, da Academia e da 
sociedade civil, a fim de contribuir para 
o desenvolvimento distrital, atuando de 
maneira sinergética, como elo de inter-
mediação de conhecimento e experiên-
cias entre os mais diversos atores locais.

Há de se ter um planejamento con-
junto e estruturante muito focado 
para que a UnDF progrida, enfrentan-
do, para além de com eles conviver, 
os desafios sociais existentes na jo-
vem capital do país. A lei represen-
ta a criação da instituição, mas a sua 
concretização virá da vontade social 
empenhada por todos os cidadãos 
em legitimá-la. Não há como imaginar 
que a UnDF dará conta em curto ou 
médio prazo, por exemplo, de zerar a 
real taxa de 2019, com 124 mil jovens 
de 19 a 29 anos que não estudam nem 
trabalham, sem a participação ativa 
desses atores. Não há como imaginar, 
também, que apenas o recurso advin-
do do Fundo da UnDF será suficiente 
para enfrentar a ampliação tecnológi-
ca e de inovação que os novos tempos 
nos desafiam no campo da educação 
superior. Reitera-se, portanto, a im-
portância do trabalho colaborativo 
entre a UnDF e o Conselho no sentido 
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de dar continuidade à missão de cons-
truir e ampliar a política de educação 
superior no âmbito do DF. 

Entre o céu do Planalto Central da 
década de 1960 e o céu dos anos 2020, a 
imponência de cores continua inspiran-
do o romper de horizontes. Condizente 
com o caráter transformador e a voca-
ção para o desenvolvimento, próprios 
da vanguarda de Brasília desde sua con-
cepção, a UnDF ilustra esse rompimen-
to ao somar esforços à consolidação da 
política de educação superior pública 
distrital junto ao CEDF e às demais ins-
tâncias públicas ofertantes desse nível 
de ensino. O trajeto de concepção, de-
bate público e normatizações da UnDF 
resguardam a característica democráti-
ca de um projeto cujo foco é justamen-

te a sociedade do DF e RIDE, principais 
beneficiárias do legado representado 
pela instituição. Pode-se afirmar com 
convicção que a contribuição do CEDF 
com a institucionalização da universi-
dade distrital pavimentou, solidamen-
te, a base desse trajeto. 

Assim, ao se parabenizar o trabalho 
edificante do CEDF em 2022, quando 
de seu aniversário de 60 anos, dese-
ja-se que o colegiado tome novo fôle-
go com esta comemoração para que, 
concreta e colaborativamente, persista 
pelas próximas décadas, atuando de 
forma perene para imprimir novas e 
plurais formas de diálogo em torno da 
promoção de uma educação distrital 
alvissareira e de troca de afetos e sabe-
res, como a jovem Brasília merece.
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Resumo

O texto aborda a história do Codise, instituição 
que congrega os Secretários e Diretores de Con-
selhos de Educação do Brasil, incluindo o CEDF. 
Na abordagem, destacam-se as primeiras e as úl-
timas reuniões plenárias do Colegiado, na memó-
ria de atas, fotografias, debates e homenagens. 
Em seguida, são abordados os objetivos e as ati-
vidades do Codise, de acordo com o seu Estatu-
to, aprovado em 7 de julho de 2000. Na seção se-
guinte, também são apresentadas as expectativas 
para o futuro do Codise. É abordada a  sua atu-
ação conjunta com o Fórum Nacional dos Conse-
lhos Estaduais e Distrital de Educação (Foncede), 
assim como os desafios a serem enfrentados, e as 
perspectivas de avanços e fortalecimentos. Enfim, 
são historicamente apresentadas as 10 Diretorias 
do Codise.

Palavras-chaves: Codise. História. Objetivos. Ativi-
dades. Expectativas. 

Abstract

The text addresses the history of Codise, an institu-
tion that brings together the Secretaries and Direc-
tors of Education Councils in Brazil, including the 
ECFD. In the approach, the first and last plenary 
meetings of the Collegiate stand out, in the reports, 
photographs, debates and tributes. Next, the ob-
jectives and activities of Codise are discussed, in 
accordance with its Statute, approved on July 7, 
2000. In the following section, expectations for the 
future of Codise are also presented. Its joint action 
with the National Forum of State and District Ed-
ucation Councils (NFSDEC) is discussed, as well as 
the challenges to be faced, and the prospects for 
progress and strengthening. Finally, the 10 Codise 
Boards are historically presented.

Keywords: Codise. History. Goals. Activities. Expec-
tations.
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1 HISTÓRIA

Em 1997, período de moderada ativi-
dade do Fórum Nacional dos Conselhos 
Estaduais de Educação (FNCE, atual 
Foncede), sendo esse um grande cola-
borador e um dos propulsores de mu-
danças na educação brasileira, emerge 
a imprescindibilidade de idealizar um 
colegiado que congregasse os secretá-
rios e diretores dos Conselhos Estaduais 
de Educação (CEEs). A idealização par-
tiu do então Secretário-Geral do Con-
selho Estadual de Educação do Paraná 
(CEE/PR), Antônio Carlos de Souza.

Sem embargo, no então FNCE, a elei-
ção do Conselheiro Ricardo José Araújo 
de Oliveira, Presidente do Conselho Esta-
dual de Educação de Santa Catarina (CEE/
SC), foi decisiva para a criação do Colegia-
do Nacional dos Diretores e Secretários 
de Conselhos de Educação (Codise), para 
além do apoio de outros presidentes es-
taduais. O testemunho, na íntegra, do pri-
meiro Secretário deste Colegiado, Álvaro 
Barros da Silveira (CEE/SC), encontra-se 
no Anexo A. (SILVEIRA, c2022)

Assim nasceu o Codise, que completou 
22 anos de existência em julho de 2022 e 
hoje reúne todas as 27 Unidades da Fede-
ração, em constante Regime de Colabora-
ção entre os Conselhos de Educação.

Em oportuno, cumpre-nos conde-
corar o grandiosíssimo amigo e secre-
tário do Codise Álvaro Barros da Sil-
veira (CEE/SC), que tão precocemente 
partiu e saudades eternas deixou. Con-
tudo, o seu legado eternamente será 
lembrado. Assim, transcrevemos a 
homenagem do Conselho Estadual de 
Educação de Santa Catarina:

Informamos a todos que conhe-
ceram e conviveram com o gran-
de e inesquecível amigo e com-
panheiro ÁLVARO BARROS DA 
SILVEIRA, Secretário-Executivo 
deste Conselho Estadual de Edu-
cação (CEE), que, a partir de on-
tem, 13 de julho de 2014, o mes-
mo, começou a nos vislumbrar e 
orientar de um plano bem mais 
elevado, ou seja, o “Espiritual”.

E, lembrando do jeito com o qual 
o mesmo passava a todos nós 
sua alegria e plenitude, sabemos 
que, em sua nova vida e morada, 
acreditamos que não mais have-
rá momentos árduos a enfren-
tar... Quando então, pedimos 
ao Altíssimo que lhe dê cada vez 
mais luminosidade, para que, 
com essa sua nova luz, possa vir 
clarear o caminho que todos nós 
ainda temos de percorrer.

Assim sendo, todos nós, em um 
grande e fraterno abraço, pas-
samos a lembrar do amigo que 
feneceu... Bem o sabemos... 
Mas, que se tornou uma grande 
estrela guia a orientar os pas-
sos de cada um de nós!

Adeus, não, ó grande amigo 
e companheiro! Mas, sim, um 
até breve!

Figura 1 – Álvaro Barros da Silveira

Fonte: acervo Codise (Santa Catarina, 2014)
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Com base nos arquivos do Codise, a 
ata de número 1, denominada “Ata da 
primeira reunião nacional de Diretores 
e Secretários de Conselhos de Educa-
ção para constituição do Colegiado em 
06.07.2000”, contém as informações 
por esse colegiado ponderadas, que se 
reuniu na sede do Conselho Estadual 
de Educação de Santa Catarina:

Aberta a reunião pelo Presi-
dente da Pró-Comissão do Co-
legiado Nacional dos Diretores 
e Secretários-Gerais, Antônio 
Carlos de Souza, Secretário-Ge-
ral do Conselho Estadual do Pa-
raná, após breve apresentação 
de cada membro participante, 
o presidente apresentou rela-
to sobre o encontro realizado 
na cidade de Foz do Iguaçu, 
que propiciou esta primeira 
reunião nacional. Atendendo 
negociações iniciadas no mo-
mento em que Santa Catarina 
presidiu o Fórum Nacional dos 
Conselhos Estaduais de Educa-
ção, quando o Secretário-Geral 
do Conselho Estadual de Edu-
cação do Paraná buscou, junto 
ao Diretor-Geral do Conselho 
Estadual de Educação de Santa 
Catarina, um primeiro conta-
to visando à realização de um 
encontro entre os Secretários 
e Diretores-Gerais dos Conse-
lhos Estaduais de Educação, no 
qual se pudessem trocar expe-
riências no sentido do aprimo-
ramento das funções técnico-
-administrativas, após muitas 
tentativas, conseguimos atingir 
o objetivo. (CODISE, c2022)

Destaca-se que o primeiro ponto 
discutido nesse encontro foi a necessi-
dade de definição da entidade que se 
pretendia criar. Após aprovada, abriu-
-se então o debate para a definição do 

nome, tendo este girado em torno de 
fórum, associação, colegiado, entre 
outros, preponderando, após escrutí-
nio, pela designação de colegiado.

Sobreleva-se que a definição pela 
denominação do Colegiado Nacional 
de Diretores e Secretários de Conse-
lhos de Educação, com a sigla “Codise”, 
deu-se somente no dia ulterior, assim 
como a aquiescência ao Estatuto do 
Colegiado Nacional, após aprovação 
dos presentes:

Aprovado o Estatuto, decidiu-se 
pelo encaminhamento de expe-
diente ao Fórum Nacional dos 
Conselhos Estaduais de Educa-
ção e aos Conselhos Estaduais 
e Nacional de Educação, infor-
mando sobre a criação do Cole-
giado e sobre esta sua primeira 
reunião. (CODISE, c2022)

Os arquivos por esse Colegiado re-
cordados, com muito apreço, deno-
tam o percurso até aqui concebido. E, 
com a finalidade de propagandear e 
preservar a história do Codise, atas re-
gistradas ao longo dessa trajetória são 
facultadas a quem se interesse, no sítio 
eletrônico codisebra.com.br. 

É oportuno registrar que foi realiza-
da, na cidade de João Pessoa, na Paraí-
ba, a IV Reunião do Codise, nos dias 26, 
27 e 28 de setembro de 2001, mais um 
momento proficiente de trocas de ex-
periências e aprendizagens. Na ocasião, 
o Presidente Antônio Carlos de Sou-
za (CEE/PR) propôs uma nova redação 
para alguns artigos do Estatuto, sem al-
teração na essência, propositura acata-
da pelos presentes. Em resumo:
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O Colegiado Nacional de Dire-
tores e Secretários de Conse-
lhos de Educação, reunido na 
cidade de João Pessoa, capital 
do estado da Paraíba, nos dias 
26, 27 e 28 de setembro de 2001, 
com a presença de Diretores e/
ou Secretários de 18 estados 
mais os Secretários do Conse-
lho Nacional de Educação e do 
Distrito Federal, deliberou

1. Propor estudos no sentido de 
dotar os Conselhos de Educa-
ção de um Quadro de Pessoal 
que atenda às peculiaridades 
de cada Conselho de Educação.

2. Propor mecanismos que bus-
quem a autonomia financeira 
para os Conselhos de Educação.

3. Constituir uma comissão es-
pecial com a finalidade de rea-
lizar estudos sobre: Quadro de 
Pessoal, questão orçamentária 
e autonomia dos Conselhos de 
Educação. O referido estudo de-
verá ser apresentado na próxi-
ma reunião plenária do Codise.

4. Intensificar o intercâmbio 
entre os Diretores e/ou Secretá-
rios de Conselhos de Educação 
visando qualificar os procedi-
mentos internos nos Conselhos.

5. Estabelecer que a próxima 
reunião plenária do Codise se 
realize na cidade de Maceió, ca-
pital do estado de Alagoas, em 
meados de abril de 2002, com 
o tema central “A Educação no 
Contexto Atual”.

6. Reconhecer a importância da 
participação dos Secretários de 
Conselhos Municipais de Educa-
ção no Codise, bem como dis-
cutir a forma da sua inserção na 
próxima reunião plenária.

Presentes nesta Plenária os Di-
retores e/ou Secretários de Con-
selhos de Educação: Alagoas, 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, 

Espírito Santo, Goiás, Mara-
nhão, Mato Grosso, Pará, Paraí-
ba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe, Tocantins, Conselho 
Nacional de Educação e, coma 
convidada especial, a Secretaria 
do Conselho Municipal de João 
Pessoa. (CODISE, 2002a, p. 19)

A reunião também foi registrada em 
fotografias:

Figuras 2 e 3 – Reunião plenária e visita ao CEE da 
Paraíba.

Fonte: Codise (2002a, p. 33, 39).
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Evidencia-se a V Reunião Plenária do Colegiado, que ocorreu nos dias 24, 25 e 26 
de abril de 2002, ocasião em que os presentes foram recepcionados na cidade de Ma-
ceió, em Alagoas. Neste encontro, os notáveis participantes foram abrilhantados com 
a palestra sobre o tema “A Educação no Contexto Atual”, proferida pela Professora 
Doutora Maísa Brandão Kullok, da Universidade de Alagoas.

Dando seguimento ao encontro, palestras de igual magnitude foram realiza-
das nos dias ulteriores, bem como apresentação do modelo denominado “triân-
gulo de governo”, concernente a três variáveis: projeto, capacidade de governo e 
governabilidade, conforme ilustra a figura a seguir.

Figura 4 – Exemplo hipotético de triângulo de governo.

Figura 5 – V Reunião Plenária do Codise, ocorrida em abril de 2002 em Maceió.

Fonte: Codise (2002b, p. 42)

Fonte: Codise (2002b, p. 19).

Registra-se, ainda, que o novo Estatuto do Codise foi aprovado nessa V Reu-
nião Plenária do Colegiado, de forma pacífica e assentida. De igual forma, reali-
zou-se a eleição da nova Diretoria do Codise, elegendo Antônio Carlos de Sousa 
(CEE/PR) para novo mandato como Presidente, Antônia Baema Petrus (CEE/GO) 
como Vice-Presidente, e Benedita do Socorro Medeiros e Silva (CEE/PA) como Se-
cretária. A figura a seguir registra os participantes:
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De forma profícua, as reuniões do 
Codise vêm ocorrendo ao longo da sua 
existência, com muita evolução, com-
prometimento e, principalmente, signi-

ficativos avanços para educação, corro-
borados pelos registros e documentos 
disponibilizados no site, considerando 
tamanha relevância e abrangência.

Figura 6 – XXXIX Reunião do Codise, ocorrida em julho de 2019 em Manaus.

Fonte: Codise (c2022b)

Em data mais contemporânea, fomos 
assolados pela pandemia da covid-19, 
momento de incertezas e precauções, o 
que limitou os encontros presenciais do 
Colegiado. Contudo, o trabalho não pa-
rou. Nesse contexto, no dia 13 de dezem-
bro de 2021, realizou-se a XLI Reunião 
Plenária do Codise, que, devido à crise 
pandêmica, teve de ocorrer na forma vir-
tual, via Google Meet, e teve como pau-
ta principal a eleição da nova Diretoria e 
dos Coordenadores Regionais:

A reunião foi conduzida pela 
Presidente Suely Amélia, que 
deu as boas-vindas a todos os 
participantes e reforçou o ob-
jetivo da reunião. Em seguida, 
apresentou os nomes dos can-
didatos à nova Diretoria. Na 
sequência, oportunizou aos 
membros espaço para se mani-

festarem. Não havendo nenhu-
ma manifestação contrária, foi 
eleita por aclamação a Diretoria, 
constituída por: Cíntia Cristina 
Faulhaber, do Conselho de Edu-
cação do Distrito Federal, como 
Presidente; Arthur José Pavan 
Torres, do Conselho de Educa-
ção de São Paulo, como Vice-
-Presidente; e Joana D’arc Alves 
Santos, do Conselho de Educa-
ção de Tocantins, como Secre-
tária. A posteriori, por indicação 
e aclamação, foram escolhidas 
as Coordenadoras Regionais: 
da Região Norte, Emilia Yoshimi 
Iguchi (CEE/RO); da Região Nor-
deste, Otília; do Centro-Oeste, 
Marly de Oliveira Campos (CEE/
MT); da Região Sudeste, Soraya 
Maria de Oliveira Freitas (CEE/
RJ); e, da Região Sul, Cláudia 
(CEE/RS). (CODISE, 2021)
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Na oportunidade, de maneira sau-
dosa, o Colegiado rememorou as últi-
mas reuniões plenárias, em especial as 
presenciais, bem como destacou que 
o Codise completou a sua maioridade 
em julho de 2021.

A despeito de termos vivenciado um 
momento menos sombrio no que con-
cerne à pandemia da covid-19, ainda há 
comedimentos a serem respeitados. Por 
consequência, realizou-se a XLII Reu-
nião Plenária Ordinária, de forma virtual, 
também pelo Google Meet, nos dias 19 e 
20 de maio de 2022, com a participação 
de 20 Conselhos Estaduais de Educação: 
AC, AL, AM, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, 
PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SE, SP, TO.

Para além da atuação do Colegiado, 
tivemos a participação de Secretários 
dos Conselhos, Conselheiros, Técnicos e 
convidados, com um total de 125 (cento 
e vinte e cinco) participantes. O momen-
to cultural foi prosseguido pela palestra 
com tema “Termo de Colaboração – 
Abertura de Polo de Apoio Presencial em 
outra Unidade da Federação”, proferida 
pelos ilustres convidados Prof. Francisco 
Aparecido Cordão, que relatou a história 
da construção e da assinatura do Termo 
de Colaboração, e o Chefe de Gabine-
te do CEE/SP, Arthur José Pavan Torres, 
que trouxe informações complementa-
res para o aprofundamento da discussão 
entre os participantes:

Durante as falas dos palestran-
tes, ficou evidente que o assun-
to é de suma importância para 
o cenário atual, visto que há 
normas aprovadas por alguns 
conselhos que divergem do 
acordo aprovado. Rememorar 
o histórico do Termo em refe-

rência, aprovado pela maio-
ria dos Conselhos Estaduais e 
Distrital, e conhecer algumas 
das situações vivenciadas pe-
los Conselhos expressadas nas 
falas durante o debate, assim 
como os procedimentos reali-
zados sobre esta questão em 
cada Conselho de Educação, 
levou este Colegiado a propor 
que a Presidência do Codise 
oficialize à Presidência do Fó-
rum Nacional dos Conselhos 
Estaduais e Distrital de Educa-
ção (Foncede) pedido de pro-
mover novas discussões sobre 
a operacionalização do Termo 
de Colaboração; tal decisão foi 
aprovada por unanimidade pe-
los presentes. (CODISE, 2022)

Dando continuidade à Reunião no 
dia subsequente, 20 de maio, iniciou-
-se a Mesa com o tema: “Plataforma 
Normativas”, sob a coordenação da Se-
cretária-Geral do CEE/SE, Otília Tatia-
na de Cácia da Conceição Ferreira, com 
apresentação do Prof. Ranilson Oscar 
Araújo Paiva, da Universidade Federal 
de Alagoas (Ufal):

Durante a explanação, ficou evi-
dente a importância dessa fer-
ramenta de pesquisa para todo 
o País, principalmente para os 
Conselhos de Educação, haja 
vista a possibilidade de buscar 
informações normativas ou até 
mesmo o conhecimento de nor-
mas e de assuntos atuais que 
são comuns aos estados e muni-
cípios. Ficou claro que a respon-
sabilização dos Conselhos em 
manter atualizadas as normati-
vas é a sustentação desse recur-
so tecnológico. (CODISE, 2022)

Mesmo ocorrendo de forma virtu-
al, o evento também guardou regis-
tros visuais:
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Figuras 7 e 8 – XLII Reunião Plenária do Codise, ocorrida de modo virtual nos dias 19 e 20 de maio de 2022.

Fonte: Acervo do Codise

Em oportuno, foram compartilhados 
links de normativas de Estados que já 
aprovaram suas normas para a imple-
mentação do currículo do Novo Ensino 
Médio. Nesse sentido, ressalta-se quão 
benéfico são os momentos de compar-
tilhar experiências, pois agregam infor-
mações e colaboram para o aperfeiçoa-
mento dos trabalhos dos Conselhos de 
Educação. Na ocasião, tivemos a parti-
cipação do Coordenador-Geral de En-
sino Médio do Ministério da Educação 
(MEC), Fernando Wirthmann Ferreira, 
que falou sobre o “Novo Enem”, bem 
como do Conselheiro do CEE/SC Edu-
ardo Deschamps, que tratou sobre a 
“Normatização do Currículo do Ensino 
Médio para os Sistemas de Ensino”:

O representante do MEC abor-
dou as novas regras do Enem e 
os seus desafios no processo de 
transição. No final, respondeu 
às perguntas dos participan-
tes, esclarecendo as dúvidas 
apresentadas. Na sequência, 
o Conselheiro Eduardo Des-
champs rememorou a respon-

sabilidade dos sistemas de 
ensino quanto à normatização 
para a implementação do cur-
rículo do Novo Ensino Médio. 
Enfatizou os pontos mais con-
flituosos e desafiadores desse 
processo e apresentou suges-
tões contidas no caderno de 
orientações elaborado para os 
sistemas de ensino, esclarecen-
do que os sistemas de ensino 
não poderão abarcar todas as 
responsabilidades normativas 
dessa implementação, haja vis-
ta que as instituições de ensino 
também poderão compartilhar 
essa responsabilidade, desde 
que sejam compatíveis com 
sua instância de autonomia. 
(CODISE, 2022)

Desejosos pelos encontros, sem-
pre profícuos, outrora ocorridos de 
forma presencial, ficou anunciado 
que a próxima Reunião Plenária Ordi-
nária do Codise ocorrerá no mês de 
novembro de 2022, com a recepção 
no estado do Rio Grande do Norte, 
para assim darmos continuidade à 
história do Colegiado.
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2 OBJETIVOS E ATIVIDADES

Com a criação do Codise, era neces-
sário pôr em prática os nossos propó-
sitos, que foram delineados em nosso 
primeiro Estatuto, aprovado em 7 de 
julho de 2000, o qual trazia em seu con-
teúdo os seguintes objetivos:

I - integrar as administrações 
dos Conselhos de Educação;

II - contribuir para o estreita-
mento das relações institu-
cionais entre os Conselhos de 
Educação;

III - promover e articular o in-
tercâmbio de experiências e de 
estudos específicos.
IV - discutir as questões ineren-
tes às funções técnico-admi-
nistrativas desenvolvidas nas 
administrações, garantindo a 
continuidade dos trabalhos de 
articulação dos sistemas de 
educação;

V - divulgar iniciativas e proce-
dimentos legais e técnico-ad-
ministrativos que possam con-
tribuir para o aperfeiçoamento 
organizacional dos Colegiados;

VI - contribuir para a qualifi-
cação e o aperfeiçoamento de 
procedimentos tecnológicos 
nos diferentes colegiados;

VII - assegurar a atualização 
permanente, trabalhando a 
questão da ética dentro dos 
Conselhos nos serviços presta-
dos. (CODISE, 2000)

Posteriormente, na V Reunião Ple-
nária, realizada em Maceió, em abril 
de 2002, foram promovidas peque-
nas alterações aos objetivos do Codi-
se, para alterar: os itens V e VI, subs-
tituindo a palavra “Colegiados” por 

“Conselhos de Educação”; e o item 
VII, que passou a ter a seguinte reda-
ção: “contribuir para a modernização 
das atividades dos Conselhos, priori-
zando a ética nos serviços prestados.”

Tais objetivos deixam claro que 
o Codise difere do Foncede (então 
FNCE), não havendo sobreposição 
entre a atuação de ambos os colegia-
dos. Esta distinção foi bem delineada 
nas palavras de Silveira (2013), ao di-
zer que: 

Diferentemente do Fórum Na-
cional dos Conselhos Estaduais 
de Educação — FNCE, que dis-
cute Educação, é aí que reside 
a finalidade do Codise. Não 
vamos discutir os rumos da 
educação. Vamos nos reciclar, 
ouvir como o Conselho que nos 
recebe interpreta as questões 
da educação e vamos especial-
mente viver a sua experiência 
e com ele aprender a lição que 
nos espera.

Esta assertiva evidencia que nossos 
objetivos estão no sentido de aprimo-
rar a técnica de atuação nos Conselhos, 
pela troca de experiências que permite 
o avanço operacional e tecnológico.

Para tanto, o Codise reúne-se se-
mestralmente, trazendo assuntos que 
estão na pauta da educação nacional, 
sempre pautando a discussão dentro 
das suas atribuições, aproveitando-se 
das ferramentas tecnológicas. Há tam-
bém o grupo criado no aplicativo de 
mensagens WhatsApp, no qual são tro-
cadas informações de maneira rápida.

Como exemplos da atuação profí-
cua do Codise, citam-se: as orienta-
ções na operacionalização do Sistema 

99



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica (Sistec); o 
apoio à implementação do Portal Nor-
mativas, que reúne as normas educa-
cionais produzidas nos Conselhos de 
Educação do Brasil e serve como ins-
trumento de pesquisa sobre manifes-
tações sobre educação em todo o país; 
e a operacionalização do Termo de Co-
laboração Foncede nº 1, de 2016, que 
dispõe sobre regras para a abertura de 
polos de educação a distância em ou-
tra unidade da Federação.

Promovemos também a consolida-
ção de informações de todos os Con-
selhos, como o número de conselhei-
ros, a forma de indicação, a forma de 
escolha de presidente, a periodicidade 
das reuniões, o número de comissões 
e câmaras, o grau de autonomia, o va-
lor dos jetons, o quadro de servidores, 
o orçamento anual, o ato de criação 
(decreto ou lei), a descentralização das 
atribuições e o endereço da sede. 

A partir das considerações sobre a 
história, objetivos e atividades do Co-
dise, a seção seguinte apresentará as 
perspectivas futuras.

3 EXPECTATIVAS PARA O 
FUTURO

O Codise, como entidade organizada 
e como um organismo que busca forta-
lecer as relações técnicas e políticas no 
âmbito das relações internas e externas 
dos Conselhos Estaduais e Distrital de 
Educação, caminha em parceria com 
o Foncede, na perspectiva de alinhar o 
debate da educação brasileira às neces-
sidades e à contemporaneidade. 

Assim, há que se ressaltarem os es-
forços executados na busca de ampliar 
esse debate com outras entidades e ór-
gãos governamentais que estão direta 
e indiretamente ligados à educação, 
a fim de alargar as possibilidades e as 
oportunidades de ampliar os conheci-
mentos, de modo a agregar estratégias 
que correspondam às necessidades es-
pecíficas de cada estado brasileiro, no 
que tange à educação e à regulação de 
sua oferta, primando sempre pela uni-
dade e respeito, sem deixar de consi-
derar as singularidades. 

Neste contexto, o Codise trabalha 
na perspectiva de planejar ações con-
juntas com o Foncede, para que pos-
sam contribuir para o fortalecimento 
de colaboração entre ambos, visto ser 
essa postura fundamental para o tra-
balho de articulação e, também, para 
fortalecer a sua atuação. Pois, além de 
discutir os problemas atuais da educa-
ção brasileira, o Codise aponta pers-
pectivas e apresenta novos cenários 
para os sistemas educacionais, a partir 
do momento em que passa a ouvir as 
dificuldades e conhecer as boas inicia-
tivas dos que atuam diretamente nas 
questões técnicas dos conselhos esta-
duais de educação.

Identificando-se com o Foncede, o 
Codise reconhece que as atribuições 
e demandas se entrelaçam no mesmo 
espaço com especificidades correlatas 
e ao mesmo tempo distintas, as quais 
coadunam com o mesmo objetivo na 
garantia da oferta da educação bra-
sileira com qualidade referenciada, 
oportunizando o compartilhar das 
boas práticas, buscando soluções para 
problemas e desafios comuns a todos.
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O Fórum Nacional dos Conse-
lhos Estaduais de Educação 
congregou essa pluralidade 
para que, ao pensar em Edu-
cação, o fizéssemos compar-
tilhando os nossos saberes e 
práticas, dividindo nossas an-
gústias, estreitando nosso co-
nhecimento, aproximando e 
disseminando nossas normas 
para que pudéssemos aperfei-
çoar nosso trabalho [...]. (FON-
CEDE, 2018, p. 9).

Reconhecer que o Codise poderá 
se fortalecer ao ponto de funcionar 
como espaço de ligação entre Estado 
e Sociedade Civil, sustentado em uma 
dinâmica técnica e ao mesmo tempo 
política que ultrapasse o cartorialismo 
burocrático, é uma oportunidade de 
constituir-se como espaço avançado 
na consecução de suas finalidades em 
prol da educação brasileira, evitando 
retardo dos seus objetivos propostos. 
(CURY, 2000).  

Nesse sentido, é primordial que este 
colegiado perceba com clareza quais 
forças presentes ou agregadas ensejam 
o avanço e o retrocesso, a fim de con-
solidar-se em um organismo de amplo 
alcance educacional, sem perder de 
vistas seu papel, porém assumindo 
uma postura e espaços de debate com 
amplo alcance no cenário nacional. Se-
gundo Gramsci, é fundamental:

distinguir os movimentos or-
gânicos (relativamente perma-
nentes) dos elementos  que 
podem ser denominados de 
‘conjuntura’ (que se apresen-
tam como ocasionais, ime-
diatos, quase acidentais). 
Também os fenômenos de con-
juntura dependem, é claro, de 
movimentos orgânicos, mas 

seu significado não tem um 
amplo alcance histórico: eles 
dão lugar a uma crítica política 
miúda, do dia a dia, que investe 
os pequenos grupos dirigentes 
e as personalidades imediata-
mente responsáveis pelo po-
der. (GRAMSCI, 1989, p. 45)

 Nessa perspectiva de avanços e 
fortalecimentos do Codise, as proba-
bilidades apontam para um colegiado 
capaz de provocar mudanças, a partir 
de um debate coerente, eficaz e ca-
paz de mover os agentes responsáveis 
pela política organizacional, técnica e 
estratégica, que tanto colaboram nos 
bastidores para uma educação brasi-
leira eficiente, para que os estudantes 
tenham seus direitos de aprender as-
segurados, respeitados e priorizados, 
acima de quaisquer interesses.

Entre tantos desafios a serem en-
frentados pelo Codise, considerando o 
contexto da realidade educacional bra-
sileira, pode-se destacar: 

a) a necessidade de promover ini-
ciativas que concretizem a implan-
tação/implementação de uma rede 
de colaboração entre os sistemas 
de ensino, no sentido de promover 
parcerias técnicas e tecnológicas, 
com vistas à melhoria dos proces-
sos e serviços, assegurando a celeri-
dade, a transparência e a eficiência 
técnica capaz de promover avanços 
e melhorias para a educação;

b) a importância de firmar parce-
rias com instituições e órgãos gover-
namentais, no sentido de promover, 
na forma presencial e a distância, 
formação em serviço para as equipe 
técnicas dos Conselhos de Educa-
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ção, cuja finalidade primordial é o 
zelo com aprendizagem dos estu-
dantes, que se encontram por trás 
de todos os processos de supervi-
são, fiscalização e regulação;

c) a iniciativa de colaborar, a partir 
de elaboração de documentos orien-
tadores, a fim de assegurar a imple-
mentação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) na Educação In-
fantil, no Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio, instituída pelas nor-
mas nacionais e estaduais em todo o 
País, sempre no direcionamento de 
prover crescimento e conhecimento 
por parte das equipes técnicas e dos 
Conselheiros Estaduais de Educa-
ção, para atuarem sempre na defesa 
da qualidade da educação;

d) a necessidade de promover de-
bates e encaminhamentos apo-
derando-se das tecnologias da 
informação e comunicação, para 
compartilhar experiências que vi-
sam à melhoria dos processos de 
monitoramento/supervisão e à ava-
liação da educação básica e supe-
rior com fins de regular e acompa-
nhar a oferta do ensino;

e) a importância de agenciar mo-
mentos específicos de debates, a 
partir de temas emergentes sobre a 
educação brasileira e sobre os con-
selhos de educação, assegurando 
encaminhamentos e posicionamen-
tos capazes de provocar mudanças 
no sistema hierarquicamente e his-
toricamente constituído; 

f) colaborar com o processo de im-
plantação do Sistema Nacional de 
Educação (SNE), em regime de co-
laboração, criando condições para 
os debates e posicionamentos que 
respaldem sua implantação;

g) a necessidade de promover en-
contros nacionais com as equipes 
técnicas dos Conselhos Estadu-
ais, Distrital e Municipais, a fim de 
abordar temas específicos e confli-
tantes, porém similares nos siste-
mas de ensino.

Tudo isso é desafiador, porém pos-
sível a partir de um colegiado forte e 
atuante, cujo compromisso uníssono 
respalda as ações e estratégias proje-
tadas para o alcance dos resultados es-
perados.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso reconhecimento e gratidão 
a todos os Diretores e Secretários de 
Conselhos que compuseram e com-
põem este Colegiado, que tanto con-
tribui para a qualidade da educação do 
País. Homenageamos a seguir as Dire-
torias eleitas ao longo desses anos:

1ª Diretoria — Presidente: Antonio 
Carlos de Souza (CEE/PR); Vice-Pre-
sidente: Raimunda Aurila Maia Frei-
re (CEE/CE); Secretário: Álvaro Bar-
ros da Silveira (CEE/SC).

2ª Diretoria — Presidente: Antonio 
Carlos de Souza (CEE/PR); Vice-Pre-
sidente: Antônia Baena Pétrus (CEE/
GO); Secretária: Benedita do Socor-
ro Medeiros da Silva (CEE/PA). Com-
pletaram o mandato — Presidente: 
Álvaro Barros da Silveira (CEE/SC); 
Vice-Presidente: Maria Raimunda 
Pereira Sant’Ana (CEE/BA); Secretá-
ria: Benedita do Socorro Medeiros 
da Silva (CEE/PA).

3ª Diretoria — Presidente: Álvaro 
Barros da Silveira (CEE/SC); Vice-
-Presidente: Eloysa Maria Teixeira 
Alves (CEE/MT); Secretário: José 
Durval de Araújo Lima (CEDF).

4ª Diretoria — Presidente: Álvaro 
Barros da Silveira (CEE/SC); Vice-
-Presidente: Carmem Gomes Men-
des (CEE/GO); Secretária: Maria Elie-
te da Silva Cavalcante (CEE/AM).

5ª Diretoria — Presidente: Carmem 
Gomes Mendes (CEE/GO); Vice-Pre-
sidente: Tibúrcio Gomes Mendes 
(CEE/TO); Secretária: Maria das Gra-
ças Gurgel (CEE/AP).

6ª Diretoria — Presidente: Carmem 
Gomes Mendes (CEE/GO); Vice-Pre-
sidente: Maria Eliete da Silva Caval-
cante (CEE/AM); Secretário: Mario 
José Amadigi (CEE/PR).

7ª Diretoria — Presidente: Maria 
Eliete da Silva Cavalcante (CEE/AM); 
Vice-Presidente: Maria Carolina Pin-
to Ribeiro (CEE/RJ); Secretário: Má-
rio José Amadigi (CEE/PR).

8º Diretoria — Presidente: Maria Caro-
lina Pinto Ribeiro (CEE/RJ); Vice-Presi-
dente: Marcos Elias Moreira (CEE/GO); 
Secretária: Kátia Cilene de Vilhena Go-
vêa Tárrio (CEE/PA). Completaram o 
mandato: Presidente: Marcos Elias Mo-
reira (CEE/GO); Secretária: Kátia Cilene 
de Vilhena Govêa Tárrio (CEE/PA), com 
vacância do cargo de Vice-Presidente.

9ª Diretoria — Presidente: Suely 
Amélia Bayum Cordeiro (CEE/AC); Vi-
ce-Presidente: Kátia Cilene de Vilhe-
na Govêa Tárrio (CEE/PA); Secretária: 
Ana Célia Vale Martins (CEE/MA)

10ª Diretoria — Presidente: Cíntia 
Cristina Faulhaber (CEDF); Vice-Pre-
sidente: Arthur José Pavan Torres 
(CEE/SP); Secretária: Joana D’Arc 
Alves Santos (CEE/TO).
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ANEXO A — A HISTÓRIA DO 
CODISE

Sempre que tenho a oportunidade 
de falar sobre o Codise, tenho vontade 
de recapitular um pouco da nossa his-
tória. Sinto esta necessidade por ser, 
neste momento, o único integrante da 
comissão criada para a instituição do 
Codise. Tudo teve início no ano de 
1997. O Fórum Nacional dos Conselhos 
Estaduais de Educação (FNCE) vivia um 
momento de pouca atividade e, numa 
reunião realizada na Bahia, foi eleito o 
Professor Ricardo José Araújo de Oli-
veira, então Presidente do CEE/SC. 
Com o seu dinamismo, deu nova cara 
ao FNCE, que hoje desempenha papel 
importante na educação nacional. A 
eleição do Professor Ricardo foi decisi-
va para que as condições de criação do 
Codise fossem dadas. No CEE/PR tí-
nhamos como Presidente o Professor 
Paulo Maia de Oliveira, apoiador desde 
o primeiro instante do Codise. Logo 
após sua posse, Professor Ricardo es-
teve em Curitiba e foi procurado pelo 
então Secretário-Geral daquela Casa, 
Antônio Carlos de Souza, que demons-
trava a intenção de criar um colegiado 
que congregasse os secretários e dire-
tores dos Conselhos. Professor Ricardo 
gostou da ideia e, retornando a Floria-
nópolis, me convocou ao seu gabinete, 
relatando o ocorrido e incentivando a 
ideia. Meses depois, o FNCE realizou 
em Curitiba uma reunião da Regional 
Sul, mais precisamente no Hotel Cara-
velle, onde finalmente conheci Antônio 
Carlos de Souza. Inicialmente achei 
que era loucura imaginar que pudésse-
mos reunir os Secretários e Diretores 
dos Conselhos. Sabia das dificuldades 

dos nossos Conselhos de mandarem 
seus representantes para as reuniões 
do Fórum, imaginem liberar Secretá-
rios e Diretores para outras reuniões. 
Mas Antônio Carlos acreditava demais 
no seu sonho. E começamos a sonhar 
juntos, recebendo apoios importantes. 
Em junho de 2000, convencidos de que 
era preciso dar o primeiro passo, convi-
damos os conselhos do Brasil todo 
para nos reunirmos em Foz do Iguaçu. 
Neste primeiro momento, vieram re-
presentantes dos Conselhos do Rio 
Grande do Sul, com o Francisco Rodri-
gues, do Espírito Santo, com a Marlene 
Maria de Souza e Regina Soriana, do 
Paraná, com o Antônio Carlos de Sou-
za, de Santa Catarina, com o Álvaro 
Barros da Silveira, e do Rio de Janeiro, 
com Maria Celi Chaves Vasconcelos. 
Não nos conhecíamos e apenas no iní-
cio da reunião fomos apresentados. 
Mas faltava a Maria Celi, que, após mais 
de uma hora de conversa, já com al-
guns pontos definidos, chegou queren-
do começar toda a discussão nova-
mente. Bom, saímos de lá com a 
constituição de uma comissão pró- co-
legiado, e com a data de 6 e 7 de julho 
para nos reunirmos em Florianópolis 
decididos a criar o colegiado. Tudo cor-
reu bem naquele mês, culminando 
com a vinda de onze Secretários/Dire-
tores a Florianópolis. Em reunião pres-
tigiada pela então presidente do CEE/
SC, Aldair Wengerkiewickz Muncinelli e 
pela Secretária de Estado da Educação 
de SC, Miriam Schilickmann, iniciamos 
os trabalhos na sede do Conselho Esta-
dual de Educação de Santa Catarina, 
mas precisamente no seu Plenário. Lá 
estavam os Estados de Ceará, com a 
Raimunda Aurila Maia Freire, do Mara-
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nhão, com a Ana Célia Vale Martins, do 
Piauí, com o Jairo Cesar Sherlock de 
Castro Araújo, de Minas Gerais, com as 
colegas Maria Beatriz Morais Coni e Lei-
la Maria de Morais Rabelo, do Rio Gran-
de do Sul, com o Francisco Rodrigues, 
do Paraná, com Antônio Carlos de Sou-
za, de Santa Catarina, com o Álvaro 
Barros da Silveira, de São Paulo, com a 
Célia Maria Rey de Carvalho, e, para 
nossa felicidade, o Conselho Nacional 
de Educação havia comprado a idéia 
do Colegiado, e contamos com a pre-
sença do então Secretário-Executivo 
Raimundo Miranda. Nestes dias cria-
mos o Codise, elegendo Antônio Carlos 
de Souza nosso primeiro Presidente, 
representando o Sul, e a Vice-Presiden-
te Raimunda Aurila Maia Freire, repre-
sentando o Nordeste, dando, desde 
cedo, a dimensão de Colegiado Nacio-
nal. Antônio Carlos conduziu nosso Co-
legiado com brilhantismo e dedicação, 
fazendo com que todos os Conselhos 
conhecessem nossos planos e passas-
sem a nos apoiar. No dia 26 de abril de 
2002, durante a realização da V Reu-
nião Plenária do Codise, Antônio Car-
los de Souza foi reeleito Presidente, 
tendo Antônia Baeta Petrus, do CEE/
GO, como Vice-Presidente e como Se-
cretária Benedita do Socorro Medeiros 
e Silva, do CEE/PA. Mas uma grande 
surpresa nos aguardava. Logo após a 
realização da VI Reunião Plenária do 
Codise, realizada em Curitiba em outu-
bro de 2002, Antônio Carlos de Souza 
deixa a Secretaria Geral do Conselho 
Estadual de Educação do Paraná e, 
consequentemente, a Presidência do 
Codise. Ficamos sem o nosso Mentor. 
No primeiro momento, houve pânico 
entre os Codisianos, com a possibilida-

de do nosso Codise não resistir à falta 
do seu idealizador e coluna mestra de 
sua estrutura. Mas, na sequência, saí-
mos em defesa do Colegiado. Progra-
mamos uma viagem a Goiânia, com 
Raimundo Miranda do CNE e Maria Rai-
munda Pereira Sant’Ana do CEE/BA, 
onde, em solenidade no Plenário do 
Conselho Estadual de Educação de 
Goiás, com a presença da então Presi-
dente Lacy Guaraciaba Machado, de-
mos posse à Vice-Presidente Antônia 
Baena Petrus, a Antoninha. Curiosa-
mente nossa Ex-Presidente Carmem 
Gomes Mendes prestigiou aquele mo-
mento como Conselheira do CEE/GO. 
Ali o Codise mostrou que havia se tor-
nado um ser institucional, maior do 
que qualquer um de nós. Fui eleito em 
12 de junho de 2003, em Brasília, numa 
reunião previamente marcada para o 
Conselho Nacional de Educação que 
acabou sendo realizada com brilhan-
tismo pelo Conselho de Educação do 
Distrito Federal, graças ao Presidente 
Padre Décio e ao nosso Secretário José 
Durval. Sucedi indiretamente Antônio 
Carlos, pois, com a sua saída do CEE/
PR, assumiu a Vice-Presidente Antoni-
nha, de Goiás, que também não che-
gou à próxima reunião que era a de 
Brasília, sendo o início daquela reunião 
presidida pela então Secretária do Co-
dise, a Socorro, do Pará. Nos cinco anos 
que presidi o Codise, vivi a incerteza da 
próxima reunião. Com as dificuldades 
inerentes aos Conselhos de Educação, 
sempre preocupados com a falta de 
verbas, cumprimos nossos objetivos, 
com a realização de duas reuniões anu-
ais, como determina o Estatuto do Co-
dise. Tive muito claro que era preciso 
fortalecer o Codise e, mesmo tendo 
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sido reeleito por insistência de nossos 
Colegas, tive a clareza de que cada 
mandato devia ter um Vice-Presidente 
diferente e um Secretário diferente, o 
que realmente ocorreu, como se pode 
ver na composição das Diretorias. O 
gratificante, digo por experiência pró-
pria de ter sediado duas vezes as reuni-
ões do Codise, é que, quando um Con-
selho sedia uma Plenária, com certeza 
ele vive um momento especial, que 
possibilita aos seus servidores conhe-
cerem outras realidades e participarem 
ativamente dos nossos trabalhos, tro-
cando experiências. Diferentemente 
do Fórum Nacional dos Conselhos Es-
taduais de Educação (FNCE), que dis-
cute Educação, é aí que reside a finali-
dade do Codise. Não vamos discutir os 
rumos da educação. Vamos nos reci-
clar, ouvir como o Conselho que nos 
recebe interpreta as questões da edu-
cação e vamos especialmente viver a 
sua experiência e com ele aprender a 
lição que nos espera. Foram cinco anos 
buscando a consolidação do Codise, 
que culminou com a eleição de nossa 
Presidente Carmem Gomes Mendes, 
do CEE/GO, eleita pela primeira vez no 
Amapá, onde, me lembro como se fos-
se hoje, no momento da posse me refe-
ri ao Codise como se fosse um filho que 
estava lhe entregando, tamanho o en-
volvimento que havia criado com ele 
nestes anos. Mais tarde, quase que com 
a história se repetindo, a Carmem dei-
xa de ser a Secretária do CEE/GO, e as-
sume a Vice-Presidente Maria Eliete da 
Silva Cavalcanti, na sequência reeleita, 
que tão bem vem nos conduzindo. São 
13 anos, 28 reuniões plenárias realiza-
das por todo o Brasil, sem que nunca 
deixássemos de realizar uma reunião 

que fosse, na forma de nosso estatuto. 
Com certeza, este resgate histórico que 
se faz do Colegiado serve para que nos-
sa história fique preservada, e para que 
nossos novos Codisianos tenham a 
oportunidade de conhecer a obstina-
ção de Antônio Carlos de Souza, figura 
ímpar, que sempre baseou sua vida na 
ética e na boa conduta. Ele foi um visio-
nário, que, com a sua crença, levou ou-
tros a sonhar o seu sonho, e hoje pode-
mos constatar que o sonho se tornou 
realidade. Apesar da permanência de 
alguns poucos ainda dos primeiros 
momentos do Codise, os novos Codi-
sianos têm conduzido o Codise com 
toda a competência, e, como digo, te-
mos alguns da segunda geração, ou-
tros da terceira, outros da quarta gera-
ção, da quinta, que, com muito carinho, 
entenderam as nossas intenções e hoje 
cuidam do nosso Colegiado. E, sem es-
quecer nosso passado, vejam estas ca-
ras novas… Marcos, lá de Goiás, nossa 
pequena grande Eliete, tão bem repre-
sentando o Amazonas, atualmente 
nossa Presidente, mais a Odorica, do 
Mato Grosso, a Suely, do Acre, a Kátia, 
do Pará, a Ana Lúcia, do Piauí, a Maria 
Carolina, do Rio de Janeiro, a Maria da 
Paz, do Rio Grande do Norte, a Sônia, 
do Rio Grande do Sul, a Cristina, de Ala-
goas, a Cintia, do Distrito Federal, o 
Cleto, do Paraná. O maior exemplo de 
reconhecimento ao Codise vem ocor-
rendo desde os tempos da Presidente 
do FNCE Sônia Maria Seadi Veríssimo 
da Fonseca, do CEE/RS, que designou 
o Professor Grossi como representante 
do Fórum no Codise, e ele, eleito Presi-
dente do FNCE, esteve conosco em to-
das as reuniões, o que nos deu força e 
vigor. A presença do FNCE se tornou 
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constante com a Presidente Francisca 
e hoje permanece com o Presidente 
Maurício. O nosso Codise mudou as re-
lações entre os Conselhos, dando as 
condições para que seus diretores e se-
cretários pudessem, com muito mais 
tranquilidade, desenvolver suas ativi-
dades. Quem de nós poderia imaginar 
que, com apenas um telefone ou um 
email, pudesse dispor de todas as in-
formações sobre determinado assunto 
tratado pelos nossos Conselhos. Hoje é 
assim. Nosso Colegiado, ao contrário 
do FNCE, que, no início de suas ativida-
des, não fez registros históricos, vem, 
reunião a reunião, editando relatórios 
que nos permitem lembrar, passo a 

passo, os caminhos percorridos. Isto 
também se deve à organização de An-
tônio Carlos, pois até nossa reunião de 
Foz do Iguaçu teve registro fotográfico 
e relatório. Agradeço a oportunidade 
de prestar esta homenagem ao Codise. 
Obrigado. Treze anos depois, este é o 
nosso Codise. Real, consolidado… nos-
so sonho tornou-se realidade. Este é o 
meu testemunho como contribuição à 
história do Codise.

Álvaro Barros da Silveira

Secretário-Executivo do CEE/SC, Mem-
bro Fundador do Codise

Outubro de 2013
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Resumo

A função normativa é a mais importante de um Con-
selho de Educação, que é realizada através da criação 
de atos normativos. A gestão desses documentos en-
volve diversas etapas e demanda diversos cuidados, 
em um país de vasta dimensão e grande capilaridade 
da estrutura de conselhos de educação. Isso gera di-
ficuldade que necessitam de: (1) disponibilização de 
um ambiente único e centralizado para construção 
dos atos normativos; (2) otimização do processo de 
construção e disponibilização de atos normativos; (3) 
padronização dos artefatos normativos criados pelos 
conselhos estaduais e municipais; (4) recuperação 
dos atos normativos. Para atender essas necessida-
des, foi criada a Plataforma Normativas,  um sistema 
de gestão e busca de atos normativos da educação, 
para atender a sociedade civil e membros dos con-
selhos de educação. A plataforma possui 2 módulos: 
o módulo de busca por atos normativos e o módulo 
de gestão dos atos normativos dos conselhos. Até o 
momento da escrita deste texto, foram feitas mais de 
11 milhões de consultas e, dos 1.568 conselhos esta-
duais e municipais convidados a utilizar a plataforma, 
temos o engajamento de 34 conselhos (2,17%) dos   
conselhos   ativos   convidados.   Esses   números   su-
gerem   que   há   um   grande engajamento  com  o   
buscador,  mas  baixa   participação  dos  conselhos. 
Uma das explicações é a falta de capacitação para o 
uso do módulo de gestão. Assim, criamos e disponibi-
lizamos um curso em vídeo para o uso de toda a Plata-
forma Normativas. Uma consequência das interações 
com os membros dos conselhos foi a identificação de 
outras demandas. Contudo, por restrições do contex-
to do projeto, algumas dessas funcionalidades foram 
registradas para implementação em uma eventual 
continuação do projeto.

Palavras-chaves: Conselhos de educação. Atos nor-
mativos da educação. Sistema de gestão de docu-
mentos. Sistema de recuperação de documentos. 

Abstract

The normative function is the most important of a 
Board of Education, which is carried out through 
the creation of normative acts. The management 
of these documents involves several stages and de-
mands different care, in a country of vast size and 
great capillarity of the structure of education coun-
cils. This creates difficulties that require: (1) avail-
ability of a single and centralized environment for 
the construction of normative acts; (2) optimization 
of the construction process and provision of nor-
mative acts; (3) standardization of normative arti-
facts created by state and municipal councils; (4) 
recovery of normative acts. To meet these needs, 
the Normativas Platform was created, a manage-
ment system and search for normative acts in ed-
ucation, to serve civil society and members of ed-
ucation councils. The platform has 2 modules: the 
module to search for normative acts and the mod-
ule for the management of normative acts of the 
councils. Up to the time of writing this text, more 
than 11 million queries have been made and, of the 
1,568 state and municipal councils invited to use 
the platform, we have the engagement of 34 coun-
cils (2.17%) of the active councils invited. These 
numbers suggest that there is a high engagement 
with the search engine, but low participation from 
the boards. One of the explanations is the lack of 
training to use the management module. Thus, 
we created and made available a video course for 
the use of the entire NormativasPlatform. A conse-
quence of interactions with Councils members was 
the identification of other demands. However, due 
to restrictions of the project context, some of these 
features were registered for implementation in an 
eventual continuation of the project.

Keywords: Education councils. Normative acts of 
education. Document management system. Docu-
ment retrieval system.
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1 INTRODUÇÃO

Um Conselho de Educação é um ór-
gão público voltado para garantir, na 
sua especificidade, um direito consti-
tucional da cidadania. É um órgão co-
legiado, formado por membros que se 
organizam de forma horizontal (não 
hierárquica) para a formação de uma 
vontade majoritária ou consensual do 
órgão. Os conselheiros realizam uma 
função pública, emanada do poder 
público, acessória à própria lei, para o 
desempenho de um interesse coletivo 
próprio da cidadania (CURY, 2006).

Os conselhos de educação são en-
tidades integrantes da organização 
da educação nacional, e possuem um 
papel fundamental na gestão de atos 
normativos da educação, pois pos-
suem funções importantes dentro do 
planejamento, execução e monitora-
mento de políticas públicas da edu-
cação. Os conselhos de educação, 
geralmente, possuem a estrutura de 
Câmaras (Educação Básica, Educação 
Profissional, Educação Superior) ou 
Comissões (Avaliação, Direito Educa-
cional, Jovens e Adultos ou Comissões 
Especiais), que são agrupamentos de 
conselheiros dentro da estrutura or-
ganizacional existente para discussões 
e deliberações a respeito de temas. 
Dentre as principais funções dos con-
selhos podemos destacar: (1) consulti-
va; (2) deliberativa; (3) fiscalizadora; (4) 
normativa; (5) social; e (6) propositiva 
(CURY, 2006; LIMA, 2018).

A função mais importante de um Con-
selho de Educação é a normativa, que se 
dá por meio de atos normativos (Parece-

res e Resoluções, por exemplo), os quais 
devem ter previsão legal, objetivando 
executar o ordenamento jurídico que lhe 
dá fundamento. Tais atos não podem 
deixar de ser compatíveis com a legis-
lação, sendo decorrentes dela e funda-
mentados na Constituição (LIMA, 2018).

Esses atos normativos, conforme o 
Decreto nº 4.176, de 2002, restringem-
-se à explicitação de procedimentos e 
critérios de execução, dentro de uma 
certa margem de discricionariedade, o 
que não exclui a possibilidade de defi-
nição de obrigações de fazer e não fa-
zer, desde que tal atribuição não extra-
pole o que determina a lei5.

Contudo a gestão de tais documen-
tos (atos normativos) envolve diversas 
etapas (criação, divulgação, facilitação 
da busca etc.) e demanda diversos cui-
dados (armazenamento, atualização, 
revogação etc.). Além disso, é neces-
sário considerar a vasta dimensão do 
nosso país e a grande capilaridade da 
estrutura de conselhos de educação 
(Nacional, Distrital, Estaduais e Munici-
pais), e cada conselho pode possuir um 
sistema ou site para gerir e/ou disponi-
bilizar os atos normativos que cria.

O armazenamento descentralizado 
desses atos normativos gera dificul-
dade de: (1) localização e comparti-
lhamento; (2) acesso pelos diversos 
membros da sociedade; (3) criação e 
manutenção de uma infraestrutura 
tecnológica para gerenciar esses docu-

5 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2015-2018/2017/Decreto/D9191.htm#art59. Acesso 
em: 10 jun. 2022.
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mentos por conselhos com poucos re-
cursos; (4) gestão, reuso e interação em 
decorrência, dentre outros motivos, de 
uma padronização (nomenclatura, es-
trutura, processo etc.) na criação des-
ses documentos.

Essas dificuldades apontam para a 
necessidade de: (1) disponibilização de 
um ambiente único e centralizado para 
construção dos atos normativos; (2) 
otimização do processo de construção 
e disponibilização de atos normativos; 
(3) padronização dos artefatos norma-
tivos criados pelos conselhos estadu-
ais e municipais; (4) recuperação preci-
sa dos atos normativos armazenados.

Para atender essas necessidades, foi 
proposta a criação de uma plataforma 
que facilite o acesso e o compartilha-
mento de atos normativos entre conse-
lhos e com a sociedade civil. Foi cria-
da, então, a Plataforma Normativas, 
um sistema de gestão e busca de atos 
normativos da educação. O objetivo foi 
construir e mapear os processos neces-
sários para manter os atos normativos, 
padronizando-os com os conselhos de 
educação, a fim de produzir procedi-
mentos seguros e únicos na constru-
ção de atos normativos.

Neste capítulo, apresentaremos a 
Plataforma Normativas, descreven-
do suas principais funcionalidades, 
mapeando-as com as necessidades 
identificadas na etapa de análise dos 
requisitos do projeto. Finalizaremos, 
mostrando os resultados obtidos em 
termos de uso e engajamento da Pla-
taforma, mas, também, apresentando 
propostas de ampliação e melhorias 
feitas pelos usuários.

2  A GESTÃO DE ATOS 
NORMATIVOS

 Segundo Cury (2006), a função nor-
mativa é a mais importante de um Con-
selho de Educação. Tal função se dá por 
meio de atos normativos (Pareceres e 
Resoluções, por exemplo), os quais de-
vem ter previsão legal, objetivando exe-
cutar o ordenamento jurídico que lhe dá 
fundamento. Esses atos devem ser com-
patíveis com a legislação, decorrentes 
dela e fundamentados na Constituição.

Conforme o Decreto nº 4.176, de 
20026, os atos normativos se restringem 
à explicitação de procedimentos e crité-
rios de execução, dentro de uma certa 
margem de discricionariedade, o que 
não exclui a possibilidade de definição 
de obrigações de fazer e não fazer, desde 
que tal atribuição não extrapole o que 
determina a lei.

Contudo a gestão de tais documen-
tos (atos normativos) envolve diversas 
etapas (criação, divulgação, cataloga-
ção, busca etc.) e demanda diversos 
cuidados (armazenamento, atualização, 
remoção etc.) (REIS, 2015). Além disso, é 
necessário considerar a vasta dimensão 
do nosso país e a grande capilaridade 
da estrutura de conselhos de educação 
nas esferas Nacional, Distrital, Estadual 
e Municipal. Assim, identificamos as se-
guintes demandas: 

a) Disponibilização de um am-
biente único e centralizado para 
construção dos atos normativos: 
tendo em vista o elevado número de 

6 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2015-2018/2017/Decreto/D9191.htm#art59. Acesso 
em: 10 jun. 2022.
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conselhos de educação (estaduais 
e municipais) e que muitos destes 
conselhos apresentam restrições 
financeiras e/ou tecnológicas, faz-
-se necessário a disponibilização de 
um ambiente centralizado de modo 
que os artefatos (atos normativos) 
possam ser criados e armazenados 
em uma estrutura computacional 
com garantia de confiabilidade e 
disponibilidade.

b) Otimização do processo de 
construção e disponibilização de 
atos normativos: tendo em vista 
que a criação dos atos normativos 
possui como elementos norteado-
res um complexo arcabouço jurídi-
co que, a depender da esfera, inclui 
leis federais, estaduais/distritais e 
municipais, faz-se necessária uma 
ferramenta inteligente de suporte 
ao processo de autoria dos atos nor-
mativos de modo a otimizar a cons-
trução dos referidos atos e garantir 
o alinhamento com as leis vigentes.

c) Padronização dos artefatos 
normativos criados pelos conse-
lhos estaduais e municipais: uma 
consequência direta da descentra-
lização do modelo atual de conse-
lhos de educação é que não há uma 
padronização nos tipos e estruturas 
dos artefatos normativos criados 
pelos conselhos de educação muni-

cipais e estaduais, de tal modo que 
muitas vezes um artefato com uma 
dada nomenclatura em um conse-
lho possui significado totalmente 
diverso em um outro conselho. Des-
te modo, faz-se necessária a padro-
nização do processo de construção 
dos artefatos normativos a fim de 
possibilitar o reuso e a dissemina-
ção adequada do conhecimento 
acerca de tais atos normativos, além 
da própria construção dos atos nor-
mativos.

d) Recuperação precisa dos atos 
normativos armazenados: uma 
consequência direta de uma even-
tual centralização e padronização 
do processo de criação de atos nor-
mativos é a criação de uma imensa 
base de informação contemplando 
os atos normativos dos diversos con-
selhos de educação, seja estadual 
ou municipal. Deste modo, a fim de 
possibilitar o acesso efetivo à infor-
mação tanto para população quanto 
para os gestores durante o processo 
de definição e acompanhamento da 
execução de políticas públicas vol-
tadas à educação, faz-se necessária 
a construção de um mecanismo in-
teligente que possibilite não apenas 
a recuperação da informação, mas 
também a obtenção de conhecimen-
to derivado a partir das informações 
geradas na plataforma.
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3  A PLATAFORMA 
NORMATIVAS

Para atender as demandas listadas 
na seção anterior, foi desenvolvida a 
Plataforma Normativas7 , um sistema 
de gestão e busca de documentos (atos 
normativos da educação). A Plataforma 
Normativas foi um esforço de pesquisa 
realizado pelo Núcleo de Excelência 
em Tecnologias Sociais (Nees) da Uni-
versidade Federal de Alagoas (Ufal), 
em parceria com o Instituto de Ciên-
cias Matemáticas e de Computação da 
Universidade de São Paulo (ICMC/USP) 
e Instituto Federal de Alagoas (Ifal), 
além da participação do Ministério da 
Educação, Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE), Fórum dos Conselhos Es-
taduais e Distrital de Educação (Fonce-
de) e União dos Conselhos Municipais 
de Educação (Uncme).

O primeiro módulo da Plataforma 
Normativas (o módulo de pesquisa por 
atos normativos) está disponível desde 
o final de novembro de 2018. Esse mó-
dulo foi aprimorado e, paralelamente, 
um módulo de cadastro e gestão de 
documentos foi adicionado. O lança-
mento oficial da Plataforma Normati-
vas ocorreu em julho de 20218 . Maiores 
detalhes sobre a plataforma, sua idea-
lização e seu desenvolvimento serão 
apresentados nas seções a seguir.

7 Acessível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br.
8 Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/assun-
tos/noticias/plataforma-normativas-foi-lancada-na-ul-
tima-quarta-feira-28. Acesso em: 10 jun. 2022. 

3.1  OBJETIVOS E METAS

De forma geral, o objetivo do projeto 
foi o de construir e mapear os processos 
necessários para manter os atos norma-
tivos, padronizando-os com os conse-
lhos de educação estaduais e munici-
pais, a fim de produzir procedimentos 
seguros e únicos na construção de atos 
normativos, e viabilizar o acompanha-
mento individual desses atos.

É um trabalho que será feito sistema-
ticamente, a fim de devolver para toda 
a sociedade os principais resultados 
e conquistas obtidas pelos conselhos, 
como forma de fortalecer o relaciona-
mento e engajamento da sociedade. 
Este resultado será disseminado em 
documentos tanto estatísticos, como 
em forma de manual, em diversos ní-
veis de abstração, a fim de promover e 
fomentar o aspecto democrático dos 
conselhos.

Conceitualmente, a plataforma foi 
desenvolvida para atender a socieda-
de civil e membros dos conselhos de 
educação. Para tanto, 2 módulos foram 
criados: o módulo de busca por atos 
normativos e o módulo de gestão dos 
atos normativos dos conselhos ativos. 
Esses módulos serão detalhados na se-
ção seguinte.
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3.2  FUNCIONALIDADES

Nesta seção, descreveremos as fun-
cionalidades da plataforma. 

Em seu módulo de busca por atos 
normativos, a Plataforma Normativas 
permite a busca por atos normativos do 
Conselho Nacional de Educação (CNE), 
dos conselhos estaduais (vinculados ao 
Foncede) e dos conselhos municipais 
(vinculados à Uncme), conforme apre-
sentado nas Figuras 1, 2 e 3. Essa busca 
inclui vários recursos (classificação dos 
documentos encontrados por relevân-
cia, busca por termos sinônimos, filtros 
por estado, ano e assunto, entre outros 
recursos) para facilitar a escolha do do-
cumento com maior relevância.

A Plataforma Normativas oferece 
um espaço para apresentar as infor-
mações de cada conselho cadastrado, 
oferecendo uma estrutura similar a 
uma página na web (informações do 
conselho e seus respectivos documen-
tos cadastrados). Além disso, o módulo 
de gestão permite o cadastro e a inde-
xação de novos documentos (individu-
al ou em lote), a busca por pendências 
de informações sobre os documentos 

indexados, o cadastro de membros as-
sessores dos conselhos, o cadastro de 
conselhos (e suas informações) e as 
configurações dos dados dos conse-
lhos e da plataforma.

Em relação à disponibilização, cria-
mos uma plataforma de busca por atos 
normativos. A plataforma possui inter-
face e usabilidade baseadas em sites 
de busca conhecidos. Na página inicial, 
é possível pesquisar documentos que 
contenham um determinado termo. Por 
se tratar de uma plataforma semântica, 
a busca retorna não apenas o termo 
pesquisa, mas sua abreviação e outras 
formas que o termo pode apresentar 
(por exemplo: se buscarmos educação 
de jovens e adultos, documentos con-
tendo EJA, educação de jovens e de 
adultos, educação para jovens e adul-
tos, e outras formas do termo serão exi-
bidas nos resultados). É possível, ainda, 
pesquisar se um determinado ato está 
cadastrado na plataforma, listar os ter-
mos buscados com maior frequência e 
os documentos mais “baixados”, aces-
sar a área dos gestores de conselhos e 
acessar as configurações avançadas de 
busca (Figura 1). 

Figura 1 – Página inicial da Plataforma Normativas

Fonte: https://normativasconselhos.mec.gov.br.
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Os resultados das buscas são pa-
ginados (10 documentos por página). 
No topo da página de resultados, há a 
barra de busca, exibindo o termo pes-
quisado e, logo abaixo, as informações 
sobre o resultado e os filtros (por ano 
do documento, esfera, conselho e tipo 
de documento). Cada resultado é apre-
sentado em um “cartão” que contém: 
o nome, o número, o tipo, a data de 
publicação e a qual conselho pertence 

Figura 2 –Página de resultados da busca por atos normativos.

Fonte: https://normativasconselhos.mec.gov.br.

o documento. O documento pode ser 
baixado, e é possível visualizar os tre-
chos do documento que apresentam o 
termo buscado. Além disso, é exibido 
um espaço para 5 estrelas que, se total-
mente preenchido, indicam que o do-
cumento está fortemente relacionado 
ao termo pesquisado. Por fim, é possí-
vel copiar o “link” de acesso ao docu-
mento e, também, abrir o documento 
em outra aba do navegador (Figura 2).

Referente à otimização, quando um ato 
normativo é cadastrado na plataforma, al-
guns dados do documento são solicitados 
(título, número, ementa, tipo, data e pala-
vras-chave), e o documento em formato 
Portable Document File (PDF, Arquivo de 
Documento Portável). No passo seguin-
te, o algoritmo da plataforma identifica e 
indexa os principais termos presentes no 
documento. A indexação é atualizada, au-
tomaticamente, quando novos documen-
tos são adicionados à plataforma.

No que se refere à padronização, o 
trabalho foi desenvolvido consultando 
diversos membros de conselhos, a fim 
de definir as estratégias de trabalho 
mais otimizadas, nas diversas ativida-
des relacionadas à construção de atos 
normativos. A padronização foi valida-
da com membros dos conselhos e, com 
o uso da plataforma, será disseminada 
entre os conselhos, para que os proces-
sos sejam respeitados e transmitidos.
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Sobre a recuperação, criamos web crawlers9  para acessar os sites dos conse-
lhos estaduais e municipais, para extrair as informações e os documentos pre-
sentes em seus respectivos sites para cadastrar na Plataforma Normativas, para 
resolver um problema denominado “cold start” (início frio), em que não há aces-
so à plataforma por não existirem documentos cadastrados, e os documentos 
não são cadastrados porque não há acesso à plataforma. O web crawler foi capaz 
de cadastrar, aproximadamente, 120 mil atos normativos, que foram indexados 
pelos algoritmos da plataforma, agregando valor à plataforma (KIELGAST, 1997). 

Em seguida foi implementado um painel de bordo (dashboard) para a área do 
gestor. O objetivo foi exibir informações chave para os gestores dos conselhos, 
possibilitando a compreensão sobre o uso do buscador, sobre a criação dos atos 
e sobre a participação dos conselhos (Figura 3). 

9 Web crawlers são algoritmos que, automaticamente, acessam e extraem informações de páginas da web.

Figura 3– Painel de bordo do ambiente de gestão dos conselhos e atos.

Fonte: https://normativasconselhos.mec.gov.br.

4  RESULTADOS E 
DISCUSSÃO

 A plataforma tem sido extensiva-
mente utilizada, contabilizando mais 
de 11 milhões de acessos até a data da 
escrita deste texto, número que evi-
dencia engajamento com o buscador 
da plataforma.

Paralelamente, foi criado o módulo 
de gestão dos documentos, com o pai-
nel de bordo, o que permitiu acompa-
nhar algumas métricas: (1) 1.568 con-
vites foram enviados para gestores de 
conselhos, desses, 34 convites (2,17%) 
foram aceitos; (2) 153.490 atos norma-
tivos foram cadastrados na plataforma, 
com 80% realizados pelo crawler e 20% 
pelos membros de conselhos; (3) o tipo 
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de documento mais comum é o pare-
cer (Figura 3). Com essas informações, 
é possível acompanhar o engajamento 
com o buscador, documentos com pen-
dências de informações, convites pen-
dentes do aceite, entre outras informa-
ções úteis para a gestão dos conselhos.

É possível percebemos que há um 
grande engajamento com o buscador 
(11.441.391 consultas até junho de 2022, 
sendo 785.833 só no mês de junho de 
2022), oriundas de membros da socie-
dade civil, e membros de conselhos, que 
realizam tais buscas com o objetivo de 
criar seus próprios atos normativos. Por 
outro lado, percebemos que diversos 
conselhos convidados a se cadastrar na 
plataforma ainda não realizaram o pri-
meiro acesso (1.568 convites enviados, 
mas apenas 34 foram aceitos). Isso pode 
ser explicado por um baixo engajamento 
dos conselhos, que pode ser explicado 
pela falta de capacitação no uso da pla-
taforma, pois o módulo do gestor é um 
sistema novo e, talvez, mais um siste-
ma entre os sistemas que os gestores já 
utilizam. Outra explicação é que alguns 
conselhos já possuem seus sites, onde 
cadastram os documentos que geram. 
Esses sites já são bem conhecidos e a Pla-
taforma Normativas gera retrabalho para 
a publicação dos documentos criados.

Para solucionarmos o problema da 
falta de capacitação, foi criado um curso 
em vídeo para o uso da plataforma por 
assessores e administradores. Os cursos 
estão disponíveis na Plataforma Avamec 
e podem ser encontrados pelo link: ht-
tps://avamec.mec.gov.br/#/curso/listar?-
query=normativas. Em relação ao pro-
blema do retrabalho, avaliamos algumas 
possibilidades para que um documento 

cadastrado no site do conselho fosse, 
automaticamente, cadastrado na plata-
forma. Para tanto, seria necessário criar 
uma API 10, conectando cada site diferente 
com o sistema de cadastro da Plataforma 
Normativas. Tal funcionalidade, embora 
desejável, demandaria muito da equipe, 
mas foi registrada para implementação 
em uma eventual continuação do projeto.

A equipe do projeto participou de di-
versos eventos (fóruns e reuniões dos 
conselhos) e reuniões como o Ministério 
da Educação (MEC), com o Conselho Na-
cional de Educação (CNE) e conselhos es-
taduais e municipais de educação. Nessas 
ocasiões, registramos situações vivencia-
das pelos conselhos, sugestões e novas 
demandas. Algumas dessas solicitações 
puderam ser atendidas dentro da vigên-
cia do projeto, por exemplo: o crawler de 
cadastro de atos normativos existentes, a 
página individual dos conselhos, a lista de 
documentos mais baixados, a lista de ter-
mos mais buscados, um dashboard para 
acompanhamento das métricas de uso 
da plataforma, entre outras melhorias. 
Contudo, outras solicitações não pude-
ram ser atendidas por apresentarem um 
escopo muito amplo (construção colabo-
rativa de atos normativos, participação 
ativa da sociedade civil na construção dos 
atos normativos, entre outras).

As funcionalidades de criação co-
laborativa e participação ativa da so-
ciedade civil na construção dos atos 
normativos foram registradas para im-
plementação em uma eventual conti-
nuação do projeto.

10 Application Programming Interface ou Interface de 
Programação de Aplicação, é um conjunto de regras 
(protocolo) que permite a interação entre sistemas 
diferentes.

119

https://avamec.mec.gov.br/#/curso/listar?query=normativas
https://avamec.mec.gov.br/#/curso/listar?query=normativas
https://avamec.mec.gov.br/#/curso/listar?query=normativas


CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

5  CONCLUSÃO

Neste capítulo apresentamos, de 
forma breve, a estrutura e o processo 
de atuação dos conselhos de educa-
ção. Foi, também, mencionado que a 
principal função de um conselho é a 
função normativa (criação, gestão e 
divulgação de pareceres, resoluções 
etc.). Discutimos também que, em de-
corrência da dimensão e da diversida-
de de nosso país, torna-se essa função 
normativa um desafio. Portanto, foi 
implementado o projeto Plataforma 
Semântica de Gestão Democrática dos 
Atos Normativos da Educação, que ge-
rou a Plataforma Normativas.

O primeiro protótipo da Plataforma 
Normativas foi apresentado em novem-
bro de 2018. Novas versões foram cria-
das e apresentadas para a contribuição 
dos membros de conselhos presentes 
nos eventos. Finalmente, em julho de 
2021, a Plataforma Normativas foi ofi-
cialmente lançada, contemplando as 
funcionalidades planejadas e, também, 
sugestões oriundas das diversas intera-
ções com membros dos conselhos.

Utilizando o módulo de gestão, foi 
possível acompanhar estatísticas sobre 
o uso da Plataforma: (1) 1.568 convites 

enviados, sendo 34 (2,17%) aceitos; (2) 
153.490 atos normativos cadastrados; 
e (3) total de 11.441.391 consultas por 
atos normativos, sendo 785.833 delas 
no mês de junho de 2022.

Esses resultados permitem concluir 
que a plataforma, que já dispõe de uma 
grande quantidade de documentos ca-
dastrados, possui considerável engaja-
mento com o módulo de consulta. En-
tretanto, o engajamento dos conselhos 
é considerado baixo. A participação 
dos conselhos é importante para man-
ter os documentos normativos mais 
recentes cadastrados na plataforma, 
tornando-a relevante e significativa. 
Portanto, estão sendo criadas estraté-
gias para aumentar esse engajamento.

Por fim, as diversas interações com 
membros dos conselhos geraram de-
mandas de novas funcionalidades na 
plataforma (funcionalidades de cria-
ção colaborativa e de participação ati-
va da sociedade civil na construção dos 
atos normativos, por exemplo). Assim, 
vemos a possibilidade de evolução da 
Plataforma Normativas para que con-
tinue relevante e apoie ainda mais as 
atividades dos conselhos de educação. 
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Resumo

O presente artigo descreve as reflexões ocorridas 
na trajetória de implantação e implementação dos 
Planos Nacional e Distrital de Educação. Apresenta 
datas, dados e traz à tona a necessidade urgente de 
atuação dos atores que são os principais agentes 
na consolidação das metas estabelecidas, como o 
Fórum Distrital de Educação, Secretaria de Estado 
de Educação, Conselho de Educação,  Câmara Le-
gislativa do Distrito Federal, sociedade civil orga-
nizada, entre outros representantes. As metas pre-
vistas nos planos estabelecem diretrizes a serem 
cumpridas durante os dez anos de vigência, sendo 
necessária a elaboração de relatórios de monitora-
mento contínuo e de avaliações periódicas para os 
devidos ajustes com o intuito de alcançar as metas 
estabelecidas. 

Palavras-chaves: Plano Nacional de Educação. 
Plano Distrital de Educação. Legislações. Monito-
ramento. Metas. Políticas educacionais. Melhoria 
da qualidade da educação. 

Abstract

This article describes the analysis arising from the 
implantation and implementation of the Nation-
al and District Education Plans. It presents dates, 
data and brings to light the urgent need for action 
by the actors who are the main agents in the con-
solidation of the established goals, such as the Dis-
trict Education Forum, State Department of Educa-
tion, Education Council, Legislative Chamber of the 
Federal District, civil society organization, among 
other representatives. The goals indicated in the 
plans establish guidelines to be accomplished in 
ten years., requiring the elaboration of continuous 
monitoring reports and periodic evaluations for 
the necessary adjustments in order to achieve the 
established goals.

Keywords: National Education Plan. District Educa-
tion Plan. Legislations. Monitoring. Goals. Educa-
tional policies. Improving the quality of education.
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DOS PLANOS NACIONAIS 
DE EDUCAÇÃO ATÉ AS 
INICIATIVAS DO DISTRITO 
FEDERAL

A comemoração dos 60 (sessenta) 
anos do Conselho de Educação do Distri-
to Federal (CEDF) nos faz refletir sobre a 
gama de contribuições para a educação 
do DF, no campo da normatização do en-
sino, no seu papel consultivo-normativo 
como órgão superior de assessoramen-
to da Secretaria de Estado de Educação 
(SEEDF). É também o órgão que acom-
panha a formulação, implementação e 
avaliação do Plano Distrital de Educação 
(PDE), por meio dos relatórios de monito-
ramento como fomentador das políticas 
a serem implantadas e/ou implementa-
das, e que promove a articulação com o 
Fórum Distrital de Educação (FDE), entre 
outras atribuições.

Nesse sentido, a reflexão que nos pro-
pomos a fazer indica a importância da 
participação do Conselho de Educação 
do Distrito Federal em relação às contri-
buições a serem feitas em consonância 
com as instâncias apontadas na Lei Dis-
trital nº 5.499, de 14 de julho de 2015, que 
aprova o Plano Distrital de Educação.

Para contextualizar e dar lugar a 
questões relevantes no âmbito da edu-
cação nacional e distrital, do ponto de 
vista histórico, destaca-se a importância 
de voltarmos no tempo e abordarmos o 
início das primeiras ideias sobre um pla-
no que tratasse da educação para todo 
o território nacional como condição 
para o desenvolvimento do País. Havia 
grande preocupação com a educação 
em toda a sua amplitude, surgindo vá-
rias reformas que demonstravam a ne-
cessidade de repensar a ampliação da 
oferta dos níveis de ensino, a ampliação 

“[...] mire, veja: o mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não 
estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre 
mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou.” 

(Guimarães Rosa)

Fonte: PDE-DF
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da estrutura física adequada às etapas 
e modalidades, a valorização dos pro-
fissionais da educação, o desenvolvi-
mento de sistemas de informação e de 
avaliação em todos os níveis e modali-
dades de ensino, entre outros.

Assim, o primeiro movimento teve 
início em 1932, que ficou conhecido 
como o “Manifesto dos Pioneiros da 
Educação”. Propunham a reconstrução 
educacional de grande alcance tendo 
um plano único com bases científicas 
com inovações pedagógicas cujo obje-
tivo era renovar o sistema educacional 
brasileiro. Foi elaborado em resposta à 
solicitação do então presidente Getú-
lio Vargas (1882–1954), para que a As-
sociação Brasileira de Educação apre-
sentasse “fórmulas pedagógicas” que 
orientassem o governo na definição de 
uma nova política educacional. Foi um 
movimento renovador que inaugurou 
uma série fecunda de ideias, preparan-
do o ambiente para as primeiras refor-
mas que foram impedidas, para uma 
nova educação em nosso país. 

O Manifesto dos Pioneiros da Educa-
ção teve o mérito de trazer a primeira 
proposta concreta no sentido da inte-
gração dos diferentes níveis de ensino. 
Além disso, influenciou, de maneira 
marcante, o capítulo da Educação na 
Constituição de 1934, que incorporou 
a gratuidade do ensino, reconheceu a 
educação como um direito de todos e 
estabeleceu a universalidade do ensi-
no primário.

Todas as Constituições posterio-
res incorporaram a ideia de um Plano 
Nacional de Educação que deveria ser 
sancionado por meio de lei, e assim 
ocorreu.

O primeiro Plano Nacional de Edu-
cação foi elaborado em 1962, sob a vi-
gência da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional — Lei nº 4.024, de 
20 de dezembro de 1961. Porém, não 
foi proposto por meio de projeto de lei.

É importante destacar que reflexões 
e decisões entre idas e vindas ocorreram 
por iniciativa do Ministério de Educação 
e Cultura com aprovação do então Con-
selho Federal de Educação, até a intro-
dução de normas descentralizadoras e 
estimuladoras para que houvesse a ela-
boração de planos estaduais com a im-
portante alteração na distribuição dos 
recursos federais para a implantação de 
políticas públicas de educação.

Contudo, todos os movimentos que 
ocorreram não foram suficientes para 
efetivar a elaboração de um Plano Na-
cional de Educação que se tornasse lei.

Com a Constituição Federal de 1988, 
em torno de cinquenta anos após a pri-
meira tentativa oficial, novamente se fez 
valer a ideia de um Plano Nacional com 
força de lei, garantindo as possibilidades 
de iniciativas governamentais na área de 
educação, consagrado em seu art. 214:

Art. 214. A lei estabelecerá o 
plano nacional de educação, 
de duração decenal, com o 
objetivo de articular o sistema 
nacional de educação em re-
gime de colaboração e definir 
diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação 
para assegurar a manutenção 
e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, eta-
pas e modalidades por meio de 
ações integradas dos poderes 
públicos das diferentes esferas 
federativas [...] (BRASIL, 1988)
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Em consonância com a Carta Mag-
na de 1988, a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as di-
retrizes e bases da educação nacional, 
determina, em seu artigo 9º, que cabe 
à União a elaboração de um plano, em 
colaboração com os estados, municí-
pios e Distrito Federal, e institui, no art. 
87, a Década da Educação. Estabelece, 
ainda, que a União encaminhe o Plano 
ao Congresso Nacional, com diretrizes 
e metas para os dez anos posteriores, 
em sintonia com a Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos.

Após trâmites sucessivos entre Mi-
nistério da Educação e Congresso Na-
cional, foi aprovada a Lei nº 10.172, de 
9 de janeiro de 2001, instituindo assim 
o Plano Nacional de Educação.

Em meio a todas as tratativas para 
o devido encaminhamento do Plano, 
a atuação do Ministério da Educação 
considerou os seguintes eixos nortea-
dores do ponto de vista legal: a Cons-
tituição Federal de 1988, a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional de 
1996 e a Emenda Constitucional nº 14, 
de 1995, que instituiu o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef). 

Foram considerados também os 
movimentos mundiais de destaque à 
época, como o Plano Decenal de Edu-
cação para Todos, realizado em Jom-
tien, na Tailândia, em 1993, bem como 
os movimentos nacionais e regionais 
com a participação do Conselho Nacio-
nal de Secretários de Educação (Con-
sed) e da União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação (Undime).

Ressalta-se que tanto o 1º Plano Na-
cional de Educação, de 1962, como o 1º 
Plano Decenal de Educação do Distrito 
Federal, de 2001, tiveram um espectro 
menor de debates, reflexões e trocas en-
tre os entes federados e a sociedade civil. 
Porém, são considerados como o início 
de uma trajetória importante e signifi-
cativa, demonstrando a necessidade de 
fixar metas nos níveis, nas etapas e nas 
modalidades educacionais nacionais, 
distritais, estaduais e municipais.

Fica evidente que a menor amplitu-
de do movimento não prejudicou a in-
tencionalidade dos Planos.

 Ao considerar o chamamento dos 
Pioneiros da Educação em 1932, o 1º 
PNE, em 1962, e a 1ª lei sancionada, em 
2001, observa-se que a educação bra-
sileira padeceu durante um longo pe-
ríodo sem uma proposição efetiva dos 
caminhos e rumos que deveria seguir. 
Significa que há um distanciamento 
entre a realidade e os anseios da socie-
dade civil organizada, dos pesquisado-
res, dos legisladores e dos educadores 
que estudam e analisam a Educação 
Nacional.

Em 2002, os estados, os municípios 
e o Distrito Federal foram convocados 
pelo Ministério da Educação para que 
a implantação e o desenvolvimento do 
Plano, bem como a sua avaliação tives-
sem uma coordenação exercida pelos 
respectivos órgãos locais responsáveis 
pela educação.

Assim, o Distrito Federal teve como 
responsável pela elaboração, execução 
e acompanhamento do 1º Plano Dece-
nal de Educação (PDE) a Subsecreta-
ria de Inspeção de Ensino (Subip), em 
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2002, tendo o envolvimento e a partici-
pação de setores da Secretaria de Esta-
do de Educação como Subsecretarias, 
Diretorias, Diretorias Regionais de En-
sino, entre outros setores. 

O 3º (terceiro) Plano Nacional foi 
sancionado pela Lei nº 13.005, de 25 
de junho de 2014, e demonstrou a am-
pliação das discussões e mobilizações 
da sociedade civil, bem como a par-
ticipação e envolvimento de atores 
importantes no cenário educacional 
brasileiro, como o movimento Todos 
pela Educação, a Associação Brasileira 
de Mantenedores do Ensino Superior 
(ABMES), a Associação Nacional das 
Universidades Particulares (Anup), a 
Associação Nacional dos Centros Uni-
versitários (Anaceu), o Sindicato das 
Entidades Mantenedoras de Estabele-
cimentos de Ensino Superior no Estado 
de São Paulo (Semesp), entre outros.

O Plano Nacional de Educação de 
2014 consiste em um conjunto de medi-
das a serem adotadas de forma gradual 
ao longo dos seus 10 (dez) anos de vigên-
cia. Tais ações foram pensadas de forma 
colaborativa entre todas as entidades da 
federação (União, estados, municípios e 
Distrito Federal), com o propósito da ele-
vação geral do nível de escolaridade da 
população brasileira, bem como da qua-
lidade do ensino ofertado.

Já no Distrito Federal, o 2º (segun-
do) Plano Distrital foi sancionado pela 
Lei Distrital nº 5.499, de 14 de julho de 
2015. O seu artigo 5º estabelece que a 
execução e o cumprimento das metas 
devem ser objeto de monitoramento 
contínuo e de avaliações periódicas, 
realizados pelas seguintes instâncias:

I - Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal – 
SEEDF;
II - Conselho de Educação do 
Distrito Federal – CEDF;
III - Fórum Distrital de Educação 
– FDE;
IV - Câmara Legislativa do 
Distrito Federal – CLDF. 
(DISTRITO FEDERAL, 2015)

O Plano Distrital de Educação, de 
2015, apesar da especificidade das 
necessidades do Distrito Federal, tam-
bém estabelece as medidas a serem 
adotadas de forma gradual no período 
de 10 (dez) anos de vigência.

A participação dos diversos seg-
mentos trouxe a ampliação e a devi-
da importância aos debates. Assim, 
as contribuições dadas foram melhor 
aproveitadas na construção de políti-
cas educacionais qualificadas e fun-
damentadas, com dados reais e com a 
prospecção de ações na construção de 
consensos importantes.

A Lei nº 5.499, de 14 de julho de 
2015, traz ainda em seu bojo a defini-
ção de prazos para a concretização de 
metas estabelecidas, bem como a in-
dicação da realização de 2 (duas) con-
ferências distritais de educação com o 
fim de serem as prévias da conferência 
nacional. Indica ainda, que até 30 de 
junho do penúltimo ano de vigência do 
PDE, o Poder Executivo deve convocar 
a sociedade civil para discutir e elabo-
rar proposta para o próximo PDE. Ou 
seja, em 30 de junho de 2023, o setor 
responsável da Secretaria de Estado de 
Educação deverá analisar e preparar 
as discussões, baseadas em dados já 
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consolidados, para elaborar o PDE se-
guinte e encaminhá-lo para a Câmara 
Distrital.

As informações aqui resumidas 
buscam esclarecer ao leitor que se 
faz necessário, cada vez mais, tratar 
a educação com a análise de dados 
reais e considerar que o envolvimen-
to de vários segmentos da sociedade 
civil organizada e órgãos públicos 
deve contribuir, de forma inovadora 
e com comprometimento ético, téc-
nico-científico, com eficiência e efi-
cácia, para gerar subsídios que con-
templem a hierarquia dos diplomas 
legais, a preservação do Estado De-
mocrático de Direito, a prevalência 
dos aspectos relativos à aprendiza-
gem dos estudantes aos aspectos bu-
rocráticos administrativos, a forma-
ção e atuação docente, entre outros. 
Além disso, a participação deve se 
consubstanciar em decisões políticas 
urgentes dos dirigentes, consideran-
do como compromisso inadiável a 
mudança de paradigma entre o que 
planejamos e o que executamos. 

Os atrasos nos trâmites para a con-
cretização do Plano Nacional de Edu-
cação (1962, 2001–2011, 2014–2024) 
e consequentemente do Plano Dece-
nal/Distrital de Educação (2001–2011, 
2015–2024) trazem prejuízos irrepa-
ráveis à sociedade em geral, porque 
desconsideram as narrativas e as evi-
dências constatadas por todos os en-
volvidos nos debates, nas reflexões e 
nos fóruns realizados com o intuito de 
que as proposições feitas cheguem a 
produzir os efeitos desejados na oferta 
da educação de qualidade. 

PLANO DISTRITAL DE 
EDUCAÇÃO 2015–2024: 
NOVOS RUMOS PARA A 
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

“Educar é crescer. E crescer é 
viver. Educação é, assim, vida 
no sentido mais autêntico da 
palavra”.

(Anísio Teixeira)

O Plano Nacional de Educação e o 
Plano Distrital de Educação não tiveram 
o protagonismo esperado nos debates, 
bem como nas prioridades de propos-
tas governamentais. Mas cabe ressaltar 
que o PNE e PDE devem ser construídos 
como uma agenda de estado e assim 
conduzidos para que não haja interfe-
rências oportunistas na realização, bem 
como nos resultados das ações.

Fonte: PDE-DF
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Ao analisar o cumprimento das me-
tas propostas no PDE 2015–2024, por 
meio do 4º Relatório Anual de Moni-
toramento do Plano Distrital de Edu-
cação, no período de 2019, elaborado 
pela equipe técnica de monitoramento 
da Secretaria de Estado de Educação, 
observa-se que há resultados impor-
tantes numa trajetória ascendente, 
bem como fragilidades, evidenciando 
a necessidade de retomadas em diver-
sas estratégias e nas respectivas me-
tas, exemplificando: o crescimento de 
17,59% no atendimento à população 
de 4 e 5 anos, no período entre 2015 e 
2019, e ao mesmo tempo recuo de 2,2 
pontos percentuais (p.p.) no atendi-
mento a crianças de 0 a 3 anos, não al-
cançando a meta prevista. Outro dado 
importante apresentado no mesmo 
período: enquanto a população na fai-
xa etária de 0 a 3 anos, em 2019, foi de 
168.900 crianças, a população atendi-
da foi de 33.800, representando, apro-
ximadamente, 20% dessa população.

Mesmo indicando que houve aumen-
to na taxa de cobertura para as crianças 
entre 4 e 5 anos, ainda existem as que es-
tão fora da escola. Apesar do crescimen-
to das matrículas e da inauguração de 5 
(cinco) unidades de ensino em regiões 
onde há maior índice de vulnerabilidade 
social, não existe uma política de bus-
ca ativa para que a meta seja cumprida. 
Destaca-se ainda que o Distrito Federal, 
comparativamente aos estados, apre-
senta a menor taxa de cobertura nesse 
período, segundo informações do Ciclo 
de Monitoramento do PNE – 2019. 

Conforme o Anuário Brasileiro da 
Educação Básica, do Movimento Todos 
pela Educação (2019):

Já existe um consenso interna-
cional de que o investimento 
na Primeira Infância não é ape-
nas um direito assegurado às 
crianças, mas é também uma 
política pública extremamente 
efetiva para garantir mudanças 
no quadro social e econômico 
dos países. Pesquisas e evidên-
cias já mostraram a importân-
cia de se prover um contexto 
adequado para que se dê o de-
senvolvimento de habilidades 
motoras, cognitivas e emocio-
nais no início da vida, quando 
a capacidade cerebral é enor-
me e o aprendizado é acelera-
do. No Brasil, no entanto, ape-
sar de termos um marco legal 
avançado, ainda não conse-
guimos implementar políticas 
focadas nas crianças de zero 
a seis anos, que garantam seu 
pleno desenvolvimento.

É certo que não podemos perder de 
vista a trilha que deve ser traçada rumo 
aos melhores índices de qualidade na 
educação do Distrito Federal. Por essa 
razão, a Meta 7 do PDE registra:

Fomentar a qualidade da edu-
cação básica em todas as eta-
pas e modalidades, com me-
lhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem de modo a atin-
gir as médias do IDEB para o 
Distrito Federal, em todos os 
anos de vigência deste plano, 
dando uniformidade aos pro-
cessos de avaliação das esco-
las. (DISTRITO FEDERAL, 2015)

Para analisar a qualidade da Edu-
cação Básica, o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb), fun-
ciona como um indicador nacional que 
possibilita o monitoramento da quali-
dade da Educação pela população por 
meio de dados concretos, com o qual a 
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sociedade pode se mobilizar em busca 
de melhorias. Para tanto, o Ideb é cal-
culado a partir de dois componentes: 
a taxa de rendimento escolar (aprova-
ção) e as médias de desempenho nos 
exames aplicados pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep). Os índices 
de aprovação são obtidos a partir do 
Censo Escolar, realizado anualmente. 
As médias de desempenho utilizadas 
são as do Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb), para os estados e 
para o País, em avaliações realizadas a 
cada dois anos. As metas estabelecidas 
pelo Ideb são diferenciadas para cada 
escola e rede de ensino, com o objeti-
vo único de alcançar 6 pontos até 2022, 
média correspondente ao sistema edu-
cacional dos países desenvolvidos.

A meta Brasil para os anos iniciais 
do Ensino Fundamental, em 2017, era 
de 5,8, e a meta Centro-Oeste era de 
6,0. O Distrito Federal superou as duas 
projeções, inclusive sendo o resulta-
do mais exitoso, da ordem de 6,3 em 
relação ao Centro-Oeste. Quanto aos 
anos finais do Ensino Fundamental, 
percebe-se que, no último biênio, os 
estudantes do 9º ano demonstraram 
um crescimento significativo no Ideb, 
uma vez que saltaram de 4,5 em 2015 
para 4,9 em 2017. No entanto, não foi 
possível atingir os percentuais pro-
jetados. A meta Brasil para os anos 
finais, em 2017, era de 4,7, e a meta 
Centro-oeste era de 5,0. O Distrito Fe-
deral atingiu 4,9, não alcançando os 
resultados esperados.

Importante destacar que o Distrito 
Federal cumpriu a meta de universa-
lização das crianças de 6 a 14 anos na 

escola, com 99,88% de atendimen-
to nessa faixa etária. Porém, chama a 
atenção, porque o número de alunos 
do Ensino Fundamental é de 354.274 
alunos, destes 50.519 apresentam 
defasagem em relação à idade-sé-
rie. Apesar da demanda expressiva, o 
Programa para Avanço das Aprendiza-
gens Escolares (PAAE) atendeu apenas 
2,05% (1.036) desses alunos. Há a ne-
cessidade de estabelecer políticas efe-
tivas no atendimento a essa clientela.

 No Ensino Fundamental, a alcança-
da universalização do atendimento é 
uma conquista importante, mas a con-
clusão na idade esperada está distante 
da ideal. Quase um quarto dos alunos 
termina a etapa com mais de 16 anos, 
o que indica a necessidade de políticas 
educacionais que propiciem o uso de 
metodologias específicas e reorgani-
zem o fluxo da trajetória do estudante, 
na busca de equilíbrio na regularização 
da idade-série.

O Ensino Médio é um dos grandes 
desafios da Educação Básica no Dis-
trito Federal. Mesmo tendo alcançado 
as metas desejadas nos anos de 2007 e 
2009, ainda carece de melhorias estru-
turais e pedagógicas, bem como de um 
suporte multidisciplinar para favorecer 
a permanência do aluno na escola. 

Os dados obtidos por meio do 4º Re-
latório Anual de Monitoramento do PDE 
indicam que, apesar de 84,69% dos jo-
vens entre 15 e 17 anos de idade esta-
rem na escola (119.876 jovens), apenas 
62,86% (88.972) estão no Ensino Médio. 

Do total de estudantes de 15 a 17 
anos que frequentam a escola, 14,66% 
(17.585) estão no Ensino Fundamental, 
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4,14% (4.972) estão na Educação Pro-
fissional, 6,74% (8.084) estão na Edu-
cação de Jovens e Adultos e 0,21%, na 
Educação Especial.

As políticas e os programas devem ser 
implantados em todas as etapas da Edu-
cação Básica para oferecer condições de 
aprendizagem, permanência e êxito es-
colar para as crianças, adolescentes e jo-
vens, sujeitos da educação básica, a fim 
de regularizar, a curto e médio prazos, a 
trajetória dos estudantes.

No relatório sobre a Meta n° 7, cons-
tam inúmeras atividades realizadas 
como forma de cumprimento das 30 
(trinta) estratégias estabelecidas em for-
ma de variados programas e projetos: 
reestruturação de documentos como 
o Currículo em Movimento, adequa-
do à Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC); substituição dos equipamentos 
de informática das secretarias escolares; 
e implantação do Sistema Permanente 
de Avaliação Educacional do Distrito Fe-
deral (SIPAEDF), que foi regulamentado 
pela Portaria nº 38, de 18 de fevereiro 
de 2020, republicada em 9 de março de 
2020, porém ainda não executado. Há 
ainda outras iniciativas importantes: a 
publicação e a divulgação do Caderno 
Orientador Convivência Escolar e Cultu-
ra de Paz (2020), visando à prevenção às 
violências contra meninas e mulheres; 
a produção e divulgação da publicação 
Prevenção e Enfrentamento à Violência 
Contra Meninas e Mulheres: Guia com 
Orientações para Profissionais da Educa-
ção, e de vídeos em parceria com a Tur-
ma da Mônica; a elaboração e publicação 
do material Você Não Está Sozinha, com 
orientações de fluxo e encaminhamen-
tos para casos de violência doméstica e 

familiar contra meninas e mulheres no 
contexto do isolamento social imposto 
em consequência da pandemia de Co-
vid-19; o programa Maria da Penha Vai 
à Escola, parceria firmada com o Núcleo 
Judiciário da Mulher (NJM), do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios (TJDFT); realização da semana 
Maria da Penha nas Escolas; e apoio à re-
alização de cursos de formação continu-
ada ofertados pela Subsecretaria de For-
mação Continuada dos Profissionais da 
Educação (Eape). É importante frisar que 
outras iniciativas surgiram para atender 
às demandas das comunidades e que 
as ações citadas ocorreram em algumas 
unidades de ensino, conforme relatório 
de monitoramento do PDE.

Os resultados apresentados no 4º 
Relatório de Monitoramento são im-
portantes para que seja analisado, por 
Região Administrativa ou Regional de 
Ensino, o sucesso e/ou fracasso, eviden-
ciando as correções a serem realizadas 
para a melhoria dos serviços prestados 
à comunidade do Distrito Federal. 

Porém, é importante alertar para 
as características regionais onde estão 
inseridos os estudantes. Porque, ao se-
parar os indicadores, podemos verifi-
car os efeitos do nível socioeconômico 
e familiar dos estudantes, assim como 
do contexto social de suas escolas, 
para que as políticas se adequem de 
forma a atender à realidade. 

A comparação entre os resultados 
das redes pública e privada, assim como 
entre as diversas Regiões do País, é re-
veladora das desigualdades que ainda 
persistem na qualidade da educação 
oferecida às crianças e aos jovens.
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Observa-se que várias ações no 4º Re-
latório de Monitoramento para o cumpri-
mento das metas estabelecidas constam 
como “iniciada”, “em andamento”, “não 
iniciadas”, “paralisadas”. Enfim, espera-
-se que tenham sido retomadas em 2022 
para a concretização das ações e efetiva-
ção das estratégias e metas propostas. 

Trazer as reflexões e as análises so-
bre os relatórios de monitoramento 
para as instâncias indicadas na Lei Dis-
trital nº 5.499, de 14 de julho de 2015, 
é apontar caminhos para subsidiar a 
implantação de políticas educacionais 
coerentes, sustentáveis, a partir das ne-
cessidades detectadas na coleta de da-
dos, potencializando as informações de 
forma a garantir os recursos necessários 
ao cumprimento do acompanhamento 
das metas e estratégias estabelecidas.

ATUAÇÃO CONJUNTA PARA 
MINIMIZAR OS DESAFIOS

A decisão em tratar, neste artigo, so-
bre o Plano Nacional de Educação (PNE) 
e sobre o Plano Distrital de Educação 
(PDE) vigentes no momento em que se 
comemoram os 60 anos de atuação do 
Conselho de Educação do Distrito Fe-
deral (CEDF) define a importância a ser 
dada ao assunto. As metas estabeleci-
das devem ser monitoradas e tratadas 
por meio de estudos e análises para ga-
rantir a divulgação e a implantação de 
ações que promovam, de forma íntegra, 
os princípios da educação nacional e 
distrital estabelecidos na Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional e le-
gislações distritais vigentes.

O CEDF, em toda a sua trajetória, 

imprimiu a característica de não me-
dir esforços e ser o incentivador das 
políticas educacionais, a fim de pro-
porcionar, como órgão superior de as-
sessoramento à Secretaria de Estado 
de Educação (SEEDF) e como membro 
do Fórum Distrital de Educação (FDE), 
o acompanhamento e as contribuições 
inerentes à melhoria dos índices da 
educação do Distrito Federal.

Assim, revela-se uma preocupação 
com as estratégias tangíveis e não tangí-
veis que perpassam os planos, seja por 
excesso de metas, ou por dificuldades 
nesta concretização, questões ligadas à 
gestão da educação em nível local e re-
gional. Enfim, são diversos os fatores que 
dificultam a realização das ações, indi-
cando muitos desafios a serem conside-
rados pelos gestores para a consolidação 
de políticas educacionais mais efetivas.

Por outro lado, é preciso considerar 
que o atingimento de metas não sig-
nifica missão cumprida, uma vez que, 
ao isolar ou recortar os dados por re-
gião administrativa, localidade, renda, 
etnia e cor, poderemos ter o retrato de 
uma realidade para o diagnóstico das 
ações a serem implantadas ou imple-
mentadas, levando-se em considera-
ção que o próprio sistema educacional 
produz diversas desigualdades sociais.

É importante registrar as diversas ex-
periências exitosas em instituições tan-
to da rede pública de ensino como da 
rede privada que contribuem para ele-
var a qualidade do ensino no Distrito Fe-
deral. Contudo, a educação de qualida-
de é um direito de todos os estudantes.

Cabe às instâncias indicadas na Lei 
nº 5.499, de 2015, realizarem as análi-
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ses e o acompanhamento das metas 
estabelecidas e, por meio dos relató-
rios gerados, implantar e implementar 
uma agenda de medidas para os níveis, 
etapas e modalidades da educação, se-
lecionando as evidências em aspectos 
importantes para avançar na promo-
ção da educação almejada em termos 
de qualidade do ensino.

Sugere-se maior participação e con-
sequentemente maior envolvimento 
dos órgãos apontados na legislação 
para que possam divulgar, compartilhar 
e apoiar as ações necessárias à conse-
cução das metas e dos seus resultados, 
bem como envolver setores de univer-
sidades (pesquisadores, estudiosos e 
profissionais da área) que possam con-
tribuir para minimizar os índices nega-
tivos apontados nos relatórios do PDE.

Os desafios são enormes, haven-
do a necessidade de reconhecer a ur-
gência de envidar esforços dos níveis 
central, intermediário e local, a fim de 
salientar os avanços conquistados e 
tratar: os baixos índices de proficiên-
cia em língua portuguesa, matemática 
e ciências; a defasagem idade-série e 
a evasão escolar; a adequação da for-
mação continuada dos professores; 
a valorização da carreira docente; os 
investimentos em tecnologias educa-
cionais, incluindo o acesso à internet; 
entre outros, como compromisso de 
todos os envolvidos.

O PNE e o PDE são planos que esta-
belecem metas e estratégias, sendo ge-
rados relatórios de monitoramento. Há 
a necessidade de maior divulgação e es-
clarecimentos sobre as informações ge-
radas, para garantir maior envolvimento 

e participação da comunidade educa-
tiva e sociedade organizada, com o fim 
de tornar acessíveis os dados, possibili-
tando entendimento e compreensão do 
quadro educacional brasileiro e distrital.

O tempo urge! Não há tempo a 
perder!

A Lei Distrital nº 5.499, de 14 de ju-
lho de 2015, estabelece que o setor res-
ponsável da Secretaria de Estado de 
Educação pelo PDE deverá conduzir a 
realização de 2 (duas) conferências dis-
tritais de educação, com o fim de serem 
as prévias da conferência nacional. As-
sim, considera-se muito importante 
refletir sobre as prioridades a serem 
trazidas para as reflexões, com o fim de 
propiciar condições para a execução e 
atendimento urgente das necessida-
des educativas do Distrito Federal.

Vamos nos debruçar nos caminhos 
que levam às boas práticas da educação 
e fazer a diferença no cotidiano das nos-
sas escolas e dos nossos estudantes.

Os desafios atuais são inevitáveis 
frente ao cenário imposto pela pande-
mia de Covid-19. Portanto, cabe a to-
dos nós, responsáveis diretos ou indi-
retos por fazer cumprir o estabelecido 
no PDE, seguirmos firmes com o pro-
pósito de garantir o direito à aprendi-
zagem de qualidade para todos.

Sabemos que é preciso muito esfor-
ço e comprometimento, sem interrup-
ções ou desculpas, para atingirmos a 
reversão do cenário atual.
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Resumo

Este artigo apresenta uma análise do Novo Ensino 
Médio no Brasil, destacando os principais pontos 
da nova organização curricular, em particular a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Iti-
nerários Formativos. Também é lançada luz sobre 
a forma como os Estados e o Distrito Federal or-
ganizaram a parte dos Itinerários de seus currícu-
los de Ensino Médio, por meio do sumário dos 
resultados de dois estudos: o primeiro, realiza-
do pelo Instituto Reúna, apresenta uma análise 
dos currículos de onze unidades da federação, 
a fim de conhecer e compreender as escolhas 
de arquitetura e composição de Itinerários For-
mativos dos referenciais curriculares homolo-
gados; e o segundo, do Ministério da Educação, 
que sistematiza informações de dez unidades 
da federação observando a adaptação dos currí-
culos ao Novo Ensino Médio. Por meio desta aná-
lise, é possível observar a forma como os Estados 
e o Distrito Federal estruturaram seus currículos a 
fim de atender aos quatro pilares da Reforma do 
Ensino Médio: flexibilização curricular, articulação 
com a educação profissional, ensino integral e edu-
cação em tempo integral.

Palavras-chave: Novo Ensino Médio. BNCC. Itine-
rários Formativos.

Abstract

Abstract This article presents an analysis of 
the New High School in Brazil, highlighting the 
main points of the new curricular organization, 
in particular the National Curricular Common 
Base (NCCB) and the Formative Itineraries. It 
also sheds light on the way in which the States 
and the Federal District organized the Itineraries 
part of their High School curricula, through the 
summary of the results of two studies: the first, 
carried out by the Reúna Institute, presents an 
analysis of the curricula of eleven units of the fe-
deration, in order to know and understand the 
architectural choices and composition of Forma-
tive Itineraries of the approved curricular refe-
rences; and the second, from the Ministry of Edu-
cation, which systematizes information from ten 
units of the federation, observing the adaptation 
of the curricula to the New High School. Throu-
gh this analysis, it is possible to observe how the 
States and the Federal District have structured 
their curricula in order to meet the four pillars of 
the High School Reform: curricular flexibility, ar-
ticulation with professional education, integral 
education and full-time education. 

Keywords: New High School. NCBB. Formative 
Itineraries.
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INTRODUÇÃO

A aprovação da Lei no 13.415, de 
2017 (BRASIL, 2017a), propôs uma nova 
reforma do Ensino Médio, acolhendo 
concepções pedagógicas alinhadas às 
tendências internacionais, em parti-
cular a diversificação dessa etapa da 
Educação Básica, com vistas ao atendi-
mento de diferentes perfis da juventude 
brasileira, como também da própria di-
versidade do mundo do trabalho.

A Lei no 13.415, de 2017, organiza o 
Ensino Médio a partir de quatro pilares 
básicos: diversificação/flexibilização 
curricular; maior articulação com edu-
cação profissional dentro do currículo 
regular; conceitos de educação inte-
gral; e educação em tempo integral.

A flexibilização/diversificação do 
ensino médio surge a partir da propos-
ta de estruturar os currículos do Ensi-
no Médio por meio de uma Formação 
Geral Básica associada à oferta de di-
ferentes Itinerários Formativos, dentro 

da carga horária regular do curso (Figura 
1). A Formação Geral Básica é obrigatória 
para todos os estudantes matriculados 
no Ensino Médio, sendo que os Itinerá-
rios passam a ser de escolha do estudan-
te conforme seu Projeto de Vida e a ofer-
ta da escola onde ele está matriculado.

O segundo pilar está relacionado 
com a possibilidade de oferta de Itine-
rários Técnico-Profissionalizantes den-
tro do currículo regular. Isto permite 
uma maior articulação entre o Ensino 
Médio e a Educação Profissional, via-
bilizando uma formação profissional 
para o jovem ainda dentro do Ensino 
Médio sem exigir sua matrícula em 
tempo integral.

A formação integral é o terceiro pi-
lar do Novo Ensino Médio, tendo como 
foco o desenvolvimento das compe-
tências socioemocionais. Por meio 
das dez competências gerais da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(BRASIL, 2018a) e dos Referenciais de 

Fonte: Produção do autor. 

Figura 1 — Estrutura do Novo Ensino Médio.

140



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

Elaboração dos Itinerários Formativos 
(BRASIL, 2018c), a formação integral é 
desenvolvida tanto na Formação Geral 
Básica como nos Itinerários.

Finalmente, no conceito de educa-
ção em tempo integral, além de insti-
tuir um programa de fomento para a 
escola de tempo integral, a Lei inova 
com a introdução de diversos dispo-
sitivos que permitem que o processo 
de ensino-aprendizagem se dê em am-
bientes diversos da escola de matrícula 
do aluno, com diversas possibilidades 
de cômputo de atividades extraesco-
lares na carga horária do estudante, 
desde que estejam relacionadas com 
as competências e habilidades que o 
currículo do Ensino Médio da escola 
pretende desenvolver.

Importante registrar que, além da 
Lei, o Novo Ensino Médio está apoia-
do por dois documentos adicionais: 
a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) da etapa do Ensino Médio, que 
introduz os conceitos de competên-
cias, interdisciplinaridade e organiza-
ção curricular por áreas; e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) (2018b) 
que tratam da arquitetura curricular 
do Novo Ensino Médio, com destaque 
para o incentivo à diversificação/flexi-
bilização curricular e articulação com a 
Educação Profissional e Técnica.

Nas próximas seções, serão detalha-
dos os conceitos básicos do Novo Ensi-
no Médio em relação à Formação Geral 
Básica e aos Itinerários, e na sequência 
serão apresentadas informações sobre 
a forma como os Itinerários Formativos 
estão sendo organizados dentro dos 
currículos estaduais.

1 BNCC E FORMAÇÃO 
GERAL BÁSICA

A Formação Geral Básica, com carga 
horária total máxima de mil e oitocen-
tas horas, é o espaço onde devem ser 
desenvolvidas as competências e habi-
lidades previstas na BNCC, enriquecidas 
pelo contexto histórico, econômico, so-
cial, ambiental, cultural local, do mundo 
do trabalho e da prática social, devendo 
ser organizada por Áreas do Conheci-
mento com abordagem interdisciplinar.

A Formação Geral Básica consiste no 
conjunto de competências e habilidades 
das Áreas do Conhecimento (Lingua-
gens e suas Tecnologias, Matemática e 
suas Tecnologias, Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias, Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas) previstas na etapa do 
Ensino Médio da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), de forma a apro-
fundar e consolidar as aprendizagens 
essenciais do Ensino Fundamental, a 
compreensão de problemas complexos 
e a reflexão sobre soluções para eles.

Na BNCC, para cada Área do Conhe-
cimento, são definidas competências 
específicas, articuladas às respectivas 
competências das Áreas do Ensino 
Fundamental, com as adequações ne-
cessárias ao atendimento das especi-
ficidades de formação dos estudantes 
do Ensino Médio.

Relacionadas a cada uma dessas 
competências, são descritas habilida-
des a serem desenvolvidas ao longo da 
etapa, além de habilidades específicas 
de Língua Portuguesa e de Matemáti-
ca, cujos estudos são obrigatórios nos 
três anos do Ensino Médio.
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O currículo por Área do Conheci-
mento deve ser organizado e planeja-
do dentro das áreas de forma a rom-
per com o trabalho isolado apenas em 
disciplinas. Porém, romper com este 
isolamento não significa necessaria-
mente que não possam ser conside-
radas, na matriz curricular, unidades 
curriculares disciplinares. Entretan-
to, se a escola assim optar, deverá 
ser garantido o desenvolvimento das 
competências e habilidades de Área 
da BNCC de forma interdisciplinar e 
transdisciplinar. Para tanto, devem 
ser criados espaços de ensino-apren-
dizagem que garantam a integração e 
planejamento coletivo dos docentes 
das disciplinas que compõem cada 
Área do Conhecimento. Uma das for-
mas que têm sido utilizadas por di-
versos currículos para organizar este 
espaço se dá por meio de projetos in-
tegradores que podem ser incluídos 
como unidade curricular ou ser trata-
dos de forma transversal pelas disci-
plinas com seus respectivos objetos 
de conhecimento relacionados com 
o projeto a ser desenvolvido.

O protagonismo e a autoria estimu-
lados no Ensino Fundamental tradu-
zem-se, no Ensino Médio, como supor-
te para a construção e viabilização do 
Projeto de Vida dos estudantes, eixo 
central em torno do qual a escola pode 
organizar suas práticas.

Ao se orientar para a construção 
do Projeto de Vida, a escola assume 
o compromisso com a formação in-
tegral dos estudantes, uma vez que 
promove seu desenvolvimento pes-
soal e social, por meio da consolida-
ção e construção de conhecimentos, 

representações e valores que incidi-
rão sobre seus processos de tomada 
de decisão ao longo da vida.

Dessa maneira, o Projeto de Vida é 
o que os estudantes almejam, proje-
tam e redefinem para si ao longo de 
sua trajetória, uma construção que 
acompanha o desenvolvimento da 
sua identidade.

Assim, é papel da escola auxiliar os 
estudantes a aprender a se reconhecer, 
considerando as suas potencialidades 
e a relevância dos modos de participa-
ção e intervenção social na concretiza-
ção de seu Projeto de Vida, preferen-
cialmente já a partir dos anos finais do 
Ensino Fundamental. 

2 ITINERÁRIOS FORMATIVOS

Os Itinerários Formativos podem 
ser definidos como um conjunto de 
situações e atividades educativas que 
os estudantes podem escolher con-
forme seu interesse, para aprofundar 
e ampliar aprendizagens em uma ou 
mais Áreas do Conhecimento e/ou na 
Formação Técnica e Profissional, com 
carga horária total mínima de mil e du-
zentas horas.

Os Itinerários Formativos podem ser 
organizados por meio da oferta de dife-
rentes arranjos curriculares, devendo 
considerar as demandas e necessida-
des do mundo contemporâneo, estar 
sintonizados com os diferentes interes-
ses dos estudantes e com sua inserção 
na sociedade, no contexto local e nas 
possibilidades de oferta dos sistemas e 
instituições de ensino.
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Os currículos do Ensino Médio po-
dem considerar ainda competências 
eletivas complementares do estu-
dante como forma de ampliação da 
carga horária do Itinerário Formativo 
escolhido, atendendo ao Projeto de 
Vida do estudante.

Os Itinerários Formativos são estra-
tégicos para a flexibilização da organi-
zação curricular do Ensino Médio, pois 
possibilitam opções de escolha aos es-
tudantes. Eles podem ser estruturados 
com foco em uma Área do Conhecimen-
to, na Formação Técnica e Profissional 
ou, também, na mobilização de compe-
tências e habilidades de diferentes Áre-
as, compondo Itinerários integrados.

Assim, a oferta de diferentes Itine-
rários Formativos pelas escolas deve 
considerar a realidade local, os anseios 
da comunidade escolar e os recursos fí-
sicos, materiais e humanos das redes e 
instituições escolares, de forma a pro-
piciar aos estudantes possibilidades 
efetivas para construir e desenvolver 
seus Projetos de Vida e se integrar de 
forma consciente e autônoma na vida 
cidadã e no mundo do trabalho. 

Para tanto, os Itinerários devem ga-
rantir a apropriação de procedimentos 
cognitivos e o uso de metodologias 
que favoreçam o protagonismo juvenil, 
e organizar-se em torno de um ou mais 
dos seguintes eixos estruturantes: in-
vestigação científica; processos criati-
vos; mediação e intervenção sociocul-
tural; e empreendedorismo.

As habilidades a serem desenvol-
vidas pelos estudantes do Ensino Mé-
dio em cada um destes eixos estru-
turantes associadas aos Itinerários 

Formativos estão descritas nos Refe-
renciais Curriculares para Elaboração 
dos Itinerários Formativos.

Os Itinerários Propedêuticos estão 
organizados pelas grandes Áreas do 
Conhecimento: Linguagens e suas Tec-
nologias; Matemática e suas Tecnolo-
gias; Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias; e Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, de forma a aprofundar co-
nhecimentos estruturantes para apli-
cação de diferentes conceitos de cada 
uma das Áreas em contextos sociais e 
de trabalho, estruturando arranjos cur-
riculares considerando o contexto lo-
cal e as possibilidades de oferta pelos 
sistemas de ensino.

Já os Itinerários relacionados à For-
mação Técnica e Profissional devem 
focar o desenvolvimento de programas 
educacionais inovadores que promo-
vam efetivamente a qualificação pro-
fissional dos estudantes para o mundo 
do trabalho, objetivando sua habilita-
ção profissional tanto para o desenvol-
vimento de vida e carreira quanto para 
adaptar-se às exigências do mundo do 
trabalho, considerando o contexto lo-
cal e as possibilidades de oferta pelos 
sistemas de ensino.

Itinerários Formativos integrados 
podem ser ofertados por meio de ar-
ranjos curriculares que combinem 
mais de uma Área do Conhecimento e 
Formação Técnica e Profissional. Um 
dos exemplos mais comuns de Itine-
rário integrado é STEM, que envolve 
conhecimentos das áreas de Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Importante salientar que a parte 
dos Itinerários compõe-se de apro-
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fundamentos que visam a uma me-
lhor preparação para as carreiras 
profissionais que o estudante dese-
ja seguir dentro de seu Projeto de 
Vida. No caso dos Itinerários Técni-
co-Profissionalizantes, este alinha-
mento ocorre a partir do momento 
em que a norma exige a oferta de 
itinerários que observem o Catá-
logo Nacional de Cursos Técnicos 
(CNCT) e a Classificação Brasileira 
de Ocupações (CBO). No caso dos 
Itinerários Propedêuticos, é im-
portante que os itinerários a serem 
ofertados dialoguem com os cursos 
de nível superior.

Considerando que as escolas po-
dem estabelecer parcerias com outras 
instituições de ensino para a oferta 
de diferentes Itinerários Formativos, e 
também que a educação integral ocor-
re em múltiplos espaços de aprendiza-
gem e extrapola a ampliação do tempo 
de permanência na escola, várias for-
mas podem ser definidas para a oferta 
do Novo Ensino Médio.

Assim, abre-se a possibilidade de 
cômputo da carga horária de ativi-
dades realizadas pelos estudantes 
fora do ambiente escolar, tais como 
cursos, estágios, oficinas, trabalho 
supervisionado, atividades de exten-
são, pesquisa de campo, iniciação 
científica, aprendizagem profissio-
nal, participação em trabalhos volun-
tários e outras atividades com inten-
cionalidade pedagógica, desde que 
orientadas por docentes.

Como na organização do Itinerário 
de Formação Técnica e Profissional 
podem ser ofertadas tanto a habili-

tação profissional técnica quanto a 
qualificação profissional, a institui-
ção de ensino pode considerar a pos-
sibilidade de concessão de certifica-
dos intermediários de qualificação 
para o trabalho, quando a formação 
for estruturada e organizada em eta-
pas com terminalidade.

Também passou a ser permitido 
que atividades de ensino a distância 
possam ser realizadas no Ensino Mé-
dio, sendo que o CNE, ao regulamen-
tar a lei por meio das DCNs, limitou 
as atividades realizadas a distância 
em até 20% (vinte por cento) da carga 
horária total, preferencialmente nos 
Itinerários Formativos do currículo, 
desde que haja suporte tecnológico 
e pedagógico apropriado. Tal car-
ga horária pode ser expandida para 
até 30% (trinta por cento) no Ensino 
Médio noturno.

É importante salientar que a esco-
la que ofertar em seu currículo ativi-
dades de ensino a distância deverá 
manter docente para acompanha-
mento/coordenação das atividades 
realizadas a distância. 

Finalmente, as matrizes do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e 
dos demais processos seletivos para 
acesso à Educação Superior deverão 
considerar a Formação Geral Básica, 
tendo como referência a BNCC e os 
Itinerários Formativos. O estudante 
inscrito no Enem escolherá as provas 
do exame relacionadas aos Itinerá-
rios Formativos de acordo com a Área 
vinculada ao curso superior que pre-
tende cursar.
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3 ORGANIZAÇÃO DOS 
ITINERÁRIOS FORMATIVOS 
NOS ESTADOS

3.1 VISÃO GERAL

Nesta seção será apresentado um 
resumo das principais informações 
coletadas pelo Instituto Reúna no 
documento Itinerários Formativos do 
Novo Ensino Médio: Estado da arte e 
insumos para as políticas nacionais 
de avaliação da etapa (INSTITUTO 
REÚNA, 2021). Esta pesquisa foi soli-
citada pelo Itaú Educação e Trabalho 
ao Instituto Reúna, a fim de conhecer 
e compreender as escolhas de arqui-
tetura e composição de Itinerários 
Formativos presentes nos referen-
ciais curriculares homologados por 
onze unidades federativas, que servi-
rão como orientação às redes e ins-
tituições de ensino destas unidades.

O estudo demonstra a predominân-
cia de aprofundamentos curriculares 

propedêuticos de Área do Conhecimen-
to ou integrados. Mesmo quando há 
maior oferta curricular de aprofunda-
mento de EPT, são os propedêuticos os 
que apresentam maior detalhamento 
no que se refere a temas integradores, 
organizadores curriculares e metodolo-
gias de ensino e avaliação.

A maioria dos Itinerários Forma-
tivos possui aprofundamentos cur-
riculares contemplando, de forma 
equilibrada, diferentes Áreas e com-
ponentes curriculares. Os aprofun-
damentos curriculares se organizam 
a partir de temas interdisciplinares 
(Figura 2) incluindo todos os com-
ponentes da Área do Conhecimen-
to. Isso reforça a intenção expressa 
do Novo Ensino Médio de diminuir a 
fragmentação do conhecimento.

Os Itinerários de Formação Técnica 
e Profissional apresentam menor ní-
vel de detalhamento nos referenciais 
analisados. Uma unidade da federação 
apresentou detalhamento da Forma-

Fonte: Instituto Reúna (2022, p. 37). 

Figura 2 — Exemplos de temas interdisciplinares.
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ção Básica para o mundo do tra-
balho em seu referencial, mas não 
mencionou explicitamente, assim 
como as demais, um catálogo de 
cursos a ser usado para a oferta do 
Itinerário de EPT. 

Ainda com relação à Formação 
Técnica e Profissional, cabe lembrar 
que ela depende das necessidades 
locais ou pode sofrer adequações em 
função dos avanços tecnológicos. 

Os Referenciais Curriculares para a 
Elaboração dos Itinerários Formativos 
aparecem refletidos em todos os do-
cumentos, mas não se organizam por 
eles: isso pode ser percebido a partir da 
identificação dos eixos estruturantes 
dos Itinerários Formativos ao longo da 
construção dos documentos. A maio-
ria dos aprofundamentos curriculares 
analisados apresentaram os quatro ei-
xos estruturantes.

Os Referenciais Curriculares para 
a Elaboração dos Itinerários Forma-
tivos foram interpretados e traduzi-

dos de diferentes formas nos docu-
mentos analisados, uma vez que as 
orientações oficiais deixam a cargo 
das redes a sequência em que os ei-
xos serão percorridos.

A diversidade da oferta de apro-
fundamentos nos Itinerários Forma-
tivos de Área do Conhecimento me-
rece destaque, uma vez que oferece 
maior diversificação para acolher os 
interesses dos jovens, como previsto 
na Lei no 13.415, de 2017, e nas DCNs. 

No que se refere ao Enem, os Iti-
nerários Formativos analisados suge-
rem aderência a um esquema de exa-
mes nacionais de ingresso ao Ensino 
Superior por carreiras profissionais. 
Itinerários integrados podem aten-
der características de mais de uma 
carreira, oferecendo maior flexibili-
dade aos estudantes em suas esco-
lhas após o Ensino Médio. A Figura 3 
apresenta a forma como os Itinerá-
rios propostos dialogam com as car-
reiras de nível superioR.

Fonte: Instituto Reúna (2022, p. 45). 

Figura 3 — Aderência dos Itinerários às Áreas de Ensino Superior.
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3.2 ORGANIZAÇÃO DOS 
ITINERÁRIOS EM ESTADOS 
SELECIONADOS

O Relatório: Indicador Vinculado a 
Desembolso no 4 “Número de Estados 
cujos currículos foram adaptados ao 
NEM, validados e publicados pelo 
respectivo ente estadual competen-
te”, elaborado pela SEB/MEC (BRASIL, 
2021), apresenta uma sistematização 
das informações enviadas pelas Secre-
tarias Estaduais e Distrital de Educação 
de dez unidades da federação com vis-
tas a evidenciar o número de Estados 
cujos currículos foram adaptados ao 
Novo Ensino Médio. As principais infor-
mações obtidas por este estudo para 
cinco unidades da federação são apre-
sentadas a seguir.

3.2.1 DISTRITO FEDERAL

Os Itinerários Formativos têm sua 
carga horária dividida em Projeto de 
Vida, Língua Espanhola, Eletivas Orien-
tadas e Trilhas de Aprendizagens, esta 
última organizada nos eixos estrutu-
rantes: investigação científica; proces-
sos criativos; mediação e intervenção 
sociocultural; e empreendedorismo. 

Em relação aos Itinerários Forma-
tivos relacionados à Educação Profis-
sional e Tecnológica, a autonomia e o 
protagonismo para a escolha dos es-
tudantes estão presentes e previstos, 
observada a oportunidade de o estu-
dante passar pelos eixos estruturantes, 
garantindo a aprendizagem das habili-
dades propostas, seja como parte inte-
grante do currículo do curso técnico, 

seja como módulo a ser cursado quan-
do a escolha se dá por Formação Ini-
cial e Continuada (FIC). 

O Currículo apresenta as possibili-
dades de oferta dos Itinerários Formati-
vos tanto na forma presencial como na 
modalidade de Educação a Distância.

3.2.2 MINAS GERAIS

A oferta de Itinerários Formativos é 
feita a partir de uma escolha que consi-
dere as potencialidades do estudante, 
suas preferências e seu Projeto de Vida. 

Os Itinerários Formativos permi-
tem, ainda, ao estudante, aprofundar e 
ampliar as aprendizagens sobre temas 
ligados a uma Área do Conhecimento 
ou integrados por mais de duas Áreas. 

Há oferta de Eletivas, que podem 
abordar diferentes temas e ser associa-
das à Área do Conhecimento escolhida 
ou à Formação Técnica Profissional. 

O Projeto de Vida, componente cur-
ricular obrigatório que faz parte dos Iti-
nerários Formativos, é desenvolvido ao 
longo dos três anos do Ensino Médio. De 
forma sistematizada e com intencionali-
dade pedagógica, proporciona ao estu-
dante o desenvolvimento da capacidade 
de autoconhecimento e suas potenciali-
dades, aspirações, interesses e objetivos. 

Já o Itinerário da Formação Técnica 
e Profissional se organiza pela oferta de 
cursos técnicos, de cursos FIC organiza-
dos de forma articulada e, até mesmo, 
a partir da estruturação para a oferta 
de um Programa de Aprendizagem pela 
Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais.
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3.2.3 PARAÍBA

O modelo de eletividade adota-
do pelo currículo é o de Trilhas, tais 
como: Trilhas de Áreas (Criativa, TSS 
e Diversidade Humana); Trilhas Inte-
gradas; Projeto de Vida; Eletivas; e 
Trilhas de FTP. 

A oferta de formação profissional se 
dá por meio do Técnico Integrado, para 
o qual foram elaboradas competências 
gerais para o mundo do trabalho a par-
tir dos princípios de EPT, dos anseios e 
das necessidades do setor produtivo e 
de estudos do contexto local. 

Destaca-se a Formação Básica para 
o Mundo do Trabalho, com a oferta de 
disciplinas empreendedoras — Inova-
ção Social e Cienfica; Intervenção Co-
munitária; Empresa Pedagógica; Edu-
cação Tecnológica e Midiáca; e Higiene 
e Segurança do Trabalho —, as quais 
estão contempladas em quatro eixos 
estruturantes. 

3.2.4 SANTA CATARINA

A organização dos Itinerários For-
mativos se dá por: Projeto de Vida, 
Componentes Curriculares Eletivos, 
Segunda Língua Estrangeira e Trilhas 
de Aprofundamento. Podem contem-
plar uma ou mais Áreas do Conheci-
mento, ou, ainda, a Formação Técnica 
e Profissional.

O Projeto de Vida é componente 
curricular obrigatório a todos os estu-
dantes. São apresentadas orientações 
metodológicas contendo sugestões de 
práticas e ferramentas pedagógicas 
para as aulas de Projeto de Vida. 

Componentes Curriculares Eletivos 
(CEE) possuem carga horária semestral 
e podem ser ofertados a partir da pri-
meira série do Ensino Médio. 

As Trilhas de Aprofundamento são 
organizadas em torno de uma temá-
tica específica, e seu desencadea-
mento é dado pelas unidades curri-
culares, que promovem a articulação 
entre objetos de conhecimento das 
Áreas do Conhecimento e compo-
nentes destas Áreas, das habilida-
des dos eixos estruturantes, das 
habilidades previstas na BNCC e, 
ainda, das habilidades da Educação 
Técnica e Profissional e outras não 
previstas na Base. Podem contem-
plar uma Área do Conhecimento, 
integrar duas ou mais Áreas do Co-
nhecimento ou, ainda, contemplar a 
Educação Técnica e Profissional. 

Itinerários da Formação Técnica e 
Profissional são formados por trilhas 
especificamente relacionadas às ati-
vidades laborais características dos 
arranjos produtivos locais, conside-
rando o disposto no CNCT e na CBO. 
Estas trilhas de aprofundamento 
podem ser compostas por cursos de 
qualificação profissional (FIC) ou por 
cursos técnicos. 

3.2.5 SÃO PAULO

Os Itinerários Formativos são 
compostos por diferentes arranjos 
curriculares, estruturados em uma 
das Áreas do Conhecimento, na For-
mação Técnica e Profisisonal ou, 
também, na mobilização de compe-
tências e habilidades de diferentes 
Áreas, compondo os itinerários inte-
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grados, conforme os termos da DCNs. 
São organizados em torno dos eixos 
estruturantes dos Referencias para 
Elaboração dos Itinerários. 

As habilidades relacionadas às 
competências gerais e as de natureza 
mais específica, relacionadas a cada 
eixo estruturante, estão presentes nos 
organizadores curriculares dos Itinerá-
rios Formativos em todas as Áreas do 
Conhecimento e, também, na Forma-
ção Técnica e Profissional. 

Os Itinerários Formativos de Forma-
ção Técnica e Profissional do Currículo 
Paulista visam ao preparo para o mun-
do do trabalho em cargos, funções ou 
de modo autônomo, contribuindo para 
a inserção do cidadão na sociedade.

CONCLUSÃO

Ao procurar alinhar o Ensino Mé-
dio do Brasil às tendências interna-
cionais, permitindo a flexibilização 
e diversificação curricular respei-
tando as características e o Projeto 
de Vida de cada estudante, a Refor-
ma do Ensino Médio impõe um de-
safio significativo aos sistemas de 
ensino para sua implementação. 

O Novo Ensino Médio é um desa-
fio ímpar para o sistema educacio-
nal e exige um novo olhar focado 
no protagonismo do estudante e no 
desenvolvimento de competências, 
em vez de um ensino baseado no 
conteúdo, permitindo um proces-
so de ensino-aprendizagem mais 
alinhado com os desafios impostos 
pela sociedade contemporânea.

A nova configuração curricular 
proposta exige disposição para rom-
per modelos mentais estabelecidos e 
capacidade de pensar de forma ino-
vadora e criativa. 

Para contribuir no desenvolvimen-
to deste pensamento inovador e cria-
tivo, este artigo procurou apresentar 
os principais aspectos da organiza-
ção do Novo Ensino Médio, detalhan-
do os conceitos básicos propostos no 
marco legal e normativo em relação à 
Formação Geral Básica e aos Itinerá-
rios Formativos. Além disso, foi apre-
sentada uma visão geral de como os 
Itinerários Formativos estão sendo 
organizados dentro dos referenciais 
curriculares estaduais. De maneira 
geral, os referenciais elaborados e 
aprovados pelas unidades da federa-
ção atendem aos princípios dispos-
tos na proposta de reforma desta eta-
pa da Educação Básica.

Porém, cabe registrar que uma 
nova organização curricular é con-
dição necessária, porém não sufi-
ciente, sendo necessários diversos 
esforços em relação à formação ini-
cial e continuada dos professores, 
alinhamento dos materiais didáti-
cos e dos processos de avaliação de 
aprendizagem, e também adequa-
ção das avaliações de larga escala, 
para garantir que os indicadores 
do Ensino Médio possam atingir os 
níveis necessários para garantir um 
desenvolvimento pessoal e profis-
sional dos jovens que concluem sua 
formação na Educação Básica.
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ESCOLAS DO DF
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Resumo

O artigo discorre de forma leve e sintética a res-
peito dos vários momentos vividos na gestão do 
sistema de escolas públicas do Distrito Federal. 
Registra, de forma cronológica, as várias formas 
propostas para a gestão das escolas públicas que 
contemplaram ou limitaram a participação da 
comunidade escolar na escolha dos seus respec-
tivos dirigentes escolares. Sem se aprofundar em 
análises que caracterizam uma gestão democráti-
ca, remete, ao final, às publicações que tratam o 
assunto de forma profunda e ancorada em traba-
lhos científicos.

Palavras-chave: Eleições para diretor de escola.

Abstract

The article discusses in a light and synthetic way 
about the various moments lived in the manage-
ment of the public school system in the Federal 
District. It records, in a chronological way, the 
various forms proposed for the management 
of public schools that contemplated or limi-
ted the participation of the school community 
in the choice of their respective school leaders. 
Without delving into analyzes that characterize 
democratic management, it refers, in the end, to 
publications that deal with the subject in a pro-
found way and anchored in scientific works. 

Keywords: Elections for school principal.
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Quando o primeiro grupo de educa-
dores e professores chegou a Brasília, 
selecionados por meio de um concur-
so nacional, a discussão a respeito da 
participação de todos na formulação 
dos currículos e nas formas de gestão 
já se instalou no Distrito Federal.

À medida que o sistema ia se 
constituindo, a luta dos professores 
se intensificava para que fossem 
cumpridas todas as promessas 
governamentais que os incentivaram a 
vir para a nova capital. 

A partir do golpe de estado e da im-
plantação da ditadura, em 1964, vários 
professores que lideravam o movimen-
to passaram a ser perseguidos, e não 
demorou para que começassem as de-
missões e até as detenções.

Esse estado de falta de liberda-
de reprimia quaisquer tentativas de 
organização dos professores e estu-
dantes que tivessem como objetivo 
a participação na gestão do sistema 
público de ensino.

Sem autonomia política, a popu-
lação do Distrito Federal não tinha vi-
vido, até 1985, nenhuma eleição que 
permitisse a participação de todos os 
seus cidadãos num pleito popular.

À medida que os vários setores da 
sociedade civil foram se organizando 
e avançando, ainda que lentamente, 
em direção a um estado democrático e 
de direito, a escola, por meio dos seus 
professores e estudantes, também re-
tomava as suas clássicas lutas pela dis-
cussão de currículos e participação na 
sua gestão executiva. 

Essa movimentação foi alimentan-
do o desejo de participação que levou 
um grupo de professores, sempre ten-
do como um dos líderes o prof. Fábio 
Bruno, a constituir a Associação dos 
Professores do Ensino Médio de Bra-
sília (APEMB). Foi no bojo dessa asso-
ciação que se iniciaram as discussões 
para a criação do Sindicato dos Profes-
sores no Distrito Federal (Sinpro-DF), 
que foi fundado, após amplas e longas 
discussões, em março de 1979. Deba-
ter a criação do Sindicato era proibi-
do dentro das escolas e, para que este 
fosse constituído, nos termos da lei 
vigente, chegamos a pular o muro de 
algumas escolas para colher assina-
turas de professores, visando a atin-
gir o mínimo necessário para a cria-
ção desse sindicato.

Essas dificuldades para organização 
dos professores e estudantes, cuja re-
presentação só podia existir sob a tu-
tela de um professor ou do diretor da 
escola, por meio do chamado Centro 
Cívico, foram estimulando a luta para 
uma gestão democrática nas escolas.

No cenário nacional, a luta pela de-
mocratização avançava, e o “movimen-
to pelas diretas já” estimulou bastante 
as reivindicações e ações para que to-
dos participassem da escolha dos diri-
gentes escolares.

A Proposta de Emenda Constitucio-
nal que tinha por objetivo reinstaurar 
as eleições diretas para presidente da 
República no Brasil, acabou derrotada, 
mas foi essencial para unir as forças 
democráticas em torno da redemocra-
tização do Brasil.
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Em 1985, ainda que de forma indire-
ta, Tancredo Neves foi eleito e, em de-
corrência de doença, veio a falecer, ten-
do tomado posse José Sarney. Como 
o Distrito Federal não tinha autonomia 
política, o governador era nomeado pelo 
presidente da República, e este nomeou 
José Aparecido de Oliveira, que escolheu 
Pompeu de Souza para a Secretaria de 
Estado de Educação e o prof. Fábio Bru-
no para diretor-executivo da Fundação 
Educacional do Distrito Federal.

Logo na posse, a nova Equipe Dire-
tora da Educação no Distrito Federal 
instituiu o processo eleitoral com a par-
ticipação dos professores, orientado-
res, servidores, pais e estudantes para 
escolha da equipe gestora da escola e 
de professores, especialistas e funcio-
nários para a escolha dos diretores dos 
Complexos Escolares.

Como à época estava em vigor a Lei no 
5.692, de 1971, e a Resolução no 1/1974-
CEDF, que normatizava a lei para o Distrito 
Federal, surgiu um problema a ser resol-
vido, pois esses mandamentos legais exi-
giam a graduação em pedagogia na área 
de administração escolar, e a maioria ab-
soluta dos professores e especialistas que 
se dispunham a disputar a eleição para o 
cargo de diretor e vice-diretor não possuí-
am tal habilitação. A exigência dessa habi-
litação imporia um limite que não atendia 
às aspirações da comunidade, que estava 
ávida para escolher os dirigentes escola-
res de forma ampla e irrestrita.

Para superar essa dificuldade, cria-
ram-se as figuras do diretor pedagógico 
e do diretor administrativo. Porém, esse 
mecanismo acabou se complicando pela 
colisão de funções, na prática, entre os 
dois gestores.

Fonte: ilovehz - freepik
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Aparadas arestas de natureza legal 
em relação ao exercício do cargo de di-
retor de escola, e publicadas as normas 
que regulavam as eleições, ocorreram as 
inscrições dos candidatos e uma campa-
nha eleitoral com muito entusiasmo e 
participação da comunidade escolar.

Após amplos debates e participa-
ção, o pleito levou às escolas mais de 
500 mil eleitores e se configurou, como 
registrou o jornal “Correio Braziliense” 
após o processo, “o maior processo 
eleitoral já visto por uma cidade proi-
bida de escolher diretamente os seus 
dirigentes políticos”. Realmente se 
apresentou como lição de democracia 
e cidadania dada pelas escolas públi-
cas do Distrito Federal. 

Os diretores e vices eleitos cumpri-
riam um mandato de 3 anos, que ainda 
se configurava como “função de con-
fiança” no ordenamento jurídico do 
Sistema de Ensino do DF.

Esse período se caracterizou por um 
amplo debate com grande participação 
na elaboração da nova proposta peda-
gógica para as escolas públicas do DF.

Foi um período de grande euforia, 
tanto no Distrito Federal como no Bra-
sil, que retomava um processo democrá-
tico após 21 anos de ditadura militar.

Passada a euforia do pleito e dos 
seus resultados, veio a realidade da 
gestão escolar e a constatação de que 
não bastam eleições para que se tenha 
uma escola democratizada.

Nova eleição ocorreu em 1988, e o 
processo já estava permeado pela dis-
cussão a respeito do que seria a gestão 
democrática de uma escola.

Além dessa discussão, os governan-
tes perceberam que não poderiam uti-
lizar o cargo de diretor de escola como 
moeda política.

Questões na gestão pedagógica e de-
mocrática da escola sempre apareceram 
e aparecerão, seja o diretor eleito ou no-
meado diretamente pelo governador.

Em decorrência de evidência de que 
o governo que se encontrava no Buriti 
não iria permanecer com o processo de 
escolha dos diretores por meio de elei-
ção, ocorreram manifestações de pro-
fessores e estudantes pela preservação 
desta, mas sem sucesso.

Ao término do mandato dos dire-
tores eleitos em 1988, o governador 
nomeou e deu posse a todos os novos 
diretores das escolas.

Somente em dezembro de 1995, 
desta vez amparadas em lei aprovada 
pela Câmara Legislativa, ocorreram 

Fonte: Erick Mayorga por Pixabay
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novas eleições para os diretores e vice-
-diretores, que foram eleitos para um 
mandato de 2 anos, com direito à ree-
leição. Decorridos os 2 anos, em 1997, 
ocorreu novo pleito.

Quando Joaquim Roriz retornou ao 
poder, ele enviou projeto de lei à Câ-
mara que instituiu uma prova escrita 
e análise curricular do candidato. Uma 
lista com os três candidatos com melhor 
desempenho era encaminhada à gestão 
da educação, que indicava um dos no-
mes para nomeação pelo governador.

Como a maioria absoluta dos candi-
datos não atingiram a pontuação míni-
ma exigida, apenas 19 das 598 escolas 
tiveram seus nomes retirados dessas 
listas tríplices. Os demais foram de li-
vre nomeação do governador.

Sempre sujeito a intervenções va-
riadas, a partir da instalação de novo 
governo, novamente o processo de 

seleção e nomeação dos diretores so-
freu alterações.

Desta feita, foi implantado o sistema 
chamado de “Gestão Compartilhada”, 
em que o diretor e o vice-diretor eram 
submetidos a uma avaliação por meio 
de provas objetivas e análise de títu-
los, deveriam apresentar um plano de 
trabalho aprovado pela comunidade 
escolar e, cumpridas essas exigências 
com sucesso, habilitar-se-iam como 
candidatos a serem escolhidos por 
meio de eleições.

Eu participei desse processo tam-
bém, e destaco que o plano de trabalho 
elaborado por quem desejasse se can-
didatar ao cargo deveria ser subme-
tido a uma análise pela Coordenação 
Regional a que pertencia a escola. Isso 
fazia com que, de certa forma, o plano 
estivesse inteiramente submetido aos 
objetivos traçados pelo governo para 
o Sistema de Ensino do DF e limitava 
muito a autonomia pedagógica da uni-
dade de ensino.

Pelas características do processo, 
tanto o candidato a diretor como o 
candidato a vice-diretor deveriam ob-
ter aprovação na prova objetiva. Esse 
fato fez com que muitas chapas fos-
sem eliminadas nesta fase da seleção. 
Os relatórios avaliativos do processo 
demonstram que a participação da co-
munidade foi a menor entre todos os 
vivenciados até aquela data.

Com a eleição do governo Agnelo, 
novas alterações foram feitas, e surgiu a 
Lei da Gestão Democrática, que estendia 
o conceito de gestão democrática para 
todos os níveis do Sistema de Ensino.
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Foram estabelecidos vários colegia-
dos que deveriam não só propor, como 
também acompanhar a execução das 
políticas educacionais.

Nas escolas, a proposta buscou for-
talecer os Conselhos Escolares, que 
passaram a ter caráter deliberativo, 
consultivo, fiscalizador e mobiliza-
dor. Esses conselhos tinham a par-
ticipação de todos os segmentos da 
comunidade escolar.

A gestão escolar ficou mais comple-
xa, considerando a necessidade de 
se submeter ao conselho muitas de-
cisões, algumas que dependiam de 
rápida deliberação para atendimento 
a demandas dos estudantes, profes-
sores e servidores.

A falta de uma cultura participativa 
gerava dificuldades para compor es-
ses conselhos e, quando compostos, a 
participação em reuniões deliberativas 
era reduzida, e sempre havia dificulda-
des para se atingir o quórum mínimo 
para as decisões.

Apesar dessas dificuldades, esse 
modelo tornou a possibilidade de 
participação da comunidade muito 
mais efetiva.

Outro elemento essencial para a 
democratização da gestão escolar 
e para a viabilização das demandas 
levadas e aprovadas nos Conselhos 
Escolares é a disponibilidade de re-
cursos financeiros que possam ser 
geridos pelos conselhos e executa-
dos, com segurança, pelo diretor da 
unidade escolar.

Com a posse do governo Rollem-
berg, pela primeira vez, não houve 

qualquer alteração no processo esta-
belecido em lei para a gestão democrá-
tica em relação à escolha dos diretores.

Houve um avanço em relação à se-
leção dos Coordenadores Regionais de 
Ensino, cujas indicações emergiram de 
consulta feita a todos os diretores de 
escolas da respectiva regional, fator 
que limitou completamente as indica-
ções de natureza puramente política.

Essa continuidade é bastante im-
portante, porque permite avaliar o 
processo, estimular casos de sucesso 
e efetuar possíveis correções, além de 
garantir estabilidade na gestão.

Todos os nomes que emergiram 
dessa consulta tinham experiência na 
gestão escolar, e dessas indicações fo-
ram nomeados os Coordenadores Re-
gionais de Ensino. Com raras exceções, 
o grupo permaneceu nos cargos du-
rante todo o mandato do governador.

De forma sempre compartilhada, 
foram perseguidas todas as metas es-
tabelecidas na lei e também a conti-
nuidade à execução da Proposta Cur-
ricular aprovada pelo Conselho de 
Educação do Distrito Federal.

Apesar das dificuldades do momen-
to, houve o incremento nos repasses 
de recursos para as regionais e para 
as escolas, por meio do Programa de 
Descentralização Administrativa e Fi-
nanceira (PDAF), para fortalecer a ação 
dos Conselhos Escolares e a dar maior 
autonomia financeira e pedagógica à 
gestão da unidade escolar.

Destaco ao leitor que este é um 
relato que não trata com profundida-
de todos os aspectos envolvidos na 
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Fonte: Correio Braziliense, 22 de setembro de 1989.
Nota: Da esquerda para a direita, temos a. Gildo Willadino, b. Rachide Conceição Safe de Matos, c. Júlio 
Gregório Filho, e 4. José Teixeira da Costa Nazareth.

Figura 1: Reunião Ordinária do Conselho de Educação do Distrito Federal.

construção de mecanismos que per-
mitem a busca para a democratiza-
ção da gestão da educação no Distrito 
Federal, e recomendo aos que se inte-
ressarem uma análise mais completa, 
mais conceitual e mais aprofundada e 
que busquem os trabalhos produzidos, 
citados a seguir:

a) Revista Educação e Socieda-
de, dossiê Políticas Educacio-
nais, Erasto Fortes Mendonça, 
agosto de 2001;

b) Coleção Políticas Públicas 
de Educação, organizada pelos 
professores Célio Cunha, José 
Vieira de Sousa e Maria Abádia 

da Silva; no livro Avaliação de 
Políticas Públicas de Educação, 
artigo produzido pelas profes-
soras Regina Vinhares Gracin-
do e Vânia Maria do Rego Silva 
Costa e professores Erasto For-
tes Mendonça e Adilson Cesar 
de Araújo;

c) Revista Brasileira de Admi-
nistração da Educação, artigo 
elaborado pelo professor Eras-
to Fortes Mendonça, “Eleição 
de Diretores do Sistema Públi-
co de Ensino do Distrito Fede-
ral: Avanço ou Manipulação”.
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OS CONSELHOS DE 
EDUCAÇÃO E A IMPORTÂNCIA 
DA REPRESENTAÇÃO DAS 
ENTIDADES DE CLASSE

Rodrigo Pereira de Paula1

1 Professor de história, membro titular do Conselho de Educação do Distrito Federal, diretor da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE), diretor do Sindicato dos Professores em 
Estabelecimentos de Ensino Particulares do Distrito Federal (Sinproep-DF).

Resumo

Este artigo, em forma descritiva, faz um resumo 
da criação do Conselho Nacional de Educação e 
dos Conselhos Estaduais e Distrital de educação, 
seus objetivos fundamentais, atribuições, justifi-
cativas e seu “caráter imperioso e inadiável”, para 
a criação de um instrumento que desburocrati-
zasse o sistema de ensino brasileiro, segundo o 
ministro Francisco Campos, à época ligado à Se-
cretaria dos Negócios da Educação e Saúde Públi-
ca. Os Conselhos Estaduais e do Distrito Federal 
com atribuições normativas são historicamente 
recentes, foram criados por determinação do art. 
10 da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, a 
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (LDB), aquela que o mestre Anísio Teixeira, 
com sua refinada ironia, considerou meia vitória, 
mas vitória. Apesar de não se observar, no DF e 
nos demais entes federados, por anos a fio, os di-
tames do realçado art. 10 da LDB de 1961, quanto 
à composição dos conselhos de educação, nele já 
se achavam patenteados os salutares e indispen-
sáveis germens da pluralidade. 

Palavras-chave: Criação dos conselhos. Gestão de-
mocrática. Educação.

Abstract

This article, in descriptive form, summarizes the 
creation of the National Education Council and 
the State and District Education Councils, their 
fundamental objectives, attributions, justifi-
cations and their “imperative and unavoidab-
le character”, for the creation of an instrument 
that would reduce bureaucracy the Brazilian 
education system, according to Minister Fran-
cisco Campos, at the time linked to the Depart-
ment of Education and Public Health Affairs. 
The State and Federal District Councils with nor-
mative attributions are historically recent, they 
were created by determination of art. 10 of Law 
number4024, of December 20, 1961, the first Law 
of Directives and Bases of National Education 
(LDB), the one that master Anísio Teixeira, with 
his refined irony, considered half a victory, but a 
victory. Despite not observing, in the Federal Dis-
trict and in other federated entities, for years on 
end, the dictates of the highlighted art. 10 of the 
1961 LDB, regarding the composition of the edu-
cation councils, the salutary and indispensable 
seeds of plurality were already patented therein.

Keywords: Creation of councils. Democratic ma-
nagement. Education.
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O Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE) foi um importante organismo 
do governo de Getúlio Vargas, criado 
pelo ministro Francisco Campos, liga-
do à Secretaria dos Negócios da Edu-
cação e Saúde Pública. Ao justificar a 
criação do Conselho, na Exposição de 
Motivos encaminhada ao Chefe do Go-
verno Provisório, datada de 2 de abril 
de 1931, Francisco Campos ressalta 
o “caráter imperioso e inadiável” do 
CNE, uma vez que os “aparelhos e cen-
tros de direção e de orientação do en-
sino têm um cunho acentuadamente e 
quase exclusivamente administrativo e 
burocrático” (BRASIL, 1931). Segundo 
Campos, era o motivo da deficiência 
técnica e didática do ensino, ou seja, 
quase sempre o ensino ficava à mercê 
de decisões de pessoas que não deti-
nham conhecimentos e práticas sufi-
cientes para deliberarem sobre o ensi-
no no Brasil.

Os Conselhos Estaduais e Distrital 
de Educação com atribuições norma-
tivas são historicamente recentes, fo-
ram criados por determinação do art. 
10 da Lei no 4.024, de 20 de dezembro 
de 1961, a primeira Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, aquela 
que o mestre Anísio Teixeira, com sua 
refinada ironia, considerou meia vitó-
ria, mas vitória.

Há registros históricos de conselhos 
de educação anteriores aos que ema-
naram da citada lei, como o da Bahia, 
criado em 1842. Porém, nenhum deles 
era dotado de tais atribuições.

Na esfera federal, há a seguinte cro-
nologia: Conselho Superior de Ensino, 
criado pelo Decreto no 8.659, de 1911; 

Conselho Nacional de Ensino, Decreto 
no 16.782-A, de 1925; Conselho Nacio-
nal de Educação, Decreto no 19.850, de 
1931; Conselho Federal de Educação, 
Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 
1961, que fixou as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, criou o Conselho 
Federal de Educação e determinou a 
criação de Conselhos Estaduais, como 
consta do artigo 10:

Art. 10. Os Conselhos Estadu-
ais de Educação organizados 
pelas leis estaduais, que se 
constituírem com membros 
nomeados pela autoridade 
competente, incluindo repre-
sentantes dos diversos graus 
de ensino e do magistério ofi-
cial e particular, de notório 
saber e experiência, em maté-
ria de educação, exercerão as 
atribuições que esta lei lhes 
consigna. (BRASIL, 1961)

e, novamente, Conselho Nacional 
de Educação, Lei no 9.131, de 1995, re-
sultante da conversão da Medida Pro-
visória no 661, de 1994.

No tocante aos Conselhos Munici-
pais de Educação, sua história é ainda 
mais recente, remontando-se à Lei no 
5.692, de 1971, por assim dizer, a se-
gunda Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, no nível básico.

O Conselho do Distrito Federal foi 
criado pelo Decreto no 171, de 7 de 
março de 1962, baixado por ato do che-
fe do Poder Executivo, à época prefeito 
do DF; sua primeira reunião ordinária 
teve lugar aos 6 agosto daquele longín-
quo ano, que aprovou seu Regimento, 
confirmado pelo Decreto no 204, publi-
cado ao dia seguinte, 7 de agosto.

164



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

Faz-se necessário registrar que, ape-
sar de não se observar, no DF e nos 
demais entes federados, por anos a 
fio, os ditames do realçado art. 10 da 
LDB de 1961, quanto à composição 
dos conselhos de educação, nele já se 
achavam patenteados os salutares e 
indispensáveis germens da pluralidade. 

Por múltiplas razões, em décadas, 
os Conselhos de Educação, de maneira 

quase que uniforme, contentaram-se 
em exercer funções protocolares, auto-
limitada a sua atuação ao cumprimen-
to de atos formais no tocante às atri-
buições normativas. Mesmo assim, em 
situações não tão esporádicas, alguns 
deles conformavam seus atos norma-
tivos a interesses privados. O exemplo 
mais acabado é o do extinto Conselho 
Federal de Educação, dissolvido por 
falta de decoro e improbidade. 

Rodrigo Pereira de Paula. Divulgação.
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No Distrito Federal, a pluralidade 
em sua composição somente foi alcan-
çada cinquenta anos após sua criação, 
quando foi aprovada a Lei Distrital no 
4.751, de 2012, resultante de ampla 
mobilização popular, com destaque 
para a atuação do Sindicato dos Pro-
fessores em Estabelecimentos Particu-
lares do Distrito Federal (Sinproep-DF), 
que contou com a sensibilidade da As-
sembleia Legislativa na aprovação do 
projeto do Executivo, do então gover-
nador Agnelo Queiroz.

Não obstante ser tardia, a referida 
Lei, em seu art. 16, efetivamente, de-
mocratiza a composição desse rele-
vante órgão de Estado, garantindo-a 
de forma ampla e, pode-se dizer, quase 
paritária; com isso, ganharam a educa-
ção e a sociedade. 

Quem acompanha a história dos con-
selhos de educação, em âmbito estadu-
al e municipal, com regozijo constata 

que os saudáveis e contagiantes ventos 
democráticos que arejaram o país, com 
maior ou menor intensidade, desde 
antevéspera da Assembleia Nacional 
Constituinte, fecundaram os conselhos, 
quer quanto à pluralidade de sua com-
posição, quer quanto à sua afirmação 
como órgãos de Estado, deixando para 
trás sua conformação protocolar e con-
dição de auxiliares do Poder Executivo; 
no caso do DF, com maior intensidade.

Como assentado pelo art. 10 da Lei 
no 4.024, de 1961, que completou ses-
senta e um anos em dezembro pró-
ximo passado, a pluralidade na sua 
composição é condição sem a qual os 
Conselhos não podem cumprir suas ta-
refas constitucionais e legais, em prol 
da educação como primeiro dos direi-
tos fundamentais sociais insertos no 
art. 6º da Constituição Federal (CF).

Assim, mostra-se impertinente e 
sem respaldo constitucional qualquer 

Fonte:  Kranich17 por Pixabay
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compreensão que prescinda da plu-
ralidade; não se pode conceber que a 
composição dos Conselhos Nacional, 
Distrital, Estaduais e Municipais não 
contemple todos os segmentos, que, 
necessariamente, integram a educa-
ção, no nível básico e no superior; e 
não por simples escolha do chefe do 
Poder Executivo, mas, sim, por indica-
ção de suas legítimas representações.

Importa dizer: não se pode transigir 
com a composição desses essenciais 
órgãos de Estado sem a representação 
das secretarias de educação, dos sindi-
catos de estabelecimentos de ensino e 
de professores do ensino público e pri-
vado, das organizações estudantis, de 
pais e da sociedade civil componente 
da comunidade escolar.

Sem se descurar de suas funções 
normativas, que integram as balizas 
que lhes dão razão de ser e relevância, 
os Conselhos de Educação, na sua ina-
fastável condição de órgãos de Estado, 
até para que as cumpra em consonân-
cia com os princípios que regem a edu-

cação, precisam ser, simultaneamente, 
livre e amplo espaço de debates dialé-
ticos sobre a multiplicidade de ideias e 
concepções pedagógicas, que emergem 
da pluralidade social democrática.

No fiel cumprimento das suas fina-
lidades, que os Conselhos de Educa-
ção sejam instrumentos mediadores 
dos conflitos educacionais, próprios e 
inevitáveis nas escolas públicas e pri-
vadas, privilegiados laboratórios de 
nascimento e maturação de novas e 
inovadoras propostas para desenvol-
vimento do ensino, com a finalidade 
precípua de cumprir seus objetivos 
constitucionais (art. 205), que são: ple-
no desenvolvimento das pessoas, sua 
preparação para exercício da cidada-
nia e sua qualificação para o trabalho.

Conforme constante nos princípios 
da Lei de Gestão Democrática do DF, 
a aprovação da gestão democrática é 
reconhecida como um extraordinário 
avanço no estabelecimento do respei-
to à pluralidade, à diversidade, ao ca-

Fonte: ElasticComputeFarm por Pixabay
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ráter laico da escola pública e aos di-
reitos humanos em todas as instâncias 
da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal. (DISTRITO FEDERAL, 2012)

No escopo da Constituição Federal, 
a garantia de qualidade social é tra-
duzida pela busca constante do pleno 
desenvolvimento da pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qua-
lificação para o trabalho, bem como 
da democratização das relações pe-
dagógicas e trabalhistas, criação de 
ambiente seguro e propício ao apren-
dizado, construção do conhecimento, 
e valorização do profissional da edu-
cação. (BRASIL, 1988)

Com vistas às finalidades e aos prin-
cípios da gestão democrática, pode-

mos afirmar que a criação do Conselho 
Distrital de Educação foi uma vitória 
dos setores democráticos e progressis-
tas do Distrito Federal, cuja finalidade 
busca garantir a centralidade da escola 
no sistema e seu caráter público quan-
to ao financiamento, à gestão e à desti-
nação, que objetiva: a participação da 
comunidade escolar na definição e na 
implementação de decisões pedagó-
gicas e administrativas; a autonomia 
das unidades escolares, nos termos da 
legislação, nos aspectos pedagógicos, 
administrativos e de gestão financeira; 
e a transparência da gestão da Rede 
Pública de Ensino, em todos os seus 
níveis, nos aspectos pedagógicos, ad-
ministrativos e financeiros.  (DISTRITO 
FEDERAL, 2012)

Fonte: Pixabay
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Compreende-se que, na década de 
1960, quando Brasília estava nos seus 
primórdios, um projeto de gestão de-
mocrática seria focado somente na es-
cola pública. Porém, decorridas quase 
seis décadas, com o desenvolvimento 
exponencial do setor particular de en-
sino, nos segmentos da educação bási-
ca e superior, em que este detém cerca 

de 75% das matrículas, quando hoje 
o setor privado compõe o Sistema de 
Ensino regulado pela LDB, entende-
mos que é chegada a hora de incluir o 
sistema privado no projeto de gestão 
democrática, de forma que, resguarda-
da a autonomia das instituições, possa 
haver controle dos estados, nos aspec-
tos pedagógicos e democráticos. 
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Resumo

O presente artigo analisa a redemocratização brasi-
leira e a democratização da educação, consideran-
do os conselhos. É feita uma análise etimológica 
sobre o termo “gestão” realizada por Cury (1989). 
São discutidas algumas concepções sobre a gestão 
da educação e como o Estado pode contribuir para 
a democratização da educação, considerando que 
as formas dos conselhos constituem-se em meca-
nismos privilegiados para a sua realização. O artigo 
analisa etimologicamente e historicamente os con-
selhos. Inclui concepções, funções e competências, 
e faz a discussão de como os mecanismos legais 
possibilitaram a implantação de políticas públicas 
descentralizadas, com a participação e controle 
das comunidades. E pondera que isto é resultado 
das lutas democráticas, que se expressaram nos 
pactos, por meio da Constituição Federal de 1988 e 
das leis que a complementam, a exemplo da Lei de 
Diretrizes e Bases para a Educação Nacional.

Palavras-chaves: Gestão da educação. Democrati-
zação da educação. Gestão. Conselho.

Abstract

This article analyzes the Brazilian redemocratiza-
tion and the democratization of education, con-
sidering the councils. An etymological analysis 
of the term “management” is carried out by Cury 
(1989). Some conceptions about the management 
of education and how the State can contribute to 
the democratization of education are discussed, 
considering that the forms of councils constitute 
privileged mechanisms for their realization. The 
article analyzes etymologically and historically 
the councils. It includes concepts, functions and 
competencies, and discusses how the legal mecha-
nisms made possible the implementation of decen-
tralized public policies, with the participation and 
control of the communities. And he considers that 
this is the result of democratic struggles, which 
were expressed in the pacts, through the Federal 
Constitution of 1988 and the laws that comple-
ment it, such as the Law of Directives and Bases for 
National Education.

Keywords: Education management. Democratiza-
tion of education. Management. Council.
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Na primeira metade da década de 
1980, no caminhar rumo à redemocra-
tização da sociedade brasileira, cres-
ce juntamente com a sociedade civil a 
ideia-força de que, para democratizar a 
sociedade, passa-se necessariamente 
pela democratização da educação.

A redemocratização do país culmi-
nou com a instalação do Assembleia 
Nacional Constituinte, que resultou na 
Constituição Federal de l988, e esta as-
segurou um conjunto de instrumentos 
legais afirmando a necessidade de se 
praticar, além da democracia represen-
tativa, a democracia participativa, por 
meio de mecanismos institucionais, 
como os conselhos. 

Toda a sociedade civil organizada 
procurou contemplar suas reivindica-
ções nas leis que iriam reger a nação a 
partir da nova Constituição. A Assem-
bleia Nacional Constituinte fomentou, 
na sociedade civil, um amplo debate 
sobre temas políticos, econômicos e 
sociais, sendo o da educação alvo de 
muita polêmica. Por um lado, posiciona-
vam-se os defensores do ensino privado 
e, por outro, todas as organizações vin-
culadas ao Fórum Nacional em Defesa 
da Escola Pública (FNDEP), que defen-
deram, entre outras questões, a gestão 
democrática do ensino público, que foi 
incorporada ao texto constitucional. 
Além das questões específicas, o FNDEP 
abraçava assuntos mais gerais, como a 
democratização da sociedade.

A gestão da educação refere-se às 
ações desenvolvidas pela União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, seja 
ela realizada no seu âmbito específico 
de atuação, seja em termos de respon-
sabilidades compartilhadas.

Cury (1989, p. 164–165) colabora para 
a reflexão sobre gestão democrática, ao 
analisar etimologicamente a expressão 
“gestão”. É importante dizer que, para o 
autor, o termo

‘’gestão’’ provém do verbo lati-
no gero, gessi, gestum, gerere, 
e significa: levar sobre si, car-
regar, chamar a si, executar, 
gerar. Trata-se de algo que im-
plica uma ação do sujeito na 
construção de algo novo. Isso 
pode ser visto em um dos subs-
tantivos derivado deste verbo. 
Trata-se de gestatio, ou seja, 
gestação, isto é, o ato pelo qual 
se traz em si e dentro de si, algo 
novo, diferente: um novo ente. 
Ora, o termo gestão tem sua 
raiz etimológica ger, que signi-
fica fazer brotar, germinar, fazer 
nascer. Da mesma raiz provêm 
os termos genitora, genitor, 
germem. A gestão, neste senti-
do, é, por analogia, uma gera-
ção similar àquela pela qual a 
mulher se faz mãe ao dar a luz 
a uma pessoa humana.

Tal como diz o autor (1989), a gestão 
é em si mesma democrática, já que se 
traduz pela comunicação, pelo envolvi-
mento coletivo e pelo diálogo. Assim, no 
entendimento de Cury (1989, p. 165),

a gestão democrática da edu-
cação é, ao mesmo tempo, 
transparência e impessoalida-
de, autonomia e participação, 
liderança e trabalho coletivo, 
representatividade e compe-
tência. 

Segundo Sander (1984), indepen-
dentemente da origem etimológica e 
de distintas aproximações conceituais 
e praxiológicas, a gestão da educação 
está instalada no Brasil como um con-
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ceito compreensivo que diz respeito ao 
pensar e ao fazer a educação em sua 
totalidade, visando ao cumprimento 
de sua missão política e cultural e a 
consecução de seus objetivos peda-
gógicos. Neste sentido, a gestão da 
educação abarca desde a formulação 
de políticas e de planos institucionais 
e concepção de projetos pedagógicos 
para os sistemas educacionais e para 
as instituições escolares até a execução 
e administração dos recursos financei-
ros e tecnológicos.

É, portanto, no bojo da ampla luta 
pela redemocratização, que se formu-
la, entre a gente, a noção de democra-
tização da educação, compreendendo 
a gestão democrática escolar do siste-
ma educacional, na qual os conselhos 
são instrumentos de democratização 
do sistema.

Cury (1989) procura explicitar o con-
ceito de conselho, a partir da origem 
etimológica do termo, acrescida da de-
vida conotação histórica. 

Conselho vem do latim consilium. 
Por sua vez, consilium provém do verbo 
consulo (consulere), significando tanto 
ouvir alguém quanto submeter algo a 
uma deliberação de alguém, após uma 
ponderação refletida, prudente e de 
bom senso. Trata-se, pois, de um ver-
bo cujos significados postulam a via de 
mão dupla: ouvir e ser ouvido. Obvia-
mente, a recíproca audição se compõe 
com o ver e ser visto, e, assim sendo, 
quando um conselho participa dos 
destinos de uma sociedade ou de par-
tes destes, o próprio verbo consulere já 
contém um princípio de publicidade 
(CURY, 1989, p. 47).

Nosso país vem acompanhando, 
de várias formas, o processo de mu-
danças ocorrido no mundo, sobretu-
do instituindo mecanismos legais que 
possibilitam a implantação de políti-
cas públicas básicas descentralizadas, 
com a participação, controle e gestão 
da população. Isso é fruto das lutas de-
mocráticas que se expressam nos pac-
tos firmados por meio da Constituição 
brasileira e de leis que a complemen-
tam, a exemplo da Lei de Diretrizes e 
Bases para a Educação Nacional (LDB). 
É preciso, portanto: romper com mo-
delos arcaicos de organização da ad-
ministração pública; promover a inte-
gração das políticas; estruturá-las no 
presente pensando estrategicamente 
o futuro; descentralizar ações; e, sobre-
tudo, incorporar a participação popu-
lar nas instâncias de decisão, controle, 
gestão e aporte de recursos humanos, 
materiais e de conhecimento, necessá-
rios à construção e fortalecimento do 
poder da comunidade, instância pri-
meira no exercício da cidadania. 

A origem e a natureza dos conse-
lhos é muito diversificada, perde-se no 
tempo e se confunde com a história da 
política e da democracia. Os registros 
históricos indicam que já existiam, há 
quase três milênios, no povo hebreu, 
nos clãs visigodos e nas cidades-esta-
do do mundo greco-romano, conse-
lhos como formas primitivas e originais 
de grupos sociais. É relevante observar 
que os conselhos precederam a orga-
nização do Estado, dando origem aos 
atuais poderes Legislativo e Judiciá-
rio (BORDIGNON, 2001). Endossando 
a afirmação do autor, pode-se acres-
centar que os conselhos existem an-
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tes mesmo, inclusive, da propriedade 
privada e das classes sociais, eles são 
originários desde a pré-história. 

Para o entendimento de alguns 
exemplos de conselhos nos tempos 
pré-históricos, é fundamental a com-
preensão da palavra latina gens, que 
Morgan (apud Engels, 2002, p. 87) usa 
para designar esse grupo de consan-
guíneos: gens procede, como a palavra 
grega de idêntico significado (genos), 
da raiz ariana comum gan (em alemão, 
em que, segundo a regra, o g ariano é 
substituído pelo k, kan), que significa 
“engendrar”. Da mesma forma, signi-
ficam linhagem ou descendência as 
palavras: dschanase, em sânscrito; 
kuni, em gótico (consoante a regra já 
referida); kin, no antigo escandinavo e 
anglo-saxão. Contudo, gens em latim 
e genos em grego empregam-se, espe-
cialmente, para designar esse grupo 
que se jacta de constituir uma descen-
dência comum (do pai comum da tribo, 
no presente caso) e que está unido por 
certas instituições sociais e religiosas, 
formando uma comunidade particular.

Engels (2002) cita que Morgan co-
loca, como forma clássica dessa gens 
primitiva, o caso dos iroqueses e, em 
especial, dos senekas:

1) São eleitos o sachem (diri-
gente em tempo de paz) e o 
caudilho (chefe militar) [...].
2) A gens pode depor, à sua von-
tade, o sachem e o chefe militar 
[...]. Também o conselho da tri-
bo pode depor o sachem, mes-
mo contra a vontade das gens.
3) A gens tem um conselho, a 
assembleia democrática de 
seus membros adultos, ho-
mens e mulheres, todos com 

o mesmo direito de voto. Esse 
conselho elege e depõe o sa-
chem e o chefe militar, tal como 
os demais “guardiães da fé”; 
decide o preço do sangue ou a 
vingança pelo assassinato de 
um membro da gens; e adota 
os estrangeiros. Em síntese: é o 
poder soberano da gens.
4) Várias gens reunidas formam 
uma fratria e determinados as-
suntos eram resolvidos pelo 
conselho das fratrias.

Na “gens grega”, a autoridade per-
manente era o conselho (boulé). O con-
selho tomava a decisão final quanto 
a assuntos importantes. Em Atenas, 
no final do século VI a.C., Sólon reali-
zou modificações na organização po-
lítica da sociedade. Estabeleceu que 
indivíduos mais pobres podiam votar 
na assembleia popular — a ekklesía, 
que escolhia os magistrados (conse-
lho composto de 500 membros). Esse 
conselho elaborava as leis a serem 
votadas. Clístenes, dando sequência 
às mudanças iniciadas por Sólon, fez 
reformas mais profundas. O conselho 
dos 500 (boulé) era formado por cida-
dãos e passou a ter sua composição 
formada por meio de sorteios anuais.

Apesar de a forma de governo de 
Esparta diferir radicalmente da demo-
cracia ateniense, pode-se verificar, em 
Esparta, a existência de conselhos. A 
administração política era exercida, 
entre outros órgãos, pela Gerúsia, que 
era o conselho de anciãos, constituí-
do pelos dois reis e mais 28 esparcia-
tas maiores de sessenta anos. Tinha 
funções administrativas (supervisão), 
legislativas (elaboração de projetos 
de lei) e judiciárias (Tribunal Superior) 
(COTRIM, 1988).
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Na Idade Média, em Portugal, entre 
os séculos XII e XV, foram criados “con-
celhos” municipais (escrita da época, 
com “c”), como forma político-admi-
nistrativa de Portugal, em relação às 
suas colônias. As Câmaras Municipais e 
as Prefeituras do Brasil Colônia foram 
organizadas segundo esse sistema de 
gestão. Contemporaneamente, na rea-
lidade de Portugal, a forma tradicional 
dos conselhos deu lugar aos conselhos 
urbanos, originários das comissões de 
moradores. Eles se iniciaram a partir 
das Assembleias e das Juntas de Fre-
guesias e foram fundamentais durante 
o período da Revolução dos Cravos na-
quele país (GOHN, 2002).

Na Idade Moderna, após a derrota 
da França na Guerra Franco-Prussiana, 
explodiu uma grande rebelião proletá-
rio-socialista, que formou um governo 
popular: a Comuna de Paris, de 1871, 
que pode ser considerada a expressão 
mais radical de gestão da comunidade 
local por meio de um conselho (BOR-
DIGNON, 2001).

Segundo Leher (2004, p. 25):

na tradição operária, os conse-
lhos são formas organizativas 
de participação democrática 
que procuram romper com 
a força centrífuga que tenta 
restringir as lutas sociais e os 
conflitos de classes na unida-
de produtiva — seja fábrica ou 
propriedade rural.

Para ele, a palavra conselho tam-
bém foi incorporada pelo discurso 
neoliberal, que a ressignificou, contri-
buindo para o enfraquecimento e o de-
bilitamento da própria participação da 
sociedade nas esferas do Estado.

Os conselhos têm uma longa 
tradição no pensamento crítico 
e, sobretudo, no pensamento 
da esquerda. Discursar sobre 
conselhos significa falar em 
uma luta que é histórica, que 
ganhou força no século XIX, 
quando os trabalhadores co-
meçaram a se organizar justa-
mente para ter uma política de 
educação pública, universal, 
laica e gratuita, direitos traba-
lhistas respeitados e dignida-
de, a exemplo da Comuna de 
Paris. (LEHER, 2004, p. 27)

Para os neoliberais, “os conselhos 
são formas de contenção das contra-
dições e dos conflitos de classe, em 
nome da ordem estabelecida”. O tema 
“conselho” é central em qualquer aná-
lise estratégica do futuro, pois se refere 
à forma de participação da sociedade 
no controle social das políticas do Es-
tado (LEHER, 2004). 

A idade contemporânea é rica em 
experiências de conselhos operários, 
na forma de conselhos de fábrica. Po-
demos citar: as experiências dos so-
vietes nascidos em São Petersburgo 
em 1905 e recriados com a revolução 
socialista de 1917; e os conselhos de 
fábrica na Alemanha de Rosa Luxem-
burgo, de 1918 até 1923.

A questão dos conselhos é um 
tema que, por longo tempo, vem sen-
do discutido no campo da esquerda 
e, particularmente, pelo seu maior 
formulador: Karl Marx. Este pensava o 
conselho ou a associação como “uma 
forma de auto-organização da classe 
trabalhadora, com o objetivo de sua 
autodeterminação. Esses princípios 
estão na base da Associação Interna-
cional dos Trabalhadores”. Gramsci, 
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também, teorizou sobre a relação en-
tre Estado e conselhos: ele dizia que, 
“para construir um Estado democráti-
co, que representasse o ponto de vista 
da maioria da população italiana, ele 
deveria ter como base os conselhos de 
trabalhadores nas fábricas, nos cam-
pos etc.” Na estratégia dos conselhos, 
Gramsci coloca em ação uma nova prá-
tica de política, verdadeiro núcleo da 
futura teorização da hegemonia. 

A primeira revolução socialista 
da história da humanidade, a 
Revolução Russa de 1917, em 
seus primeiros estágios, tinha 
como base de organização dos 
trabalhadores “conselhos” cha-
mados soviets. (LEHER, 2004)

Tal como foi assinalado anterior-
mente por Leher, sobre a ressignifica-
ção dos conselhos pelos neoliberais, 
antes, também, importantes frações 
da burguesia lançaram mão dos conse-
lhos no período em que o mundo pre-
senciou a experiência do fascismo: na 
Itália dos anos de 1930 com Mussolini, 
na Alemanha com Hitler, em Portugal 
com Salazar, na Espanha com Franco, 
e na América Latina com diversas va-
riações de governo próximas ao cam-
po fascista, como Getúlio Vargas na 
ditadura de 1937. Essas experiências 
implicavam construir formas de enten-
dimento e de negociações corporati-
vas, dentro dos próprios conselhos, de 
modo a impedir que conflitos, embates 
e lutas sociais aflorassem.

É importante dizer que a 

experiência brasileira mostra 
que todos os conselhos, seja 
no Período Imperial, na Velha 
República, ou após 1930, fo-

ram conselhos para amortecer 
os conflitos sociais. Na reforma 
Francisco Campos, por exem-
plo, não houve participação 
efetiva dos trabalhadores em 
educação: o que se fez foi cha-
mar alguns educadores com 
afinidade com o projeto em 
curso. (LEHER, 2004, p. 30)

Em 1961, com a nova LDB, a experi-
ência do conselho foi retomada com a 
criação do Conselho Federal de Educa-
ção. No período de ditadura militar,

os conselhos transformaram-
-se, cada vez mais, em conse-
lhos técnicos, e não em espa-
ços para discussão efetiva da 
política educacional. O obje-
tivo fundamental era conver-
ter o debate da educação em 
colóquio de especialistas e de 
técnicos ligados ao governo, 
cuja pauta jamais incluiria os 
problemas do capitalismo de-
pendente. (LEHER, 2004, p. 31)

Portanto, os conselhos brasileiros 
tiveram a importantíssima função de 
afastar o tema “educação” da agenda 
política do país.

Anísio Teixeira, no seu modo, ten-
tou fazê-lo por meio de livros e publi-
cações de maior circulação, mas foi 
principalmente Florestan Fernandes 
que pensou a transformação da educa-
ção brasileira, teorizando, escrevendo 
e atuando como defensor de uma con-
cepção democrática de educação, nos 
anos 1950 e 1960, na luta pela LDB de 
1961. Já como parlamentar, em 1986, 
teve participação decisiva na concep-
ção de educação que está presente na 
Constituição Federal de 1988 e no de-
bate posterior relativo à Lei de Diretri-
zes e Bases (1990–1994).

176



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

Ao analisarmos algumas concep-
ções de conselhos, vimos a posição 
da filósofa e pensadora política alemã 
Hannah Arendt (1965). Para ela, é uma 
das invenções mais criativas a criação 
dos conselhos, órgãos de ação e de 
participação direta de cada cidadão 
nos assuntos públicos do país. Esses 
conselhos são uma forma de democra-
cia direta, entes locais de participação 
pública. É importante destacar que 
Arendt vê a necessidade de uma Cons-
tituição que estabeleça o arcabouço 
para a participação e que dê estrutura, 
estabilidade e articulação às institui-
ções participativas.

De acordo com Paz (2004, p. 20), 
quando se fala em conselhos, é impor-
tante estar atento para três pontos: de-
mocracia, cidadania e participação. A 
autora entende 

[...] a cidadania não apenas 
como direitos individuais, mas 
a cidadania coletiva. Assim, o 
direito da população é ter direi-
to de lutar por direitos. Demo-
cracia, no sentido mais amplo, 
está articulada à ideia da parti-
cipação nas esferas públicas, ou 
seja, onde se decide. A partici-
pação pensada a partir dos con-
selhos é a ideia de podermos in-
tervir na esfera do público.

Referindo-se à Constituição Federal 
de 1988, Scheinvar e Algebale (2004, p. 
12) dizem

que uma das grandes conquis-
tas foi o enfrentamento à cen-
tralização e ao autoritarismo 
na gestão da política pública. 
Fruto da mobilização do movi-
mento social, os conselhos fo-
ram propostos como forma de 

gestão democrática do espaço 
público. Em diversas áreas, tais 
como saúde, educação, crian-
ça e adolescente, orçamento 
etc., os conselhos se propõem 
como uma forma de garantir 
um espaço orgânico para que a 
sociedade civil organizada faça 
parte, tanto no âmbito da for-
mulação, como na execução e 
na fiscalização de bens e servi-
ços públicos.

Trata-se de uma iniciativa que tem 
como inspiração a participação coleti-
va, expressa por meio social. Ou seja, 
a coletividade faz-se representar por 
seus membros, no intuito de explicitar 
e lutar para que seus interesses sejam 
contemplados, ao serem traçadas as 
linhas de ação política. No entanto, o 
processo de institucionalização dos 
conselhos vem ocorrendo com mati-
zes da maior diversidade. Coexistem 
formas democráticas, amplamente 
participativas, com formas que preser-
vam e atualizam a estrutura autoritária 
tradicional na política social brasileira 
(SCHEINVAR; ALGEBALE, 2004).

A proposta dos conselhos tem uma 
matriz gramsciana, a fim de construir 
foros nos quais as diferentes perspec-
tivas presentes nas relações sociais te-
nham um espaço instituído para lutar 
por seus projetos e disputar os senti-
dos da ação pública.

De maneira esquemática, Scheinvar 
e Algebale (2004) destacam três atri-
buições dos conselhos: formulação po-
lítica, execução e fiscalização. A virtude 
que distingue o conselho dos mecanis-
mos tradicionais de formular, executar 
e fiscalizar é a sua estrutura plural arti-
culada com a sociedade civil.
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Navarro et al. (2004) coloca de uma 
maneira didática a divisão das compe-
tências dos conselhos em quatro prin-
cipais: deliberativa, consultiva, fiscal e 
mobilizadora.

A função deliberativa é assim enten-
dida quando a lei atribui ao conselho 
competência específica para decidir, 
em instância final, sobre determinadas 
questões. No caso, compete ao conse-
lho deliberar e encaminhar ao Executi-
vo para que execute a ação por meio de 
ato administrativo. A definição de nor-
mas é função essencialmente delibe-
rativa. A função recursal, também, tem 
sempre um caráter deliberativo, uma 
vez que requer do conselho competên-
cia para deliberar, em grau de recurso, 
sobre decisões de instância preceden-
tes. Só faz sentido a competência re-
cursal quando vem revestida de poder 
de mudar, ou confirmar, a decisão an-
terior. A função consultiva tem um ca-
ráter de assessoramento e é exercida 
por meio de pareceres, aprovados pelo 
colegiado, respondendo a consultas do 
governo ou da sociedade, interpretan-
do a legislação ou propondo medidas 
e normas para o aperfeiçoamento do 
ensino. Cabe ao Executivo aceitar e dar 
eficácia administrativa, ou não, à orien-
tação contida no “parecer” do conse-
lho. A função fiscal ocorre quando o 
conselho é revestido de competência 
legal para fiscalizar o cumprimento de 
normas e a legalidade ou legitimida-
de de ações, aprová-las ou determinar 
providências para sua alteração. Para 
a eficácia dessa função, é necessário 
que o conselho tenha poder delibera-
tivo, acompanhado de “poder de polí-
cia” — embora mais rara nos conselhos 

de gestão de políticas públicas, nas 
instituições públicas e na execução de 
programas governamentais. A função 
mobilizadora é a que situa o conselho 
numa ação efetiva de mediação entre 
o governo e a sociedade, estimulando 
e desencadeando estratégias de parti-
cipação e de efetivação do compromis-
so de todos com a promoção dos direi-
tos educacionais da cidadania, ou seja, 
da qualidade de educação. (NAVARRO 
et al., 2004, p. 13–14).

No entanto, apesar de esses con-
selhos serem uma conquista do movi-
mento social, a maioria deles parece 
ainda ser objeto desconhecido dos seg-
mentos da comunidade escolar, local e 
da sociedade civil. Por isso, é de maior 
relevância estudar os conselhos como 
forma contemporânea de gestão, colo-
cando em análise suas práticas.

Conforme nos ensina Gadotti (1993), 
a criação de conselhos como uma me-
dida isolada e burocrática tende ao 
fracasso. Eles só são eficazes num con-
junto de medidas políticas que visem 
à participação e à democratização das 
decisões que supõe:

a) autonomia dos movimentos so-
ciais e de suas organizações em re-
lação à administração pública;

b) abertura de canais de participa-
ção pela administração;

c) transparência administrativa, isto 
é, democratização das informações.

Na realidade,

A população precisa efetiva-
mente apropriar-se de infor-
mações para poder participar e 

178



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

compreender o funcionamento 
da administração [...]. E para a 
participação, é preciso oferecer 
todas as condições. Também 
não adianta, se for somente 
para legitimar decisões toma-
das em gabinetes. [...] os conse-
lhos existem para criar políticas 
e não para executarem essas 
decisões enquanto conselhos. 
(GADOTTI, 1993, p. 71).

Para Gadotti (1993), essa partici-
pação possibilita à comunidade um 
aprofundamento do seu grau de orga-
nização e uma melhor compreensão 
do Estado, influindo de maneira mais 
efetiva no seu funcionamento. 

Defendemos os conselhos como 
uma das possibilidades de democrati-
zação da gestão escolar e do sistema, 
desde que tenham competências de-
liberativas e normativas. Acreditamos 
nas potencialidades transformadoras 
das decisões coletivas, evitando-se a 
personalização nas tomadas de deci-
sões. As dificuldades encontradas, tão 
comuns por motivo da nossa pouca 
tradição democrática, são superáveis, 
desde, é claro, que haja uma participa-
ção concreta. Participação e democra-
cia não se aprendem só com teoria. A 
gestão democrática, tendo como ins-

trumento de sua realização os conse-
lhos, é fundamental nesse processo. 
Ela tem um caráter de transformação 
das práticas centralizadoras, na me-
dida em que propõe gestão colegiada 
por meio de todos segmentos e insti-
tuições nas resoluções das questões 
pertinentes à educação. Com a gestão, 
é possível acabar com alguns mecanis-
mos e armadilhas da dominação patri-
monial na educação, que tem sua ori-
gem no Estado — na raiz das condutas 
mandonistas, individualistas. Da não 
separação entre o público e o privado, 
está a concepção patrimonialista do 
Estado a que se refere Raymundo Fao-
ro no seu clássico “Os donos do Poder”.

Percebemos que os traços patrimo-
nialistas herdeiros da nossa coloniza-
ção estão presentes hoje em algumas 
culturas e são refletidos nas dificul-
dades de se criar uma cultura partici-
pativa. E esse é um dos motivos pelos 
quais é preciso concordar que, desde o 
reconhecimento na legislação educa-
cional tanto dos princípios de gestão 
democrática escolar do ensino público 
quanto do sistema educacional, houve 
significativos avanços, mas que há ain-
da muito para ser feito.

179



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ARENDT, Hannah. On Revolution. New 
York: Viking Press, 1965.

BORDIGNON, Genuíno; GRACINDO, Regi-
na Vinhaes. Gestão da Educação: o mu-
nicípio e a escola. In: FERREIRA, Naura 
Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela 
da Silva (org.). Gestão da Educação: 
impasses, perspectivas e compromissos. 
São Paulo: Cortez, 2001.

COTRIM, Gilberto. História Antiga e Me-
dieval. São Paulo: Saraiva, 1988.

CURY, Carlos Roberto Jamil. Educação e 
contradição. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados, 1989. 

ENGELS, Friedrich. A Origem da Famí-
lia, da Propriedade Privada e do Esta-
do. São Paulo: Centauro, 2002.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. 2. ed. 
São Paulo: Cortez, 1993.

GOHN, Maria da Glória. Como elaborar 
projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002.

LEHER, Roberto. O Conselho Nacional 
no contexto neoliberal: participação 
e consenso fabricado. In: SCHEINVAR, 
Estela; ALGEBALE, Eveline (org.). Con-
selhos participativos e escola. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2004.

NAVARRO, Ignez Pinto et al. Conselho es-
colar, gestão democrática da educação e 
escolha do diretor. In: Programa Nacio-
nal de Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares. Brasília: SEB/MEC, 2004. v. 5.

PAZ, Rosângela. Os Conselhos como 
forma de gestão das políticas públicas. 
In: SCHEINVAR, Estela; ALGEBALE, Eve-
line (org.). Conselhos participativos e 
escola. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

SANDER, Benno. Consenso e Conflito: 
perspectiva analítica na pedagogia e na 
administração da educação. São Paulo/
RJ: Pioneira/UFF, 1984.

SCHEINVAR, Estela; ALGEBALE, Eveline 
(org.). Conselhos participativos e esco-
la. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

180



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

Sarah Oliveira Lima Vieira
Centro de Ensino Santa Rita de Cássia

Desenho classificado entre os 6 (seis) melhores do concurso, promovido pelo CEDF em parceria com a UnDF

182



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

CAPÍTULO 5
REFLEXÕES SOBRE 
DOCÊNCIA E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

183



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

184



CEDF
60 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO

ANTIGOS MESTRES,

NOVOS DESAFIOS

Maria das Graças de Paula Machado1

1 Subsecretária de Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Distrito Federal. Professora normalista, 
graduada em Letras Português e Respectivas Literaturas, pós-graduada em Psicopedagogia Institucional — Dislexia e 
distúrbios de aprendizagem. Na Rede Particular, atuou nos colégios Mãe da Divina Providência, Ciman e Sigma. Atuou 
na construção do currículo de Ética e Cidadania — Projeto de Vida. É professora de carreira da Secretaria de Educação 
do Distrito Federal (SEEDF), onde atuou na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na supervisão pedagógica da Escola Parque 
308 Sul e na Coordenação Pedagógica do Colégio Elefante Branco. Foi diretora e vice-diretora do Centro de Ensino Médio 
da Asa Norte (Cean), gerente de colegiados na Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav), 
diretora de organização do trabalho pedagógico e pesquisa, da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da 
Educação (Eape). Ganhadora do Prêmio Sustentabilidade da Petrobrás, Instituto Ipoema.

Resumo

A educação brasileira tem vivenciado um período 
de grandes mudanças, nas últimas décadas. Tais 
alterações ampliaram o acesso ao processo didá-
tico-pedagógico a uma grande parcela da popu-
lação, desencadeando uma instabilidade no sis-
tema de escolarização. A dicotomia presente no 
hiato educacional tem acentuado a discrepância 
nos índices de equidade, fundamentais à estrada 
das oportunidades, percorrida diuturnamente 
por todos os cidadãos. A capacidade efetiva das 
modalidades de produção das aprendizagens se 
configura extremamente dependente da habili-
dade tecnológica e de pesquisa que fomentem 
soluções a bosquejar novos atributos que pos-
sam suavizar o alcantil presente nos diferentes 
patamares do ateneu da educação básica. Ao 
elencar os dilemas que pululam a igualdade, a 
particularidade e a efetividade das práticas exer-
cidas nos diversos estágios, há que se comparar, 
em análise, os fundamentos dirigidos pelas signi-
ficativas transformações, bem como caracterizar 
a emergente discussão a tributo dos temas de su-
porte educacional.

Palavras-chave: Educação. Formação continua-
da. Qualidade. Professores. 

Abstract

Brazilian education has experienced a period of 
great changes in recent decades. Such changes 
expanded access to the didactic-pedagogical pro-
cess to a large portion of the population, triggering 
instability in the schooling system. The dichotomy 
present in the educational gap has accentuated 
the discrepancy in equity indices, fundamental to 
the road of opportunities, traveled daily by all ci-
tizens. The effective capacity of the learning pro-
duction modalities is extremely dependent on the 
technological and research skills that foster solu-
tions to outline new attributes that can soften the 
cliff present in the different levels of the athenaeum 
of basic education. When listing the dilemmas that 
swarm with equality, particularity and the effecti-
veness of the practices carried out in the different 
stages, it is necessary to compare, in analysis, the 
foundations driven by the significant transfor-
mations, as well as to characterize the emerging 
discussion in tribute to the themes of educational 
support.

Keywords: Education. Continuing training. Quality. 
Teachers.
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Os desafios da educação, vislum-
brados nos corredores da escola tradi-
cional, direcionam a reflexão a respei-
to do papel do professor, sobretudo no 
que tange aos possíveis avanços con-
cernentes à efetiva prática pedagógica 
e seus efeitos concretos, sem alcançar, 
porém, aos liames da possibilidade em 
transfixar os encargos que a atualidade 
compele à instrução elementar dedica-
da aos aprendizes, debruçados sobre 
as primícias do saber. 

O cotidiano das unidades escola-
res evidencia a reflexão consciente 
que se debruça sobre a compreensão 
e reflexão dos entraves vislumbra-
dos pela aguçada observação que faz 
ao desatar os pesados laços que cir-
cundam o papel da educação, inau-
gurando a análise intramuros, para 

apreciar a repercussão da atividade 
docente na construção da epistemo-
logia básica do indivíduo. 

A importância da práxis pedagógi-
ca, ao superar desafios e avançar rumo 
à autonomia relativa do sujeito, que, 
segundo Vasconcellos (2011), sinaliza 
a consolidação de melhores condições 
para o trabalho, bem como aprimora 
o desenvolvimento efetivo e inclusivo 
de uma educação contemporânea, que 
caracteriza a celeridade prosaica e van-
guardista que marca os dias atuais.

O alicerce desta edificação perpas-
sa pelos anos que suportam a esco-
laridade do sujeito, onde a realidade 
se recorta multifacetada e dinâmica, 
descrevendo um rico contexto a ser 
investigado.

Fonte: Waldryano por Pixabay
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1  A EDUCAÇÃO COMO 
INTERFACE DE INCLUSÃO 
SOCIAL 

 A sociedade contemporânea é es-
culpida pelo cinzel do avanço cientí-
fico e tecnológico que indica as líqui-
das relações sociais, as voláteis uniões 
econômicas e, sobretudo, a fragilidade 
do contexto cultural. Não obstante a 
descolada aldeia global que se perce-
be em sua amplitude de vertentes, em 
uma escala minimalista, a escola fervi-
lha um espaço de eclosão das tensões 
vibrantes da sociedade. 

Transformações se fazem indispen-
sáveis ao trato do conhecimento, es-
pecialmente no que se alude às formas 
em que os alunos, ativamente, partici-
parão ao se relacionar e interagir com 
o outro, em sociedade. Paulo Freire 
(2011, p. 87) explicita que “o conheci-
mento envolve a constante unidade en-
tre ação e reflexão sobre a realidade”. 

Um envolvente processo que mescla 
valores, preceitos, atitudes no fortaleci-
mento da construção das relações so-
ciais, carece de assistência ao inclinar-se 
à transmutação cultural da sociedade. 
A educação consiste na vértebra desta 
prática, efetivamente emancipatória, 
ao engendrar os degraus que suscitem 
os arquétipos rumo à conscientização, 
crítica e participação do indivíduo, ins-
trumentalizando-o ao legítimo envolvi-
mento nos mais diversos cenários que 
constituem a relação freiriana do pen-
samento-linguagem, contexto ou reali-
dade (FREIRE, 2011, p. 87). 

A eminente preocupação com o ca-
ráter literato do processo pedagógico 

acaba por imergir o dinamismo do exer-
cício didático, submetido ao exercício 
da leitura e escrita em todas as dimen-
sões psicopedagógicas, ampliando as 
considerações que contextualizam a 
intimidade do aluno com signos e nú-
meros, direcionando a compreensão 
das divergentes funções sociais que a 
eles remetem.

Repensar a função da escola indica 
revisitar conceitos que amparam a sín-
tese sobre o papel da educação, exami-
nando o ideário sobre conhecimento, in-
clusão, participação e tantos outros que 
exigem reordenar a dinâmica do proces-
so ensino e aprendizagem, colorindo o 
novo ambiente para a sala de aula. 

Diferentes oportunidades passam a 
ser elencadas no cotidiano pedagógi-
co, sobretudo no que tange à dimensão 
das aprendizagens, conduzindo a ação 
do professor a exercer “olhar mais crí-
tico possível da realidade, que a desve-
la para conhecê-la e para conhecer os 
mitos que enganam”, segundo afirma 
Paulo Freire (2009, p. 29). 

A conscientização das transforma-
ções configura o processo de evolu-
ção que parte dos primeiros passos 
do infante, ao exercer sua capacida-
de de inovação tecnológica, levando 
o preceptor a aprimorar sua técnica 
para acompanhar o incremento da 
engenharia que moderniza a ativida-
de didática, necessária a amparar a 
celeridade dos implementos disponí-
veis à sociedade.

Saviani (2011, p. 118) reforça esta vi-
são ao lecionar que “estamos em uma 
nova época histórica, uma nova ordem 
global, em que as velhas formas não 
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estão mortas, mas as novas ainda 
não estão inteiramente formadas”. 
Cabe ao professor explicitar sua 
clara intenção em aliar moderni-
dade e exercício pedagógico para o 
fortalecimento das aprendizagens.

O esforço em educar presencia for-
tes tensões frente ao processo de hu-
manização e consolidação da cidada-
nia, alicerçado nos primeiros anos da 
academia. Esta condução não se con-
figura simples, todavia a contribuição 
advinda do papel da escola se faz ne-
cessária a todo o desenvolvimento dos 
aspectos cognitivos da criança para 
instrumentalizá-la no desempenho do 
ler, do escrever, do numerar, com a fi-
nalidade precípua de desvelar a rea-
lidade pelo desafio da contemplação 
crítica dos fatos. 

Enunciada como um direito funda-
mental, garantido pela base constitu-
cional, a educação norteia a imperiosa 
igualdade pregada pela Carta Magna. 
Esta promoção legislada enseja a pro-
moção de grupos socialmente degra-
dados, superando a imposição históri-
ca das desigualdades ao incitar ações 
afirmativas que conscientizem a comu-
nidade em benesse das potencialida-
des que congreguem o efetivo proces-
so de constituição do sujeito. 

A integração das forças sociais sim-
bolizada pela função da escola, centra-
da no desempenho do professor, ali-
nha a tendência global que evangeliza 
a possibilidade de educação básica a 
todos os indivíduos, protestando por 
qualidade na prestação dos serviços, 
agilidade ao acesso, bem como caris-
ma para permanência e conclusão da 

escolaridade, consubstanciando este 
direito social, amplamente acolhido. 

Sob esta ótica, o ambiente peda-
gógico requer estrutura centrada no 
aluno, em todos os caracteres que o 
recepcionam, sejam eles físicos, psi-
cológicos, pedagógicos, emocionais 
e pessoais, aptos a promover atenção 
a toda e qualquer condição do aluno, 
acatando as diferenças que vivificam 
as possibilidades e o ritmo de aprendi-
zagem de cada indivíduo. 

Educação de qualidade que alcance 
as individualidades confirma um direi-
to legislado, praticamente, em toda a 
aldeia global, protegendo o ambiente 
propício ao opulento desenvolvimen-
to cognitivo, emocional e social, como 
nos ilumina Delors (2008). Assim, tam-
bém, as diferenças e necessidades des-
tes indivíduos em formação devem ser 
resguardadas e reconhecidas, assegu-
rando tais garantias na forma da legis-
lação vigente (PINTO, 2010).

Não se pode duvidar que a formação 
continuada do professor se faz imperio-
sa, para que sejam cumpridos os dita-
mes da legislação, pois, ao estar capaci-
tado para o desempenho das funções a 
ele destinadas, a concepção acerca das 
relações existentes no ambiente peda-
gógico caracteriza a convergência dos 
esforços na consolidação das aprendi-
zagens que resultam da aplicabilidade 
direta do princípio da corresponsabilida-
de que aflora da organização da prática 
pedagógica por meio da estruturação do 
trabalho em equipe, resgatando o com-
prometimento dos responsáveis pela re-
gência dos resultados positivos alcança-
dos pelo aluno. 
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Gestores e professores não repre-
sentam a única parcela envolvida no 
empreendimento das competências 
que este empenho exige. A consciência 
familiar simboliza uma parcela vultosa 
no progresso do cidadão. A atuação co-
laborativa assiste e ampara a consciên-
cia do respeito às adversidades civis que 
acometem a coletividade, consolidando 
a coexistência entre as disparidades vis-
lumbradas na polarização social. 

Os fundamentos do professor e da 
escola entrelaçam as aptidões que in-
dicam a formação e a inclusão social 
frente ao efervescente turbilhão de 
eventos que inundam diuturnamente 
as ruas, reforçando a premente indi-
gência de reedificar as engelhadas dili-
gências, exercitadas pelos mestres em 
tempos passados. 

2 A FORMAÇÃO 
CONTINUADA E A INCLUSÃO 
SOCIAL DO SUJEITO 

 A historiografia da humanidade 
narra a presença de inúmeras institui-
ções consolidadas que mutuamente 
integraram a promoção social do indi-
víduo. Na contemporaneidade, a famí-
lia e a escola configuram-se como pri-
mordiais no exercício de tais funções. 

A formação secular do indivíduo é 
função precípua da academia. Cabe 
ao mestre a obrigação de engendrar os 
passos do infante pelos sinuosos cami-
nhos das Ciências, devidamente com-
provadas pela razão e pelo experimen-
talismo. A ele, resguarda a inclusão do 
pensamento filosófico na estrutura ló-
gica do sujeito. 

Os lares, por meio das práticas em-
píricas do cotidiano, acabam por ali-
cerçar o senso comum transmitindo as 
tradições do ensino e da civilidade. O 
ensino tradicional fragmenta, na maio-
ria dos casos, a aplicação dos conteú-
dos por meio dos componentes curri-
culares, em um aspecto extremamente 
frágil, tornando o empenho do mestre 
em uma árdua tarefa para incluir o in-
divíduo na sociedade pós-moderna, 
que clama pela agilidade no processo 
de escolarização. 

Torna-se utópico idealizar um en-
sino escolástico inclusivo, na vertente 
em que se permeia a complexidade de 
fatores que envolvem a formação do 
educador, alcançando, sobretudo, o 
esforço contíguo do desenvolvimento 
dos tópicos que rodeiam o universo di-
dático, particularmente ligados ao cur-
rículo e à prática docente. 

Observando a formação do profes-
sor, faz-se relevante a reprimenda de 
alguns tópicos que perpassam pela his-
toricidade do indivíduo que se consti-
tuiu professor. Tal caminhada ultrapas-
sa a simplicidade da pura transmissão 
curricular em sala de aula, atingindo a 
percepção da valorização do profissio-
nal que incrementa sua performance 
por meio da qualidade da produção 
por ele implementada.

A formação continuada dos profis-
sionais que atuam em ambiente peda-
gógico tem motivado diversos estudos 
e pesquisas nos últimos anos. Confor-
me justifica Sacristán (2009, p. 64), “O 
debate em torno do professorado é um 
dos polos de referência do pensamen-
to sobre a educação, objeto obrigató-
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rio da investigação educativa e pedra 
angular dos processos de reforma dos 
sistemas educativos.”

O conhecimento e a experiência 
advindos da constituição profissional 
evidenciam o percurso trilhado na or-
denação do saber, tendo como cenário 
o lócus da práxis educativa, reforçando 
os traços de importantes fatores que pol-
vilham o processo das aprendizagens. 

As relações iluminadas pelos ca-
lorosos debates que fervilham abun-
dantemente na construção do saber, 
determinam a visão do sujeito atuan-
te no exercício oportuno das condu-
tas fundamentais, identificadas no 
espaço escolar. 

O indivíduo não nasce professor; 
ele se transforma em professor. É um 
processo de longa maturação, marca-
do por inúmeras aprendizagens, no-
vas percepções, em um percurso sem 
fim determinado (NORONHA, 2012). A 
formação continuada, portanto, nesse 
entendimento, torna-se essencial na 
vivência docente, possibilitando um 
horizonte indescritível à atuação pro-
fissional ao materializar circunstâncias 
resignificadas nos hábitos didáticos 
que se fazem revigorados. 

Compreender os novos traçados da 
relação teórico-prática, como descreve 
Imbernón (2010), traduz o questiona-
mento que orienta o diálogo entre to-
dos os envolvidos no desempenho da 
própria formação.

Revisitar a formação docente, como 
fundamento da inserção social, indica, 
efetivamente, o privilégio exercido pelo 
professor ao analisar as possibilidades 

de mudança na postura pedagógica e, 
sobretudo, na modernização e avanço 
do contexto das aprendizagens. 

Imbernón (2010) ainda destaca que 
o incentivo ao aprimoramento dos as-
pectos pessoal e profissional do profes-
sor reflete diretamente no crescimento 
institucional, elevando os caracteres da 
prática ora transformada. Não se pode 
reter o aprimoramento continuado do 
docente tão somente aos liames da cien-
tificidade ou ao suporte didático-peda-
gógico. É preciso ultrapassar as frontei-
ras da teoria, alcançando a reflexão que 
impulsiona a transformação concreta do 
ambiente escolar. Desse modo:

O conhecimento profissional 
consolidado mediante a forma-
ção permanente apoia-se tanto 
na aquisição de conhecimen-
tos teóricos e de competências 
de processamento da informa-
ção, análise e reflexão crítica 
em, sobre e durante a ação, o 
diagnóstico, a decisão racional, 
a avaliação de processos e a 
reformulação de projetos (IM-
BERNÓN, 2010, p. 75).

A inclusão social por meio da educa-
ção contribui significativamente para 
a consolidação do empenho docente, 
e, por sua vez, a consolidação desse 
papel retorna e reforça essa inserção, 
objetivando, entre outras funções, a 
imensa reflexão da própria consciên-
cia coletiva. O espaço privilegiado que 
permeia os laços da transformação, 
colorindo o ambiente escolar, passa 
a ser constituído como consequência 
respectiva destas mudanças. 

Conforme descreve Hargreaves 
(2012), a mudança deve ser percebida 
como um sinônimo do transcurso da 
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aprendizagem, resultado da reflexão 
que espelha o planejamento pedagógi-
co, que tende a alcançar conceitos, fina-
lidades e princípios, indispensáveis ao 
dinamismo da evolução. Ponderar as de-
mandas do fazer pedagógico é essencial 
na elaboração do cenário que se destina 
a constituir a conversão. Para tanto: 

 Os professores não alteram e 
não devem alterar suas práti-
cas apenas porque uma diretriz 
lhes é apresentada, e eles se 
sentem forçados a cumpri-las. 
Eles não podem evocar novas 
práticas a partir de nada ou 
transpô-las de imediato do li-
vro didático para a sala de aula. 
Os profissionais necessitam de 
chances para experimentar a 
observação, a modelagem, o 
treinamento, a instrução indi-
vidual, a prática e o feedback, 
a fim de que tenham a possi-
bilidade de desenvolver novas 
habilidades e de torná-las uma 
parte integrante de suas rotinas 
de sala de aula. (HARGREAVES, 
2012, p. 114). 

 Experimentar e experienciar algo 
novo é que motiva a formação em uma 
sintonia de possibilidades que diferen-
cia o espaço para intervenção direta na 
perspectiva pedagógica. Para Harvey 
(2009, p. 115): 

Uma inovação bem-sucedida 
implica mais do que aperfei-
çoar habilidades técnicas. Ele, 
por sua vez, também estimula 
a capacidade de compreensão 
dos professores em relação às 
mudanças que estão enfren-
tando. 

A interpretação dos significados se 
torna imprescindível na persecução 
de um projeto continuado, sobretudo, 

porque valoriza a dicotomia presente 
na mudança ao debater crenças pesso-
ais e práticas profissionais. 

Discutir o enfoque qualitativo das 
aprendizagens esboça uma fragrância 
utópica ao lançar mão do dever do Es-
tado, presente no texto constitucional, 
em prover o acesso à educação, como 
também, assegurar ensino de qualida-
de, o que, nos miúdos passos em dire-
ção à realidade, desnuda uma prática 
diversa à letra fria da legislação mag-
na em condições de precariedade que 
não fomentam as condições necessá-
rias à interação professor-aluno para a 
exação do conhecimento.

Aliado ao desmonte estrutural do 
ambiente escolar, escora a insuficiência 
de ofertas para alocar crianças que atin-
gem a idade requerida por lei para in-
gressar no processo de ensino e apren-
dizagem. Tal abordagem não pode, 
tampouco deve representar motivo de 
indagação, uma vez que não há como 
infringir resultados positivos àquelas 
que alcançaram êxito em estratégias de 
matrícula em detrimento daquelas que 
não tiveram a mesma sorte. Os questio-
namentos oriundos da aplicação das 
rotinas de aprendizagem não podem 
sustentar, singularmente, este telheiro. 

O desenvolvimento do indivíduo 
compreende a interface do universo 
educacional com os demais tentácu-
los que desenham os contornos so-
ciais que o envolvem, tendo nos três 
principais suportes, a saber, a família, 
a escola e a comunidade, o alicerce 
interpessoal ao promover a interação 
que proporcione a superação dos en-
traves que condicionam o ordenamen-
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to do caráter do sujeito. Cabe ao mes-
tre inferir esforços que contribuam na 
capacidade do intelecto, esculpindo a 
compreensão do contexto e dos faze-
res sociais que determinam a escalada 
de inserção social do aluno.

A corrida evolutiva da socieda-
de atropela as deficiências advin-
das dos aspectos deficitários do sis-
tema educacional, que estimulam 
o esforço em acelerar a evolução 
conjunta dos elementos formativos 
do caráter na estrada da criticidade e 
responsabilidade ética e moral. 

Nos passos desta evolução, tornam-
-se mister profundas transformações 
nos métodos e objetivos que fomen-
tem a coexistência harmônica que 
permita a identidade do processo 
educativo, segundo adianta Paulo 
Freire (2011, p. 89) como “o procedi-
mento no qual o educador convida os 
educandos a conhecer, desvelar a re-
alidade, de modo crítico”.

A educação se classifica então como 
um meio socializado de produção do co-
nhecimento, indicando a prioridade para 
a formação continuada do professor: 

[...] não posso, por isso mesmo, 
burocratizar meu compromisso 
de profissional, servindo, numa 
inversão dolosa de valores, 
mais aos meios que ao fim do 
homem. Não posso me deixar 
seduzir pelas tentações míticas 
entre elas a da minha escra-
vidão às técnicas, que, sendo 
elaboradas pelos homens, são 
suas escravas e não suas se-
nhoras (FREIRE, 2011, p 20).

Na atualidade, os discursos presen-
tes na sociedade globalizada investem 

em reflexões por vezes controversas 
ao discutir que o processo de forma-
ção não deve se abrir aos anos iniciais, 
agravando ainda mais a questão, so-
bretudo, quando se afunila a visão sobre 
a deficiência das aprendizagens quando 
se avança rumo aos anos finais.

Há que se rememorar a 
importância do papel da educação 
como propulsora das transformações 
sociais que movimentam a aldeia 
global. As práticas docentes revelam 
a necessidade de formação firme 
do cidadão participativo e crítico, 
atento às questões essenciais que exi-
gem ação atuante e cooperativa, ma-
terializando ideias que fortaleçam os 
deveres, sustentando os direitos, capa-
citando a legítima intimidade com as 
Ciências, com a Filosofia e com as Tec-
nologias, patrocinadas pelo exercício 
do conhecimento.

3 VENCENDO OS DESAFIOS 
DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

A prática educativa objetiva em sua 
trajetória promover a produção das 
aprendizagens, apoiadas na contem-
poraneidade, que atendam as deman-
das do mercado de trabalho, resulta-
do dos processos de globalização e 
das novas tecnologias de informação 
e comunicação. 

Os primórdios do século XXI arqui-
tetam a construção do saber onde as 
novas tecnologias de informação e co-
municação dominam a sistemática de 
tempo e espaço, o que por vezes impe-
de a construção de relações dialogadas 
que marcam a convivência interpes-
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soal por meio do enriquecimento das 
emoções que colorem a socialização 
do indivíduo nas instituições em que 
se faz inserido. 

A individualização, a caraterização 
do “ser” indivíduo se torna permanen-
te à medida que é estimulada pelo uso 
das tecnologias que o transformam em 
mero espectador dos acontecimentos, 
aprisionando-o nas barreiras que re-
vertem a obscuridade das explanações 
dialéticas presentes na afinidade das 
relações diuturnas que alinhavam o 
convívio global do homem.

A nova era da tecnologia acaba por 
excluir o ser humano da estrada da so-
cialização, encapsulando-o em uma re-
doma virtual que afasta as possibilida-
des de vencer os entraves que marcam 
o desdobramento dos relacionamen-
tos que estabilizam os traços da perso-
nalidade, permitindo que elementos 
inadequados sugestionem a sinuosi-
dade de percursos para a composição 
dos hábitos, atitudes e princípios éti-
cos e morais. 

O alcance surpreendente dos be-
nefícios da tecnologia no processo 
de ensino se faz incontestável no 

desempenho das atribuições do 
educador, conquanto se perceba 
ainda escassa a popularidade dos 
recursos no universo pedagógico. 

Segundo Kenski (2008, p. 105):

As tecnologias digitais permi-
tem aos professores trabalhar 
na fronteira do conhecimento 
que pretende ensinar. Mais ain-
da, possibilitam que eles e seus 
alunos possam ir além e ino-
var, gerar informações novas 
não apenas no conteúdo mas 
também na forma como são 
viabilizadas nos espaços das 
redes. Para isso, além do do-
mínio competente para pro-
mover ensino de qualidade, 
é preciso ter um razoável co-
nhecimento das possibilida-
des e do uso do computador, 
das redes e demais suportes 
mediáticos em variadas e di-
ferenciadas atividades de 
aprendizagem. 

 A diagnose do uso das tecnologias 
pelos docentes identifica a falta de ha-
bilidade no convívio com as ferramen-
tas disponíveis para aprimorar o exer-
cício pedagógico. É mister promover a 
reflexão crítica, viabilizando a inova-
ção e a ludicidade dos instrumentos 

Fonte: Myriams-Fotos por Pixabay
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em face a vivenciar a modernização, 
promovendo a intenção humanizadora 
presente na habilidade implementada 
pelo uso dos recursos em ambiente pe-
dagógico. 

O professor, em busca das novas 
aprendizagens, colabora com o desen-
volvimento pessoal e de seu aluno, tendo 
como foco do crescimento a aplicação 
metodológica dos insumos paradidáti-
cos na condução das aprendizagens. Ga-
dotti (2011, p. 9) comenta esta prática: 

[...] o educador é um media-
dor do conhecimento, diante 
do aluno que é o sujeito da sua 
própria formação. Ele precisa 
construir conhecimento a par-
tir do que faz e, para isso, tam-
bém precisa ser curioso, buscar 
sentido para o que faz e apon-
tar novos sentidos para o que 
fazer dos seus alunos. 

 A vivência escolar carece de refle-
xão ao ter, como basilar das transfor-
mações, os novos parâmetros ofer-
tados pelas inovações didáticas que 
estimulam o aperfeiçoamento das me-
todologias de ensino-aprendizagem, 
tornando o aluno partícipe ativo, moti-
vador de todo o circuito do apreender 
a aprender. 

Os educadores têm desfrutado da 
imprevisibilidade que o futuro presen-
teia. Esta afirmativa pode ser compro-
vada tendo como mote a ampliação 
na oferta de qualificação profissional, 
despertando, como consequência 
do estudo e reflexão, uma convulsão 
questionadora que resulta no compro-
metimento do professor com todo o 
processo educativo e, não apenas, com 
sua certificação. 

A efervescente corrente de trans-
mutações que inunda a aldeia global 
permite a difusão de tecnologias, for-
çando o educador a concorrer com 
propostas didático-pedagógicas inco-
muns ao cotidiano. Esta revolução, que 
alcança também o campo educacional, 
pode ser caracterizada por atingir o de-
senvolvimento de toda a coletividade. 
A escola persiste em acompanhar a ce-
leridade destas transformações sem 
ater-se às inovações que povoam as ci-
dades. É imprescindível o repensar da 
maestria docente. 

O espaço destinado ao arcadismo 
do quadro negro e giz tornou-se limi-
tado. É oportuno enxergar a amplitude 
que os dispositivos da modernidade 
disponibilizam à construção do conhe-
cimento, elevando a igualdade do co-
nhecimento ao permitir a liberdade e o 
respeito aos diferentes níveis de perse-
cução do pensar e do agir. 

A contradição vislumbrada nos es-
paços educativos não pode simbolizar 
uma barreira por escusas comporta-
mentais que esbarram no aparato mer-
cadológico que emperra o tráfego do 
saber. A disposição em vencer os obs-
táculos agiganta-se frente ao desafio. 
Alunos e professores sinalizam a força 
motriz, bem como a matriz de todas as 
mudanças. A quebra dos paradigmas 
envolve indivíduos, abraça as ruas e 
anuvia nações. 

Aquino (2010, p. 119) justifica que: 
“Grande parte dos nossos dilemas do 
dia a dia requeira um encaminhamen-
to de natureza essencialmente ética, e 
não metodológica, curricular ou buro-
crática”. Afirma ainda o autor que: 
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Por incrível que possa parecer 
à primeira vista, grande parte 
de nossos contratempos pro-
fissionais pode ser enfrentada 
com algumas ideias simples 
mas eficazes, mesmo porque 
muitos dos dissabores que 
o cotidiano nos reserva pa-
recem ter anuência, quando 
não nossa coautoria. Portanto 
rever posicionamentos endu-
recidos, como um sinal dos 
acontecimentos em sala de 
aula (AQUINO, 2010, p. 119). 

 Divulgar e construir novos saberes é 
essencial a todo e qualquer indivíduo. 
Todo sujeito é aluno por sua natureza. 
O processo educativo nunca se finda. O 
homem, constantemente, reclama por 
informação. O professor deve estar aber-
to a edificar este conhecimento, colhen-
do a autonomia ao acalorar a exposição 
das divergências que promovem a diás-
tase da sociedade, reconhecendo a indi-
vidualidade dos talentos que estimulam 
a capacidade pensante do sujeito. 

Entre os passos do exercício cotidia-
no, perceber a sutileza das diferenças 
enriquece a narrativa entre o discurso 
e a prática. O estilo, a crítica, a postu-
ra alimentam a diversidade que habita 
o universo escolar. Toda esta fortuna 
permite ao professor pensar e repensar 
a prática pedagógica, pavimentando a 
conciliação do pressuposto à ação. 

A gratidão pessoal possibilitada 
pelo enriquecimento oportuno do le-
que do conhecimento aponta o pro-
fessor como agente transformador da 
realidade ao monitorar a interpretação 
sistêmica dos fatos, semeando entre 
seus alunos a competência dos sabe-
res ao exprimir entre eles o saber fazer, 
o saber pensar, o saber agir indispen-

sáveis ao convívio social. 

Perrenoud (2005, p. 260) explicita que:

Ensinar é fazer aprender e, sem 
a sua finalidade de aprendiza-
gem, o ensino não existe. Po-
rém, este fazer aprender se dá 
pela comunicação e pela aplica-
ção; o professor é o profissional 
da aprendizagem e da regula-
ção interativa em sala de aula. 

 A liquidez da informação denota a 
disponibilidade dos meios de comuni-
cação. Toda palavra é mutável e concei-
tua as noções de tempo e espaço que 
espelham a fluidez da especialidade. 
Na virtualidade das tecnologias, nada 
mais é permanente. Todos os aconte-
cimentos acabam por unir nações em 
uma praça interiorana, construída nas 
rotas da rede virtual. Perrenoud (2005, 
p. 131) assim bem define que:

É pouco provável que o siste-
ma educacional imponha au-
toritariamente aos professores 
em exercício o domínio dos 
novos instrumentos, ao passo 
que, em outros setores, não se 
abrirá mão desse domínio. Tal-
vez isso não seja necessário: os 
professores que não quiserem 
envolver-se nisso disporão de 
informações científicas e de 
fontes documentais cada vez 
mais pobres, em relação àque-
las, às quais terão acesso seus 
colegas mais avançados. 

Para o autor, é premente aos profes-
sores a participação ativa nas modifi-
cações que assolam o novo século. O 
perfil do educador deste cenário deve 
possuir, entre outras características:

No mundo da globalização e da 
internet, nenhum emprego será 
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o mesmo. Para encarar essa 
transformação, o profissional 
deve se preparar: antes de tudo, 
é preciso estar aberto para atu-
ar em várias áreas e saber lidar, 
cada vez mais, com a tecnologia 
e aperfeiçoar as relações huma-
nas. (PERRENOUD, 2005, p. 142). 

 A sociedade do século XXI exige 
profissionais capacitados e compro-
metidos com o exercício do conheci-
mento. A subjetividade epistemológica 
da contemporaneidade abarca parâ-
metros que promovam a ação social 
em prol da comunidade dos saberes. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário se ilumina para brunir a 
atuação de professores e alunos que 
abrilhantam a ribalta com as mutações 
que eclodem paulatinamente diante 
dos cânones exigidos pela moderni-
dade gnosiológica e dogmática que 
aplaudem a concepção desnudada do 
ensino e aprendizagem. 

O perpassar do Chronos considera o 
ensino como mera transmissão do conhe-
cimento, tendo o professor como o mestre 
do saber, cabendo ao aluno a singeleza de 
uma esponja ávida a absorver e memori-
zar todo conhecimento transmitido.

O iluminismo da novidade reverteu 
posições descrevendo a noção discreta 
do aprender a aprender. Ensinar rompe 
os grilhões da autoridade, diligencian-
do hábitos e atitudes dispostos à pes-
quisa e reflexão diante das exigências 
advindas da engenharia do progresso. 

O amanhecer demanda competências 
que caminhem com a tecnologia da glo-
balização, onde crenças rasguem concei-

tos previamente estabelecidos, enlevan-
do engajamento e responsabilidade para 
o exercer pedagógico nas diferentes áreas 
que aperfeiçoam as relações humanas. 

A especialização continuada preza 
pela qualidade do bem servir. A inquie-
tação constante que pulula nas vilelas 
mundo afora acaba por esculpir a figura 
de um professor criterioso, atento às di-
ferenças, compreendendo as individuali-
dades que assinalam as transformações 
e os avanços científicos e tecnológicos, 
determinando o trilho da prosperidade.

É mister relegar o comodismo, aban-
donar as velhas práticas e arrebentar 
os umbrais do aperfeiçoamento, atin-
gindo assim escalas de perícia, entu-
siasmo, capacidade que vivifiquem o 
frescor da primavera educativa. 

A redefinição do perfil do professor 
contemporâneo repousa o olhar ob-
servador em caracteres fundamentais, 
como a percepção humanizada do am-
biente escolar, a capacidade ética do 
exercício docente, a responsabilidade 
competente das relações interpesso-
ais, a subjetividade da intimidade tec-
nológica, devidamente alicerçados nos 
valores civis e morais, presentes nas 
unidades escolares que tornam robus-
to o povo brasileiro. 

Nenhum processo de construção do 
saber acaba por concluir-se. O professor 
está por redescobrir-se, redesenhando 
e recolorindo a compreensão do saber 
diuturnamente. Um novo dia traduz 
novas experiências, pela simbiose pra-
zerosa da argumentação, do raciocínio, 
da interatividade com os alunos, que 
ornam os corredores da agremiação, 
sequiosos pela maestria que há de lhes 
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qualificar com as competências impres-
cindíveis para a formação secular. 

A cidadania se solidifica nos fragmen-
tos do saltério, trazendo consciência ao 
homem, apto aos deveres e competen-
te aos direitos. O desígnio do professor 
repousa no abençoado esboço do indi-
víduo que abrolha nos primórdios da 
educação infantil, germina no ensino 
fundamental, frutifica no ensino médio 
e amadurece no ensino superior. 

Há que relembrar as ungidas pala-
vras do Apóstolo Paulo, na Segunda 
Carta a Timóteo, em seu capítulo 4, 
versículos 7 e 8, que descrevem, com 
veemência, a trajetória de todo e qual-
quer professor: “Combati o bom com-
bate, acabei a carreira, guardei a fé. 
Desde agora, a coroa da justiça me está 
guardada, a qual o Senhor, justo juiz, 
me dará naquele Dia”.
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Resumo

A atuação do professor acaba por atrelar sua ação 
pedagógica ao processo de atualização em face 
das novas demandas tecnológicas e pedagógicas 
que se fazem presentes na contemporaneidade. 
A vocação há que ser incrementada na possibilida-
de de ingresso na carreira docente, alimentando as 
aprendizagens a crianças, jovens e adultos no cená-
rio da permanência na Educação Básica. Torna-se 
indispensável o olhar cuidadoso que possa entrela-
çar estes tópicos, objetivando a ampliação dos con-
tornos nas políticas públicas de educação.

Palavras-chave: Vocação. Formação. Envolvimen-
to. Metodologia. Aprendizagem. 

Abstract

The teacher’s performance ends up linking his pe-
dagogical action to the updating process in the 
face of new technological and pedagogical de-
mands that are present in contemporary times. 
The vocation must be increased in the possibility 
of entering the teaching career, feeding learning to 
children, young people and adults in the scenario 
of permanence in Basic Education. A careful look 
that can intertwine these topics is indispensable, 
aiming at expanding the contours of public educa-
tion policies.

Keywords: Vocation. Formation. Involvement. Me-
thodology. Learning.
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INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea en-
frenta, diuturnamente, grandes trans-
formações, que carecem revisitar a for-
mação docente, uma vez que se deve 
ater às mudanças próprias que acom-
panham o pulsar social. Não se podem 
olvidar, no processo de constituição do 
docente, questões ligadas ao contexto 
comunitário que permeiam os currícu-
los, hodiernamente discutidos, cami-
nhando pela constituição identitária do 
professor, no perímetro de sua profissão. 

Destarte, discutir a formação docente 
levianamente não assenta considerar o 
significado do exercício fático do proces-
so pedagógico, na sociedade tecnológi-
ca que pulula os mais variados sentidos. 

Ao indagar a compreensão sobre o 
ser e fazer docente, cabe revisitar os 
limites que abarcam essa visão, am-
pliando o horizonte, como leciona Nó-
voa (2019, p. 12): 

Ser professor é compreender 
os sentidos da instituição esco-
lar, integrar-se numa profissão, 
aprender com os colegas mais 
experientes. É na escola e no di-
álogo com os outros professores 
que se aprende a profissão. O 
registro das práticas, a reflexão 
sobre o trabalho e o exercício da 
avaliação são elementos cen-
trais para o aperfeiçoamento e a 
inovação. São essas rotinas que 
fazem avançar a profissão. 

Há que se considerar, na perspec-
tiva do ser e fazer docente, o alcance 
assimétrico que extrapola os jargões 
da formação, persistindo nas práti-
cas que povoam o processo, tornan-
do obscura a habilidade singular, 
própria do ser docente. 

Tal afirmação prima pela criticida-
de reflexiva que perfura a contradição 
nebulosa a qual procura transformar o 
professor em um tecnicista autômato 
que reproduz a função, sem analisar o 
que ensina, tampouco o por que ensi-
na, relegando a planos inferiores a prá-
tica educativa, imprescindível ao bom 
convívio político, econômico e social 
da aldeia global.

Percorrendo as publicações que dis-
cutem o assunto, não são raras as inte-
lecções que visitam o substrato. Giroux 
(2017), Nóvoa (2019), Libâneo (2018), 
Savater (2018), Tardiff (2019) Pimen-
ta e Anastasiou (2018) são alguns dos 
pesquisadores que aguçam o repensar 
dos procedimentos que incrementam 
a constituição docente. Os múltiplos 
caracteres que sistematizam a comple-
xidade corroboram a simetria da iden-
tidade, permitindo aos novos docentes 
o repassar das posturas laborais seme-
adas pelo senso comum. 

Neste viés, Nóvoa (2019, p. 25) co-
menta que:

A formação não se constrói por 
acumulação [...], mas sim atra-
vés de um trabalho de reflexibi-
lidade crítica sobre as práticas 
e de (re)construção permanen-
te de uma identidade pessoal. 
Por isso é tão importante inves-
tir na pessoa e dar um estatuto 
ao saber da experiência.

 O cenário social que se descortina 
influencia diretamente no plano de 
formação docente, sobretudo no que 
se discute a respeito do perfil incorre-
to que circunda a identidade pessoal e 
profissional do professor.
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A contribuição do contexto socioe-
conômico incide no diálogo tecnológi-
co que impulsiona a inovação tangente 
que a busca por informações simboli-
za na estrada do conhecimento. Assim 
sendo, o ponto que se estrutura, entre 
o educar e a informação, acaba por acir-
rar a barreira que afasta do processo a 
consciência efetiva e crítica do sujeito. 

Os avanços sociais e políticos cami-
nham em progressão geométrica, dada 
a velocidade como as exigências do 
processo do conhecimento atribuem 
à formação docente. As intempéries 
que confundem o percurso tendem a 
acentuar os fragmentos que diminuem 
a compreensão do ser e fazer docente. 

Ao confrontar o elenco ofertado pela 
formação acadêmica, em face da reali-
dade vivenciada pelo docente, em uma 
sistematização linear, a visão de mundo 

apresentada direciona um embate calo-
roso, comentando que “faz-se necessá-
ria uma reavaliação das relações entre 
escola e sociedade, entre informação e 
conhecimento, entre fontes de informa-
ção provida pelos meios de comunica-
ção e o trabalho escolar realizado pelo 
professor” (LIBÂNEO, 2018, p. 76). 

Não há como separar a vocação do-
cente do convívio sócio-político-eco-
nômico e tecnológico, pulsante na so-
ciedade contemporânea, que fomenta 
os desafios do ambiente pedagógico, 
bem como sustenta os questionamen-
tos que alicerçam a construção dos 
sujeitos, operadores da transforma-
ção social, atribuídos a parcelas sig-
nificativas que analisam o homem em 
detrimento à sua construção profis-
sional, no rigor dos padrões impostos 
pela sociedade.

Fonte: Joseph Redfield Nino, por Pixabay
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As relações cotidianas rasgam terre-
no profícuo a semear reflexões sociais 
que são modificadas pela ação do tem-
po, sustentadas pelo trato pedagógico 
da síntese advinda da prática social em 
sala de aula. 

Essas reflexões sociais são, por ve-
zes, observadas no campo das repre-
sentações que podem ser descritas 
como “uma forma de conhecimento 
socialmente elaborado, com um ob-
jetivo prático e que, portanto, contri-
bui para a construção de uma reali-
dade comum a um conjunto social” 
(JODELET, 2016, p. 22). 

Por sua feita, Moscovici (2017, p. 41) 
justifica que “Representações [...] não 
são criadas por um indivíduo isolada-
mente”, ainda mais por apoiar o fundo 
social da argumentação, assentado no 
relacionamento com o outro, consoli-
dadas no coletivo pertencente. 

Ainda segundo Moscovici (2017, p. 34), 
“mesmo quando uma pessoa ou objeto 
não se adequa exatamente ao modelo, 
nós o forçamos a assumir determinada 
forma, entrar em determinada catego-
ria, [...] sob pena de não ser compreen-
dido, nem decodificado”. 

A criticidade aparente do processo 
constituinte docente, nos limites da con-
temporaneidade, fere a alegação de que 
se faz dispensável a enantiose que en-
frenta o processo de formação, ressigni-
ficando assim o conceito próprio do ser 
e do fazer, evidenciando, ao final do pro-
cesso, a similitude que qualifica as es-
pecificidades da prática docente, contri-
buindo diretamente na reordenação das 
propostas que alcancem políticas públi-
cas voltadas à formação de professores. Fonte: Pexels, por Pixabay
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Quando se permeia a formação do-
cente, uma questão por vezes é rele-
gada a outras nuances. A vocação, na 
modernidade, não tem alçado impor-
tância ao debater tópicos indispensá-
veis à sociedade do consumo. As or-
ganizações do trabalho, adstritas ao 
tempo, tencionam aos patamares do 
romantismo utópico, quando são dis-
criminadas à multiplicidade de ações, 
aliada ao desmonte salarial entre os 
instrumentos profissionais, desenca-
deando, assim, o desprestígio da habi-
lidade, vértice do compasso técnico. 

Martin Heidegger (2018) descreveu 
tal passo como “o esquecimento do ser” 
(Seinsvergessenheit) em que o arranjo 
dos sintomas do esquecimento se des-
dobra na composição dos embates que 
extrapolam os limites da modernidade.

Frente aos interesses que configu-
ram o cenário das profissões, não se 
valoriza a vocação do indivíduo, não 
há espaço para o ser, para o construir, 
para o constituir, relegando a possibi-
lidade de escuta ao chamado natural 
do sujeito, no qual o apelo vocacional 
abafa o discurso de si mesmo em detri-
mento do que clama a força do espírito 
capitalista que domina a vontade em-
preendedora dominante.

VOCAÇÃO: O CONTEXTO DA 
APTIDÃO

Vocação, revisando o sentido eti-
mológico do termo, possui sua raiz no 
vocábulo latino vocatio  que assenta 
transcrição em “o que chama, apela a 
ser.” Pode-se, portanto, compreender 
como a essência do sujeito, o âma-

go do ser, em que o que somos incide 
cada vez mais na relação do indivíduo 
com seu eixo singular. “Ser é o que nes-
se ente está sempre em jogo” (HEIDEG-
GER, 2018, p. 85), ou seja, o que se pode 
responder ao que se deseja, o que se 
entrega à responsabilidade de assumir 
o seu próprio eixo de formação e ação.

Diante de todas as intempéries que 
regem a contemporaneidade, há que 
se repensar como a vocação incide 
na ressonância que ecoa nos passos 
do professor. Não basta apenas rever-
berar o que se alcança no repensar a 
questão, mas, sobretudo, o reaquecer 
o talento, reavivar o dom, rebuscar o 
primeiro amor que acalenta os sonhos, 
reacendendo, assim, o que se é, para 
vir a ser o que se deseja.

Quando se misturam o dom, o talen-
to, a vontade ao currículo da formação, 
o exercício da profissão abraça outros 
tons. Basta caminhar pelos corredores 
das unidades de ensino que atendem à 
Educação Infantil, em que a demanda 
do ser percorre passos que vão muito 
além do que transita o saber humano.

Essa argumentação não é recen-
te, nem rebusca o tempo das luzes, 
mas remonta ao pensamento grego, 
em especial aos estudos de Platão, de 
Aristóteles, sem olvidar o discurso pré-
-socrático. O Areópago do pensamento 
grego peguilha o perfume do ser sendo 
abertura para assegurar a relação do 
indivíduo consigo mesmo, refletindo 
essencialmente a existência. Nesse as-
pecto, o ser presente nesse ente é, para 
si mesmo, a representação do eu-de-
sejo-ser, o que Heidegger (2018, p. 86) 
classifica como Jemeinigkeit. 
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Platão percebe que a eficácia e o de-
senvolvimento do aspecto econômico 
são inerentes à aplicação profissional. 
Para o filósofo grego, a eficácia do la-
bor está diretamente associada à inte-
ração dos indivíduos, que se alimen-
tam uns das experiências dos outros, 
como afirmaria mais tarde Aristóteles.

Essa interação leva o sujeito a não 
perceber o outro como rival, em riste 
de competição, o que acaba por preju-
dicar o desempenho, mas, sim, atenta 
a cooperação que acolhe as necessi-
dades, satisfazendo, assim, a especia-
lização do trabalho, por meio da ação 
imperativa que confraterniza os experi-
mentos então compartilhados.

Sócrates afirma, ainda, que a vo-
cação é natural, especializando o 
artífice, declarando que “cada um 
de nós é naturalmente, no princípio, 
não de todo feito semelhante a cada 
um, mas de uma natureza (phýsis) di-
ferente, um dotado para a realização 
de uma função, e outro, para uma ou-
tra”; percebendo assim as diferenças 
existentes na singularidade da com-
posição do sujeito.

Segundo Annas (2016, p. 96), Platão 
discutiu o que se pode classificar como 
“Princípio da Especialização” ilumi-
nando o pensamento que cada sujeito 
deveria possuir tà heautòn práttein, ou 
seja, “ocupar-se de seus próprios afa-
zeres”. Esse aspecto é um tanto preocu-
pante, sobretudo, em face das expecta-
tivas do outro. Não há como modelar 
as funções cotidianas em detrimento 
do desejo alheio. Na sociedade con-
temporânea, essa conotação entrosa 
o discurso dialético, no qual a justiça, 

própria da pólis grega, é relegada a se-
gundo plano.

A justiça da pólis elucida a relação 
das instituições que entrelaça as ne-
cessidades no contexto sociopolítico, 
enquanto que, na relação entre os su-
jeitos, a vocação representa um exer-
cício natural da ação laboral. Assim, a 
vocação phýsis é um presente a cada 
indivíduo e, por sua feita, constitui a 
efetividade da justiça, pelo implemento 
singular do artesão.

Caeiro (2017, p. 28) questiona como 
o indivíduo concretiza as potencialida-
des que possui na essência do ser, que 
o torna singularmente autêntico, para 
o desempenho de suas atividades. Ao 
desvendar tal indagação, percebe-se 
que a aptidão, elemento particular que 
compõe as habilidades, define a exce-
lência que conduz o sujeito à formação 
profissional, atendendo às carências 
da pólis, em precaução às expectativas 
da comunidade.

O caminho a ser calçado observa 
os diferentes modi operandi de cada 
indivíduo, em conjunto a vocação 
e percurso de formação, ou seja, a 
escola, sendo ente da área de arte-
fato do caráter cidadão, cumpre sua 
função, principalmente, se orga-
nizada e ordenada estruturalmen-
te para tanto; o que Caeiro (2017, 
p.32) qualifica como kósmos e táxis.

A educação, portanto, cenário de 
aplicação da vocação docente, or-
dena o princípio organizativo que 
tende a movimentar a funcionali-
dade didática que resulta na essên-
cia do processo das aprendizagens, 
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possibilitando ao professor a efetivi-
dade do ser e fazer, específicos da 
ambientação didático- pedagógica.

A excelência que cada sujeito apli-
ca em sua formação docente corres-
ponde diretamente a um determinado 
ofício que, por sua feita, modifica a es-
sência da função, concretizando, assim, a 
aprendizagem, assistente ao desempenho 
da vocação, em uma função específica. 

CAMINHOS DA FORMAÇÃO X 
VOCAÇÃO DOCENTE

O professor, práxis do processo 
de aprendizagem, instrumentaliza o 
cenário, iluminando as probabilida-
des de o discente realizar seu ofício, 
sublimando a oportunidade máxima 
que impulsiona o aluno à catarse do 
saber, concretizando a essência do 
desenvolvimento do saber. 

O sentido pedagógico alcança, as-
sim, similaridade ao entendimento 
da função, em que os eixos do traba-
lho especificam por si só a expressão 
manifestada na estrutura do labor 
pedagógico. A ação didática produz 
algo que somente se consolida no 
melhor ambiente possível.

Dessa forma, há que perceber, 
amiúde, os aspectos que interferem 
na formação docente, influencian-
do o ambiente externo à vocação, 
considerando os espaços históricos, 
sociais, culturais, entre outros, em 
que a linguagem cultural atrela ao 
discurso da especialização o cerne 
do diálogo que analisa a produção 
e os efeitos que entrelaçam a vida 
individual e coletiva do sujeito. 

No perpassar dos anos, muitas in-
cursões foram efetuadas no contexto 
de formação docente, em que o ofí-
cio do ensinar desdobrou a função 
erudita em instrução diversificada, 
transfigurando as aptidões do mes-
tre. Nos meandros da Idade Média, o 
artífice mestre não exibia nenhuma 
certificação para compartilhar os sa-
beres, devendo apenas ler, escrever, 
contar e, essencialmente, ser voca-
cionado ao ensino.

Por longos anos, essa prática per-
sistiu na sociedade moderna, que exi-
giu a especialização do mestre no exer-
cício de suas funções, nas quais, então, 
surgiram as primeiras qualificações 
que aliaram vocação e formação, aten-
dendo assim à vocação do indivíduo e 
à necessidade do mercado. 

Nos passos da Revolução France-
sa, os estados preocuparam-se com 
a organização de um sistema de en-
sino público, visando adequar a pe-
rícia docente ao interesse sociopo-
lítico em fortalecimento. Segundo 
Nunes (2016, p. 2):

Fonte: Pexels, por Pixabay
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No entanto, foi a Revolução 
Francesa, por meio de seus 
ideais de Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade, a responsável 
por levar o Estado a normalizar 
e publicizar essa formação que, 
até então, encontrava-se sob 
responsabilidade de leigos. 
Assim, buscou-se a consolida-
ção dos Estados Nacionais e a 
implantação dos sistemas pú-
blicos de ensino. 

Muitas foram as tempestades que 
cruzaram a planície da constituição 
docente ao longo do tempo, carecen-
do compendiar o trânsito da argumen-
tação às linhas do século XX, quando 
Anísio Teixeira abraça o pensamento 
de John Dewey e apresenta o ideário 
escolanovista aos limites nacionais. 

Cabe ressaltar que a Escola Nova, 
também conhecida como Escola Ativa, 

representou um movimento de edu-
cadores europeus e norte-americanos 
que discutia o exercício pedagógico no 
contexto das possibilidades da criança, 
questionando a passividade pela qual 
a escola tradicional tratava a questão.

Célestin Freinet apresentou a concep-
ção de uma educação sustentada pela 
renovação da visão docente e das práti-
cas pedagógicas vigentes, tendo como 
norte os avanços científicos advindos do 
campo da Biologia e da Psicologia.

Aderindo à corrente do avanço, o 
Brasil modernizou a educação, em 
tempo, iniciando alguns cursos técni-
cos e superiores, além da promoção de 
significativas mudanças nas orienta-
ções metodológicas e práticas pedagó-
gicas. Nesse cenário, floresce o curso 
de Pedagogia, reconhecido em 1939, 

Fonte: StartupStockPhotos, por Pixabay
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implementado pelas Escolas Normais, 
impulsionando a formação profissio-
nal de professores, como discute Br-
zezinski (2017), alcançando um novo 
viés, entrelaçando, assim, vocação e 
profissão, em respeito a uma educação 
de qualidade no país. 

É mister apreciar a compleição 
integral do ser humano quando se 
debruçam olhares ao universo dos 
saberes. Não se podem omitir caracte-
res críticos, intelectuais e sociais que, 
por sua ausência, romperiam o tecni-
cismo educativo requerido pelo mer-
cado de trabalho. 

O processo de industrialização 
mundial, impulsionado a partir dos 
anos 30, provocou a ruptura masculina 
no cenário educacional, resultando na 
feminização do campo didático. Esse 
fato se deve a busca por melhores con-
dições de vida e salário, vivenciado nos 
grandes centros urbanos. 

A mulher, para Sarat (2018, p.140), 
personifica a figura do professor pela vi-
são de “dar-se também pela ideia de que 
essa função poderia ser melhor realiza-
da por mulheres, pois se aproximava da 
ideia de maternidade”, uma vez que a vo-
cação, personificada na educadora, en-
caixa simetricamente na personalidade 
feminina. A esse ponto, soma-se ainda 
“a possibilidade de compatibilização do 
trabalho doméstico às atividades docen-
tes e, ainda, a escolha condicionada pela 
vocação”. (NOVAES, 2017, p. 99). 

O estereótipo do magistério definia 
o campo mercadológico de atuação 
feminino, indicado pela família, bem 
como pela escassez de perspectivas 
profissionais presentes no mercado 

de trabalho à época. Em atenção à 
demanda persistente, a formação 
profissional docente era compatível 
à figura feminina, uma vez que, para 
a sociedade, a mulher era vocaciona-
da ao magistério, pois possuía o dom 
celestial de cuidar, atrelado à dedica-
ção, compreensão e habilidade. 

Com os avanços que a comunidade 
global enfrentou, a vocação para a do-
cência se viu envolta em uma atmosfera 
preconceituosa, desvalorizada na escala 
de importância curricular e legada à obs-
curidade no campo dos saberes (TARDI-
FF, 2019, p. 40), sendo classificada como 
revés nas relações de poder. Faz-se fun-
damental rediscutir questões políticas 
em face da capacitação e extensão da 
formação inicial da licenciatura, resguar-
dando a importância do letramento e al-
fabetização, principalmente.

O professor representa uma figura 
imprescindível na formação do indiví-
duo, que, em conjunto com a ambiva-
lência familiar, aplica os recursos pro-
fissionais e a aprendizagem técnica, 
indispensáveis a consolidar as apren-
dizagens que instrumentalizam o sujei-
to a viver em sociedade. 

Interessante destacar que a tarefa a 
ser realizada, no transcurso da forma-
ção, não configura uma meta externa 
ao indivíduo para que este satisfaça o 
anseio de completude do ser, por meio 
do exercício pleno da vocação, porém, 
atenta-se aos comportamentos que 
sinalizem atividades indispensáveis à 
composição das funções por ele assu-
midas, reconhecidas como expressão 
de guarda e manutenção da proprieda-
de de sua identidade profissional.
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A ação mediadora, exercida pelo 
professor, simboliza ao sujeito criador 
da cultura social vislumbrar a atuação 
no contexto escolar, compreendendo a 
gerência da construção comunitária no 
meio em que está inserido. Formar um 
profissional da educação exige ação con-
junta de todos os níveis governamentais, 
quer municipais, estaduais e federal, em 
virtude da celebridade de seu alcance. 

O papel do professor repousa na 
responsabilidade em garantir o acesso 
aos conhecimentos acumulados pelos 
antepassados, repassando os saberes 
às genealogias futuras, aperfeiçoando, 
assim, os acordes presentes em conso-
nância com as mudanças sociais, que 
clamam por uma sociedade mais justa e 
igualitária, construindo, assim, um espa-
ço harmônico de convivência global. 

Libâneo (2018), ainda, comenta a 
respeito do escopo do professor:

novas exigências educacionais 
pedem às universidades e cur-
sos de formação para o magisté-
rio um professor capaz de ajustar 
sua didática às novas realidades 
da sociedade, do conhecimen-
to, do aluno, dos diversos uni-
versos culturais, dos meios de 
comunicação. O novo professor 
precisaria, no mínimo, de uma 
cultura geral mais ampliada, ca-
pacidade de aprender a apren-
der, competência para saber 
agir na sala de aula, habilida-
des comunicativas, domínio da 
linguagem informacional, saber 
usar meios de comunicação e 
articular as aulas com as mídias 
e multimídias. (LIBÂNEO, 2018, 
p.10).

O abismo socioestrutural que o pro-
fessor da rede pública de ensino viven-

cia, em sua origem, atropela todas as 
realidades concernentes ao processo 
de aprendizagem, por suas condições, 
assim como as exigências presentes 
aos egressos que concorrem em igual-
dade com os demais segmentos nos 
certames seletivos para as mais diver-
sas carreiras profissionais existentes 
no mercado. 

A formação do docente premia a car-
reira ao repensar o investimento como 
oferta de possibilidades de reconfigu-
rar a qualidade dessa formação, ao ins-
trumentalizar esse profissional com as 
ferramentas indispensáveis ao tempo 
de exercício com o ideário de se evitar 
a banalização docente, sobretudo, no 
que se refere às camadas mais frágeis 
e deficitárias da sociedade que encon-
tram, no campo da educação, a espe-
rança para um futuro mais promissor. 

Investir apenas por investir não 
denota reforço à qualidade e compe-
tência. Há que se observar as necessi-
dades que a população tem padecido 
diuturnamente. A vocação ao beneplá-
cito não sustenta a sala de aula. 

A recíproca da equação qualidade 
x possibilidade x vocação x formação 
não indica resultados positivos na ava-
liação matemática da formação docen-
te nas terras brasileiras. O tempo urge 
e clama por uma diminuição sistemá-
tica da cronologia de reorganização 
curricular no contexto de inicialização 
e continuidade na formação. 

Quando se percorrem os cenários 
de preparação profissional no país, é 
interessante comentar que, se um en-
genheiro quiser se tornar um profes-
sor, o percurso é simples, rápido e, por 
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vezes, facilitado pela experiência vi-
venciada pelo profissional das edifica-
ções, sem experimentar o treinamento 
didático-pedagógico requerido para a 
sala de aula.

Ao discente que se dedica ao caminho 
das letras, a facilidade do percurso, em 
sua extensão, faz-se espinhosa, princi-
palmente, no que diz respeito à valoriza-
ção dos cursos que desaguam no oceano 
da transmissão dos saberes, buscando 
consolidar e fortalecer as aprendizagens, 
pela instabilidade monocromática esta-
belecida na carreira do professor. 

A valorização da carreira docente, 
sobretudo no que tange à Educação 
Básica, beira ao altruísmo, com nuan-
ces de filantropia em alguns aspectos, 
o que torna o trajeto de formação de-
sinteressante ao cardápio de profis-
sões em cena.

A falta de impulso, muitas vezes, 
promove o ingresso à formação sem 
a devida identidade, quer pelo ofício, 
quer pela vocação, perfazendo a sub-
sistência como ideal ao percalço do ex-
tenuante exercício. 

Ao retomar o cancioneiro popular, a 
retomada ao primeiro amor se faz vital 
para renovar o entusiasmo que inflama 
o coração, transmitindo ao estudante a 
sede pelo conhecimento, estimulando 
a relação professor-aluno, que susten-
ta a produção dos saberes, sedimen-
tando e fortalecendo as aprendizagens. 

A atualidade tem distanciado essa 
relação, muito além do espaço da sala 
de aula. Essa realidade acaba por frus-
trar o professor que escava constante-
mente alternativas para transformar 

esse paradigma. Por sua feita, o aluno, 
desmotivado pelo processo regular, 
não interage com os instrumentos di-
dáticos por vislumbrar na escola uma 
obrigação institucional exigida pela 
legislação em vigor, em consonância 
com os ditames da sociedade.

Garcia, Hypólito e Vieira discutem 
ainda a unidade profissional do docen-
te como: 

[…] uma construção social 
marcada por múltiplos fatores 
que interagem entre si, resul-
tando numa série de represen-
tações que os docentes fazem 
de si mesmos e de suas fun-
ções, estabelecendo, conscien-
te ou inconscientemente, ne-
gociações das quais certamente 
fazem parte de suas histórias de 
vida, suas condições concretas 
de trabalho, o imaginário recor-
rente acerca dessa profissão […] 
(2019, p. 54-55). 

Faz-se mister repensar as repre-
sentações comentadas na citação, 
uma vez que o futuro professor não 
pode reviver as experiências das 
carteiras escolares, promovendo a 
mudança que motivará seus alunos, 
respeitando e resgatando todas as 
ferramentas que a sociedade enco-
briu com a modernidade, motivan-
do-os à instrução e ao conhecimento. 

Ser professor, semeado nos idos 
pregressos, polvilhado no imaginário 
da juventude dourada, redesenha o ser 
humano professor, que traz consigo o 
detentor do saber, o mestre da ternu-
ra, o escultor da sapiência que, na sin-
geleza do sorrir, é capaz de conquistar 
não apenas o respeito, mas o coração e 
atenção de seus alunos. 
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Vocação vence a dificuldade, valoriza 
o sorriso, aproxima a dúvida, reconstrói 
a sociedade. Tornar-se professor vai mui-
to além de formar-se docente; ultrapassa 
a alma humana na força do indivíduo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição Federal de 1988 des-
pertou a atenção à urgente necessida-
de de valorizar a educação e seus pro-
fissionais, ação evidente na sociedade 
até os dias atuais. 

Questiona-se sempre o que há de in-
congruente em um país onde cerca de 
85% da população entre 7 e 14 anos está 
matriculada em uma escola, mas não 
consegue atingir os padrões desejáveis 
às aprendizagens. Por que tanto se inves-
te em educação e não são compatíveis 
os resultados desses investimentos? 

Alguns passos já têm sido dados 
para modificar esse cenário. Políticas 
de implementação e apoio estudantil 
caminham para a modernização e agi-
lidade no custeio financeiro da forma-
ção; os currículos de formação têm pri-
mado pela reestruturação de conteúdo 
e revisão de referenciais; redefinição 
dos sistemas de avaliação, não somen-
te avaliação formativa, mas essencial-
mente institucional; como também 
mudanças consideráveis no ensino 
fundamental e o Novo Ensino Médio. 

Mas, para que tudo tenha efetivi-
dade, há que se envidar esforços para 
valorização da figura do professor. Se 
isso não ocorrer, não haverá empenho 
em exercer a atividade e, por consequ-
ência, todo o processo ensino- apren-

dizagem poderá ser prejudicado. 

O aporte vocacional estabelece as li-
nhas de suporte à escolha profissional 
que, na atualidade, direciona a carrei-
ras mais promissoras financeiramente 
e, consequentemente, mais valorizadas 
pelo mercado, relegando a segundo pla-
no as carreiras mais tradicionais que per-
meiam a história da formação humana. 

 A população carece renovar o olhar 
para perceber a função do professor, 
além do ambiente escolar, tendo o es-
paço pedagógico em âmbito acolhedor, 
respeitando as diferenças, eliminando 
todo tipo de segregação e exclusão. As 
políticas públicas a serem elaboradas 
devem perseguir a melhoria nas ativida-
des pedagógicas, bem como atender a 
condições de trabalho compatíveis com 
o desempenho das tarefas, entrelaçan-
do e aderindo aos planos de carreira. 

A formação inicial, impulso essen-
cial que visa a adequar vocação à re-
alidade profissional, rastreia amoldar 
conteúdos teóricos à interação práti-
ca, por meio do estágio funcional inci-
piente a partir dos primeiros passos na 
academia, renovando o investimento 
a que se submete na consolidação da 
carreira profissional.

Não se pode olvidar a experiência 
acumulada ao longo do tempo pelos 
professores, que suportam conheci-
mentos consolidados no trajeto das 
unidades de ensino da periferia aos 
grandes centros, vivenciando as mais 
diversas condições sociais, econômicas 
e culturais como resultado dos parâ-
metros aplicados à comunidade local, 
caracterizando, assim, ferramentas di-
dáticas indispensáveis à prática social 
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inicial, que fomentam a problematiza-
ção necessária à instrumentalização do 
processo de catarse que efetiva a prática 
social final em cada aluno, participante 
fundamental do insumo educativo.

Essa é a diferença que o aluno pre-
cisa e merece para acreditar na escola, 
como local de proteção, de diálogo, de 
acolhimento e crescimento. Exercitar a 
vocação é quebrar as amarras do tra-
dicionalismo escolástico e avançar nas 
aprendizagens, buscando qualificar a 

prática, aprimorar as metodologias, 
experimentar novas habilidades e téc-
nicas, garantindo substrato para discu-
tir a formação continuada, em qualida-
de, a todos os professores.

Somente dessa forma, a educação 
transformará lugares, iluminará a es-
trada do conhecimento e fortalecerá o 
cidadão, na prática de seus deveres, na 
garantia de seus direitos, na custódia 
da justiça social e, principalmente, na 
defesa da sociedade pátria.
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