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Apresentação
Este livro didático corresponde à disciplina Educação
Comparada: Mercosul e União Européia.
O material foi elaborado visando a uma aprendizagem
autônoma, abordando conteúdos especialmente selecionados e
relacionados à sua área de formação. Ao adotar uma linguagem
didática e dialógica, objetivamos facilitar seu estudo a distância,
proporcionando condições favoráveis às múltiplas interações e a
um aprendizado contextualizado e eﬁcaz!
Lembre-se que sua caminhada, nesta disciplina, será
acompanhada e monitorada constantemente pelo Sistema
Tutorial da UnisulVirtual, por isso a “distância” ﬁca
caracterizada somente na modalidade de ensino que você optou
para sua formação, pois na relação de aprendizagem, professores
e instituição estarão sempre conectados a você.
Então, sempre que sentir necessidade entre em contato; você tem
à disposição diversas ferramentas e canais de acesso tais como:
telefone, e-mail e o Espaço Unisul Virtual de Aprendizagem,
que é o canal mais recomendado, pois tudo o que for enviado e
recebido ﬁca registrado para seu maior controle e comodidade.
Nossa equipe técnica e pedagógica terá o maior prazer em lhe
atender, pois sua aprendizagem é o nosso principal objetivo.
Bom estudo e sucesso!
Equipe UnisulVirtual
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Palavras dos professores
Caro(a) estudante e professor(a):
Sobre “educação” e “processos” muito se teria a dizer,
e se pensarmos que podemos falar de vários contextos,
então há conteúdo para muitas e muitas páginas.
Neste livro, o desaﬁo foi selecionar alguns aspectos,
priorizando uns em detrimentos de outros para “contar”
um pouco de como se organizam as políticas de educação
na Europa e no Mercosul, com destaque para o Brasil.
O objetivo é trazer elementos, sem pretender esgotar o
assunto e colocá-los em condição de comparação para
analisar e conhecer políticas, programas e relações
culturais de um dado local para reﬂetir sobre o impacto
que causam em ambos os continentes.
Mas, o que sentido possui o termo “comparar”?
De acordo com o dicionário Aurélio, signiﬁca (...)
“Estabelecer confronto entre; cotejar, confrontar,
“Examinar simultaneamente, a ﬁm de conhecer as
semelhanças, as diferenças ou relaç ões; “Pôr em igual
nível; considerar como igual ou semelhante; igualar,
equiparar, Igualar-se; rivalizar” (...)
Segundo o célebre educador Lourenço Filho (2004),
“Comparar é um recurso fundamental nas atividades de
conhecer. Por isso mesmo, os educadores o empregam
sempre que desejem esclarecer questões teóricas e
práticas relativas do seu mister”, portanto, as práticas
comparativas nos oportunizam conhecer algo, segundo
parâmetros de semelhanças e diferenças, e confrontar,
sem que tenhamos que diminuir uma realidade
contextual em detrimento de outra.
Corroborando o que destaca Saviani que “o sentido que
mais se aproxima daquele que corresponde ao tema deste
evento é examinar, simultaneamente, a ﬁm de conhecer
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as semelhanças, as diferenças ou relações”. É o que nos propomos
neste livro de educação comparada.
Assim, segundo Lourenço Filho (2004), o nome “Educação
Comparada reserva-nos, a designar certo ramo de estudos que
primeiramente se caracterizam pela vasta escala de observação de
que se utilizam, por força de seu objeto”.
Ao trazer para uma sistematização e análise algumas políticas
educativas, pretende-se anunciar as preocupações com uma
educação voltada para o desenvolvimento social, para uma
sociedade mais justa e mais consciente de seus direitos e deveres.
Para tanto, a teoria por si só não se basta, a prática deve ser um
parâmetro de reﬂexão, assim como a cultura e os valores sob os
quais se orienta cada atitude ou plano.
Neste sentido, desejamos oferecer subsídios para uma reﬂexão
criando possibilidades de maior integração – para vínculos
possíveis e duradouros mesmo além mar, pois uma consciência
cidadã e cooperativa não se limita apenas a fronteiras territoriais.
Com o desejo de provocar discussões no sentido de reﬂetir sobre
os sistemas educativos, apresentamos 5 unidades de estudo e uma
unidade integradora. Esta se apresenta aberta, com possibilidade
de complementação, pois acreditamos que a educação exige
pessoas crítico-reﬂexivas, e com competência para anunciar
novidades a partir do local, contribuindo para a melhoria da
qualidade educativa global.
Bons estudos.
Os professores
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Plano de estudo
O plano de estudos visa a orientá-lo no desenvolvimento
da disciplina. Ele possui elementos que o ajudarão a
conhecer o contexto da disciplina e a organizar o seu
tempo de estudos.
O processo de ensino e aprendizagem na UnisulVirtual
leva em conta instrumentos que se articulam e se
complementam, portanto, a construção de competências
se dá sobre a articulação de metodologias e por meio das
diversas formas de ação/mediação.
São elementos desse processo:


O livro didático.



O Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem
(EVA).



As atividades de avaliação (a distância,
presenciais e de auto-avaliação).



O Sistema Tutorial.

Ementa da disciplina
Problemática do Ensino secundário na Europa: cenários
atuais e perspectivas para o projeto de uniﬁcação
Européia. Problemática do ensino secundário na América
latina: cenários atuais e perspectivas para o Mercosul
Educativo. A formação de professores: elementos de
relevância de acordo com os contextos socio-econômicos
e culturais das realidades continentais européias e
sul-americanas. O impacto da formação secundária
para o novo modelo de desenvolvimento europeu e
sul-americano. Questões de currículo e formação na
educação do século XXI nos Países da Europa e América
Latina. Educação comparada: os diversos olhares sobre a
educação.
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Carga horária
30 horas-aula.

Objetivo


Estabelecer os elementos cruciais das políticas educativas
em matéria de formação para o ensino secundário, em
análises comparadas entre a União Européia e Mercosul.

Unidades de estudo: 6

12
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Agenda de atividades/ Cronograma


Veriﬁque com atenção o EVA, organize-se para acessar
periodicamente a sala da disciplina. O sucesso nos seus
estudos depende da priorização do tempo para a leitura,
da realização de análises e sínteses do conteúdo e da
interação com os seus colegas e tutor.



Não perca os prazos das atividades. Registre no espaço
a seguir as datas com base no cronograma da disciplina
disponibilizado no EVA.



Use o quadro para agendar e programar as atividades
relativas ao desenvolvimento da disciplina.

Atividades de Avaliação

Demais atividades (registro pessoal)

13
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UNIDADE 1

A Educação Comparada:
Aspectos Históricos, Teóricos e
Metodológicos

1

Juliana Elisa Raffaghelli

Objetivos de aprendizagem


Compreender o campo de estudo da educação
comparada.



Conhecer o surgimento da investigação em educação
comparada.



Conhecer a contribuição da educação comparada para o
debate educativo-social.

Seções de estudo
Seção 1 Definindo o campo de estudo
Seção 2 A Educação Comparada como disciplina: enfoques
e desenvolvimentos

Seção 3 O debate educativo-social baseado: dos sistemas
nacionais à cidadania planetária: que é ensinar?
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Universidade do Sul de Santa Catarina

Para início de estudo
Nos últimos anos, com os processos de internacionalização
educativa e principalmente com o interesse pela educação
(elemento-chave do desenvolvimento social e econômico de
realidades regionais – União Européia/Mercosul, como veremos
adiante), intensiﬁcou-se o interesse pela pesquisa comparativa
entre os sistemas educativos.
O objetivo principal desta pesquisa é a busca por
“boas” práticas, a excelência na análise dos elementos
que, nos diferentes países deveriam adquirir
maior importância para o alcance de metas de
desenvolvimento social, humano, econômico.

Nas discussões nacionais e internacionais sobre os sistemas
educativos, a literatura de pesquisa estratégica, em seu âmbito
operacional, versa sobre:


Como produzir dados comparáveis?



Quais são os parâmetros admissíveis de comparação
entre um sistema e outro?



Quais são os pontos de convergência que nos levam a
pensar os sistemas educativos em modo transversal?



Quais são as áreas de especiﬁcidade?

Existem outras perguntas no cenário de comparação, que se
revestem de maior complexidade, e que se relacionam, sobretudo,
com a problemática dos nacionalismos, das identidades regionais,
contra os processos de integração continental (por exemplo, a
União Européia).
Neste sentido, você acha que há possibilidade de
se pensar em sistemas ou modelos, em diferentes
âmbitos de comparação dos sistemas educativos,
por exemplo, a formação profissional, a educação
secundária, a educação dos professores?

16
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Educação Comparada: Mercosul e União Européia

Tende-se a identiﬁcar elementos “standard” de sucesso, que
poderiam ser indicados como “idéias” transversais aos sistemas
educativos. Mas, sendo a educação formal, principalmente
primária e secundária, o coração e a expressão de uma cultura
selada como “nacional”, a transferência de práticas é discutível,
como é discutível o princípio de “importação” de metodologias
eﬁcazes ao interior de um determinado sistema educacional numa
determinada cultura, a outro contexto cultural diferente. Vamos
seguir com este conteúdo deﬁnindo melhor o campo de estudo.
Vamos ao estudo das seções?

Seção 1 - Definindo o campo de estudo
Para iniciar este estudo a pergunta pode ser: quais são as
possibilidades de um sistema educacional desenvolver práticas
que possam ser adotadas em outro sistema, sem ser contaminado
por aspectos culturais próprios do sistema de origem?
Para responder a este questionamento complexo, reﬂitamos
sobre o respeito às identidades e à signiﬁcatividade das práticas
pedagógicas locais, em seus contextos de atuação.
Perceba que é fundamental uma profunda reﬂexão sobre as
características locais que, mesmo diferentes, podem levar ao
melhoramento da formação e com isso, ao alcance de objetivos
próprios de desenvolvimento.
Além de considerar os fatores especíﬁcos de comparação,
você pode ter uma visão complexa do problema, pelo viés
sócio-cultural extensivo aos estilos de vida, às linhas de
desenvolvimento histórico, até as tendências sociais e as
expectativas da sociedade frente ao sistema educacional.
Desta forma, você pode pensar (sem por isso deixar de lado
as dimensões de convergência dos sistemas educativos) nas
atividades de pesquisa didática, de políticas educativas, até nos
espaços de mudança de um determinado sistema educacional.

Unidade 1
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Universidade do Sul de Santa Catarina

Na perspectiva da diversidade nacional e cultural do tema
educação, alguns pesquisadores tatearam uma deﬁnição
compreensiva, que é difícil por causa dos diferentes enfoques
atuais que podem ser dados a este âmbito de estudo.
Orizio (1997) “entende por educação comparada (E.C.)
toda análise onde fica indicado e definido o âmbito de
estudo com base no material, no objeto concreto, nas
coisas e nos eventos educativos que são manipulados
nas situações educativas, para poder realizar
comparações de eventos.”

Esta deﬁnição encontra seu autêntico signiﬁcado nas
modalidades, nas quais os processos de ensino e aprendizagem,
a organização escolar e as causas do abandono escolar são
comparados.
Mas, atenção! O conceito de Orizio perde sua
legitimidade se o estudo não comportar eventos
e considerar somente teorias educativas, trends de
desenvolvimento, políticas e valores culturais de um
sistema educacional.

Por isso, pode-se sustentar que a educação comparada encontra
seu ponto de referência no sistema pessoa-cultura-valores, pois
a educação é um fato complexo em que a pessoa é protagonista
de um processo formativo. A cultura, portanto, é um universo
simbólico-signiﬁcante, no qual as pessoas se movimentam
e as instituições se criam. Lembremos que a educação como
fenômeno é abordada por diferentes ciências, ou seja, as Ciências
da Educação.
A educação comparada orienta a análise dos eventos e de
contextos histórico-culturais nos quais é necessário compreender
os ﬁns, os objetivos, as metas, os processos, a estrutura (ciclos
e níveis), os conteúdos, os métodos, as técnicas, a avaliação,
o credenciamento, o valor dos títulos, e inclusive questões
organizacionais e administrativas dos sistemas educativos.

18
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Educação Comparada: Mercosul e União Européia

Comparar, portanto, significa buscar diferenças,
com a finalidade de exaltá-las, de valorizá-las e
compreendê-las para uma educação seguramente
melhor, que atenda às necessidades formativas
das sociedades futuras, e principalmente que seja
a fonte principal de alimentação de um modelo
de desenvolvimento. Não devemos esquecer que
comparar implica buscar pontos de convergência,
tendentes a gerar espaços comuns de trabalho em
nível internacional.

A diversidade de enfoques, sujeitos, e fenômenos na investigação
sobre os sistemas educativos nos permitem traçar um caminho
para pensar os sistemas educativos, através de diferentes níveis de
análise, com linguagens e estruturas próprias para cada nível.
Sob um ponto de vista prático, o problema inicial é identiﬁcar
os grupos e países a trabalhar para uma análise comparada
signiﬁcativa. Com efeito, algumas realidades não são
comparáveis, porque faltam “linguagens” que permitam
“intercontectar”, “mediatizar”, fenômenos e culturas
extremamente diferentes.
O problema da convergência está justamente na possibilidade
de encontro de linguagens compartilhadas entre os sistemas
educativos, enquanto o problema da divergência indica a
necessidade de se respeitar áreas particulares de cada modelo, que
segundo a realidade cultural especíﬁca, pode ser bem-sucedido.
Os sistemas educativos são identiﬁcados como dispositivos
de socialização por Emile Durkheim e depois por Berger &
Luckman (1966). Para estes autores, uma determinada sociedade
reproduz seus modelos. Por isso, o “implante” de práticas e
metodologias eﬁcazes em uma determinada realidade pode
resultar completamente ineﬁcaz e até nocivo em outra realidade.
Isso nos leva a reconsiderar a divergência como margens de
liberdade necessárias, marcas distintivas dos diferentes sistemas
educativos que necessitam ser respeitados por expressar uma
identidade cultural. A discussão sobre ditas margens e sobre
os espaços de diálogo entre os sistemas educativos é a razão que
funda a educação comparada.
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A Educação Comparada envolve conceitos complexos.
Anote-os ao longo de sua leitura, para realizar um
estudo proveitoso e melhorar sua aprendizagem!

Os objetivos de pesquisa são naturalmente reconduzíveis
a processos políticos em ato (SELLIN, 2000), a interesses
internacionais e de integração regional, que raramente partem
de uma urgência social, mas se ativam depois de observada a
conveniência de circulação de capitais, bens, serviços, e depois,
pessoas.
Galeano (2002) aﬁrma, com relação aos impedimentos sociais
e normativas postos às migrações entre países: “vivemos num
mundo onde não se restringem as liberdades aos capitais, e sim
às pessoas”. Contudo, a comparabilidade dos sistemas educativos
atravessa uma fase positiva, por quanto se compreendeu a
relevância da educação nos processos de desenvolvimento,
seguindo em primeiro lugar o caso europeu, onde as políticas
educativas tiveram um rol central no processo de uniﬁcação e
suporte ao modelo de desenvolvimento europeu. Trataremos
deste tema ainda nesta unidade.

(LORENTE, , 2001; VIÑAO, 2002;
NÓVOA, LAWN, 2002; BRAY, 2003).

A relevância de processos de uniﬁcação européia e a
potencialidade das políticas para a resolução de problemas
de base teórica são critérios que pesam sobre a escolha de
contextos e dimensões de pesquisa. Basearemos a perspectiva de
comparação numa teoria crescente da investigação comparada
internacional sobre a educação.
A investigação comparativa (comparative research) objetiva
“colocar as relações em relação”, por exemplo, na comparação
de relações dos atores ao interior de um determinado sistema,
com as relações ao interior de outro sistema). O objetivo de
uma investigação que se aprecie pelo seu caráter internacional,
é a aquisição de um background rico em conhecimento para a
promoção de entendimento entre atores de diferentes sistemas
culturais.
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Hörner (1997) propõe classiﬁcar os objetivos que orientam os
processos de pesquisa internacional por categorizações, através
do cruzamento de dois pares de conceitos ou dimensões opostas:
interesse teórico ou prático por uma parte, e especiﬁcidade e
universalidade, pelo outro.
Tal combinação produz alguns tipos ideais de objetivos na
investigação educativa e comparada. Vamos conhecê-los:
a) Objetivo teórico em associação à especiﬁcidade:
Apresenta a conexão teórica entre uma sociedade e sua
cultura. Possui um propósito ideográﬁco, que é uma
metodologia de investigação que aspira a dar respostas
a perguntas, ou seja, às necessidades de conhecimento
traduzidas em dúvidas sobre uma determinada
realidade mais ou menos estendida, espacialmente e
temporariamente situada, limitando-se a individualizar
regras a seguir para obter determinados resultados, em
determinados contextos espaço-temporais.
A pesquisa ideográﬁca possui como objetivo principal a
descrição e a compreensão de uma realidade educativa.
A metodologia normalmente usada se baseia num
paradigma qualitativo. Esta categoria inclui os estudos
nacionais, nos quais se examina o desenvolvimento dos
sistemas educativos, logo as instituições educativas e suas
atividades estão relacionadas a um contexto históricocultural especíﬁco.
b) Objetivo prático em associação à especiﬁcidade: Este
tipo de objetivo procura o melhoramento das condições
de atuação dos projetos educativos. Seguindo o exemplo
europeu, temos experiências que se baseiam nestes
pressupostos, como o Lifelong Learning Programme, com
suas diferentes tipologias para a educação formal inicial,
primária e secundária - Subprograma COMENIUS-,
a educação superior -Subprograma ERASMUS-, a
formação proﬁssional -Subprograma LEONARDO -, a
educação de adultos-Subprograma GRUNDTVIG.
É muito freqüente nos estudos europeus, orientados à
apresentação de best-practices num contexto de pesquisa
de fatores de excelência num caso determinado analisado.
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Investigação orientada a definir leis
ou regras universais, tendo como
principais objetivos a descrição, a
explicação e a previsão de uma dada
realidade educativa. Os métodos
normalmente usados são os
quantitativos.

Como indicamos previamente, freqüentemente os
processos políticos regionais (europeus, por exemplo) são
associados a projetos de pesquisa em nível internacional.
c) Objetivo Teórico em associação à universalidade:
Inclui diferentes formas de pesquisa “quase
experimentais”, e se pode associar aos estudos de
transição entre formação e trabalho: dito tema pode ser
reconduzido à pesquisa “nomotética”. O método close
matching, isto é, de observação empírica da transição, que
envolve desde a escola ao trabalho com suas dimensões
subjetivas, permite analisar fenômenos que sucedem de
modo diferente de um país para outro, mas que em suma
contém fenômenos similares (por exemplo, a estrutura
comercial regional e o perﬁl ocupacional comercial,
assim com as problemáticas conectadas à orientação).
Outra grande pesquisa de tipo nomotético é a conhecida
como P.I.S.A, que compara a performance dos
estudantes de 15 anos em 57 países de todo o mundo,
usando testes que foram padronizados para tatear uma
comparabilidade de dimensões comuns (compreensão
de textos escritos, ciências, matemáticas) em todas as
realidades participantes.
d) Objetivo Prático em associação à universalidade:
Para Hörner, este objetivo está “em evolução” pelo seu
interesse sobre o desenvolvimento de tendências em
determinadas áreas. Os estudos de UNESCO e OEI
sobre a caracterização dos sistemas educativos latinoamericanos (http://www.oei.es/quipu/), assim como os
estudos EURYDICE (http://www.eurydice.org/portal/
page/portal/Eurydice) sobre os sistemas europeus,
podem ser reconhecidos dentro deste tipo de pesquisa,
em que não se procura explicitamente a comparação, mas
sim a caracterização de elementos.
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Veja, a seguir, um diagrama que sintetiza alguns os aspectos:
Objetivos da pesquisa nos Sistemas Educativos Nacionais (SEN)
(Com relação ao modelo analítico de Hörner)

Exemplo:

Exemplo:

Contexto Histórico Cultural

Best Practices

Determinante de Práticas
Pedagógicas (SEN)

Projetos de Mobilidade
Internacional
Lifelong Learning Programme

“Pesquisa Ideográfica” “Pesquisa de melhoramento”
“Pesquisa Nomotética” “Pesquisa de evolução”

Exemplo:

Exemplo:

Estudos P.I.S.A

OEI –AmLat- EURYDICE –EUContextos Nacionais em Educação

OBJETIVO PRÁTICO

OBJETIVO TEÓRICO

ESPECIFICIDADE

UNIVERSALISMO
Diagrama 1.1- Modelo de Hörner sobre os objetivos da investigação.
Fonte: Hörner (1997).

Grupos de pesquisas internacionais e análise comparativa
Na área acadêmica, a educação comparada é entendida como
um campo de estudo, mais do que como uma disciplina. Vale
a pena lembrar algumas passagens importantes do processo de
institucionalização da educação comparada.

Becher e Trowler (2001)
Estes autores evidenciaram a importância da epistemologia e
fenomenologia quando se traçam conexões disciplinares: usando a
metáfora das “tribos acadêmicas” e dos “territórios”, estes autores
quiseram denotar por um lado as culturas distintivas ao interior
das comunidades acadêmicas (tribos) e pelo outro lado, as idéias
com as quais os conjuntos acadêmicos trabalham (territórios).
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Eles defenderam, deste modo, a epistemologia disciplinar
como “a forma atual e o foco de conhecimento dentro de cada
disciplina, e a fenomenologia do conhecimento como “as idéias
e compreensão que os practitioners possuem sobre suas disciplinas
e outras” (p. 23).
Becher e Trowler argumentaram que a epistemologia e a
fenomenologia ﬁcam inseparavelmente relacionadas, concebendo
assim uma disciplina acadêmica como o resultado de um jogo de
dependências mútuas entre as condições culturais e a capacidade
dos indivíduos e grupos como agentes de ação autônoma,
incluindo atos de interpretação (2001, p. 23-24).

Wagner e Wittrock (1991)
Descreveram a institucionalização de uma disciplina nas
ciências sociais como “a criação de esferas separadas de atividade
cientíﬁca” (p. 3), argumentando que a institucionalização não
necessariamente ocorre em espaços acadêmicos; nem sempre,
ocorre nas bases de uma bagagem teórica e metodológica e
não comporta a completa estabilidade no tempo ou no espaço,
exibindo transformações com relação às características que se
imprimem em diferentes regiões ou grupos intelectuais.
As disciplinas emergentes usualmente se encontram
comprometidas em processos de trabalho para distinguiremse da tarefa pragmática, focalizando os sistemas ou fenômenos
estudados, assim como esforçando-se pela separação de outras
disciplinas. Nas ciências sociais, e também em outros domínios,
o desenvolvimento foi comumente diacrônico, exibindo diferentes
áreas e níveis de desenvolvimento de acordo com o nível de
reconhecimento nas sociedades locais (universidades, faculdades
e inclusive departamentos que desenvolvem linhas de trabalho
sobre uma disciplina).
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Manzon e Bray (2007)
Indicam que a formação de comunidades de pesquisadores
internacionais, que realizam estudos comparados, reconhecendo
as especiﬁcidades locais, geram ulteriormente associações que
promovem o desenvolvimento de uma disciplina dada, assim
como sua institucionalização. O caso da educação comparada
promove, portanto, redes de comunidades cientíﬁcas que
analisam elementos da própria disciplina ao interior do
grande conjunto das ciências da educação, promovendo o
desenvolvimento de aspectos transversais em outras realidades
nacionais (common epistemological core), mas com a capacidade de
reconhecimento de especiﬁcidades locais que levam a modernizar
práticas. Não obstante isso, pode considerar-se a E.C. um campo
de estudo interdisciplinar complexo, que ainda se esforça por
elevar-se a estatuto de disciplina, num momento em que os
processos de internacionalização promovem o crescimento deste
enfoque de estudo.

Seção 2 - A Educação Comparada como disciplina:
enfoques e desenvolvimentos
De posse dessta “lente” conceitual sobre a educação comparada,
é importante que você conheçar o surgimento da investigação
em educação comparada. Tendo evoluído de linhas disciplinares
múltiplas em diferentes partes do mundo, a educação comparada
não possui, como dizíamos, um coração epistemológico comum.

World Comparative
Education Societie”http://www.wcces.net/
OEI - www.oei.org
EURYDICE - http://www.
eurydice.org/portal/page/
portal/Eurydice

As redes de pesquisa, como a World Comparative Education
Societies, assim como entes supra-nacionais, como a UNESCO, e
de integração regional (OEI, EURYDICE, etc.) desempenham
uma função crucial.
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Não obstante isso, este campo de estudo não tem tido uma
visão unívoca ao longo da história, e tendo feito uma fotograﬁa
atual nos parágrafos precedentes, é interessante compreender
as bases de desenvolvimento históricas, e realizar uma série
de exempliﬁcações para compreender as aplicações no debate
educativo internacional.
A matriz de análise que propomos a seguir mostra as etapas de
desenvolvimento da E.C:
Etapa de Desenvolvimento
da Educação Comparada

Etapa descritiva o da
Pedagogia no estrangeiro

Etapa interpretativa ou de
elaboração sistemática

Principais Fenômenos que
caracterizam a etapa

Resultados da Etapa

A EC apresenta
desenvolvimentos, segundo
modelos de investigação
característicos: FRANÇA,
INGLATERRA, ALEMANHA.

Descobrimento de
práticas pedagógicas
diversas às próprias
no contexto nacional.
Visão de fenômeno
“distante”, contemplação
“etnográfica”.

Aproximações de
interpretação a fenômenos
educativos e representação
de um quebra-cabeças
de elementos nacionais,
constituindo um cenário
internacional
Interpretativo histórico

As identidades nacionais
fortemente posicionadas
descobrem outros
modelos de excelência e se
questionam.

Interpretativo antropológico
Interpretativo filosófico

Os distintos enfoques de
comparação:
Comparativo Preditivo
Etapa Comparativa

Comparativo Funcional
Comparativo tipológico
Comparativo Global

Sistematização de
indicadores de comparação
e construção de um
núcleo epistemológico
que consente o
questionamento filosófico
à base do ato comparativo:
que se compara? Por quê?
É possível comparar? O
problema das divergências
e convergências nos
sistemas educativos.

Quadro 1.1 - Principais etapas da E.C.
Fonte: EURYDICE - http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice

26

Book 1.indb 26

18/7/2008 16:05:22

Educação Comparada: Mercosul e União Européia

Os primeiros estudos comparativos
Nas últimas décadas do século XVII e, sobretudo nas
duas primeiras do XIX, aparece o vocábulo “comparado”
ou “comparada”, incluído no título de tratados e pesquisas
cientíﬁcas.
É de Marc Antoin Jullien (conhecido como Jullien de Paris) o
mérito de considerar, pela primeira vez, de um modo completo,
o caráter cientíﬁco e prático da Educação Comparada, ao que lhe
atribuiu uma autonomia epistemológica.
Jullien, nasceu em Paris no ano 1775. Era um homem do período
Iluminista, ﬁel aos ideais tipicamente racionalistas e com gosto
ao nacionalismo imperante. A partir de 1808, Jullien se dedica
ao tema da educação, e é considerado o marco de caracterização
da educação como elemento crucial para a promoção da
cidadania francesa. No entanto, reﬂetindo sobre o impacto da
racionalidade, que levaria para o positivismo nas discussões
contemporâneas sobre ciência, Julien se interessa por considerar
a educação objeto de estudo, e como tal, passível de isolamento
e comparação. A obra mais importante leva por título: Esquisse
et vues préliminaires d’um ouvrage sul l’éducation comparée’, e é
publicada em 1817. O autor mostra uma intenção de caráter
prático do cientista frente a seu objeto de pesquisa. Divide assim,
a obra em duas partes, ﬁcando a primeira parte como justiﬁcativa
do projeto e uma breve resenha de seus objetivos e aspectos
gerais, e a segunda destinada a proporcionar um instrumento
eﬁcaz para a coletânea de dados, consistindo principalmente na
introdução de umas tábuas e perguntas fundamentais às que
Jullien denomina, séries de perguntas.
Com o auge do pensamento racional e cientíﬁco, que enfatizava
a contemplação e descrição exaustiva do universo tomado como
um objeto externo observável em modo objetivo, o século
XIX, se transforma no século dos viajantes, com uma grande
predisposição a conhecer o mundo, as realidades afastadas, mais
num clima de nacionalismos dominantes. Os sistemas, métodos,
práticas reconhecidas no estrangeiro são observadas, sem dúvida
nenhuma, a partir de uma matriz etnocêntrica, por isso nem
todos os autores e viajantes aceitariam as realidades conhecidas,
pondo em discussão a utilidade das viagens e das comparações
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educativas no seu conjunto. Por exemplo, o russo Leon Tolstoi
era um crítico da “xenoﬁlia”, como seria chamada a tendência a
simpatia pelas realidades estrangeiras.
Jullien vai viajar para vários países europeus, na busca de
possíveis experiências que lhe servissem de inspiração para levar
a cabo sua idéia de criar instituições educativas. Manifestou
sua repulsa ao modelo Prussiano, considerado como o super
modelo educativo naqueles tempos. Manifestou que a Rússia
não só não devia imitar o Ocidente, mas necessitava evitar
qualquer contágio. As escolas para trabalhadores de Marselha e
os de Kindergarten froebelianos causaram em Jullien uma boa
impressão, e os descreveu por isso com cuidado, indicando que
nestas experiências se abria um atalho às práticas educativas
universais.
À Jullien se deve a fundação do primeiro Centro
de documentação internacional, estabelecido
em Genebra, em 1819. Seguramente foi esta a
contribuição mais importante que o pedagogista
francês deu à pedagogia comparada para sua
constituição e fundação em termos de nova ciência.
Depois da primeira guerra mundial a educação
tem suas raízes na sociedade em geral, não só nas
instituições escolares, e deste modo, as comparações,
feitas no âmbito das práticas pedagógicas e os
“modos de ensinar” nas diferentes realidades
analisadas, vão referir também a pressupostos e
motivações sociais, econômicas, políticas e históricas
da educação nas sociedades de referência.

Durante o século XX vão ser muitos os viajantes “observadores”
e os relatórios por eles realizados, na busca por compreender e
estudar as características de modelos educativos estrangeiros.
E. .KING, Insegnanti e societá in
evoluzione, Armando Editore, Roma
1972.

Entre os autores e estudiosos que contribuíram com um
signiﬁcativo estudo comparativo, depois de Jullien, estão F.
Hilker, da Alemanha, E. King da Inglaterra, P. Rosseló da Suiça
e G. Bereday da America.
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Etapa descritiva da Pedagogia: o “século dos viajantes”
Esta etapa iniciou com as atividades desenvolvidas no século
XIX, denominado “século dos viajantes”, no qual se desenvolve
a descrição da Educação Comparada. Como vimos, alguns
teóricos com esforço iniciam o delineamento de uma área de
estudo. Desta forma, parte-se para apanhar experiências de
outros países que pudessem ser utilizadas em outros contextos:
as visitas por isso são quase sempre realizadas com o objetivo
de achar práticas aplicáveis ao próprio contexto e não tanto
para estudar o verdadeiro valor que as práticas contextualizadas
pudessem ter.
O paradigma de trabalho é do tipo universalista-etnocêntrico
e positivista: existe uma verdade passível de observação e
quantiﬁcação, a comparação levaria à descoberta do sistema
educacional ou das práticas pedagógicas melhores. Os viajantes,
alguns com bolsa pelo seu país de origem, visitavam outros
países e observavam as experiências sob um olhar próprio e
culturalmente sossegado, visto que freqüentemente os viajantes
levavam um plano pré-elaborado para evitar “impressões
subjetivas”. Em geral, os autores não realizavam uma busca
por dados sistemáticos, também não estavam sujeitos às regras
de ordem e de exatidão, que permitissem, em seguida, a
homologação de dados de outros países. No entanto, e ainda
sem ter consciência disso, estes estariam contribuindo para o
nascimento de um novo campo de estudo, que reclamaria o
estatuto de disciplina.
Uma análise exaustiva da situação nos permite compreender
que estes pesquisadores pioneiros não teriam levado a diante
comparações propriamente ditas: seus estudos se caracterizavam
pela descrição quase obsessiva de eventos, onde se dava a
justaposição de elementos do próprio sistema com elementos do
sistema observado.
No entanto, a atividade destes primeiros pesquisadores ajudou a
multiplicar o interesse dos poderes públicos sobre as realizações
dos demais países, e aos processos de construção de sistemas
educativos nacionais em países nascentes: podemos observar,
por exemplo, nos diferentes países da América do Sul, a forte
presença de elementos do sistema educacional francês-europeu,
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imitados em grande parte na busca de um sistema de excelência,
que alcançasse resultados similares aos da nação considerada
exemplo.
Indicamos em nossa matriz de análise a presença de três linhas
de pesquisa em pedagogia e educação comparada: a Alemanha,
a França e a Inglaterra. Acompanhe, a seguir, a descrição desses
modelos.

ALEMANHA

François Pierre Guillaume Guizot
(Nîmes, 4/10/1787 - Saint-Ouenle-Pin, Val Richer, Calvados,
12/9/1874 ) foi um historiador
e político francês. Participou do
governo durante a monarquia de
Luis Felipe de Orleans, e foi líder
dos Doutrinários. Dedicou-se à
aprovação da lei de 28 de junho de
1833 que cria e organiza a educação
primária na França. Esta lei marcou
um período da história nacional
francesa.

A Alemanha (antiga Prússia) foi o país mais admirado e mais
visitado para ﬁns educativos durante o século XIX, época em
que possuía, além de uma forte identidade nacionalista, um
vivo interesse por outras realidades européias. Um dos pioneiros
foi A.H. Niemeyer, que em 1824 escreveu uma obra dedicada
a realizações educativas tão signiﬁcativas como a reforma
universitária de Napoleão e do ensino na Suíça. Também as
experiências de Fischer e Kruse merecem destaque, mas vai
ser Fl. W. Thiersch quem redigirá a obra mais ambiciosa deste
período, dedicada à análise de experiências alemãs, holandesas,
francesas e belgas, com observações sobre o caráter das viagens
ao estrangeiro com ﬁns educacionais e sobre algumas precauções
de cunho metodológico que é preciso tomar quando se realizam
descrições deste tipo. Já no século XIX, através deste último auto,
crescia o interesse pela unidade da Europa: com efeito, Thiersch
vai assinalar o quanto o processo de uniﬁcação poderia contribuir
para a unidade dos sistemas e métodos de ensino.

FRANÇA
Já mencionamos, anteriormente, a experiência de Jullien, mas
há mais um representante governamental deste país. É Victor
Cousin, membro do Conselho Superior de Instituição Pública
da França. O relatório sobre suas viagens,foi redigido em 1832 e
serviu de base à lei Guizot, de 1833. Os trabalhos que realizou
sucessivamente tiveram uma repercussão que transpassou as
fronteiras de seu país. Sem dúvida nenhuma, é destacável
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nas suas obras, a preucupação que tem sobre a imitação das
experiências úteis de outros povos, justiﬁcando-se na diversidade
de caráteres, de história, de estruturas de governo: idéia que
poderia dizer-se de valor atual.
Outro destaque é a obra de P. E. Levasseur, que se dedicou à
estatística comparativa em educação. Seus principais trabalhos
se propunham a confrontar dados estatísticos sobre o ensino
fundamental de vários países europeus e, como principal
resultado, surge um alerta sobre as suas deﬁciências. Este autor,
no entanto, se mostra cauteloso quanto a relativa conﬁança
que deve conceder-se às comparações que tenham os dados
estatísticos como base fundamental, e convida a comunidade
cientíﬁca internacional a não pôr-se em guarda sobre as
mencionadas deﬁciências. Há uso de comparações dinâmicas e o
autor mostra especial interesse por estudar os principais fatores
que incidem na educação, além de apresentar os resultados com
um critério de cientiﬁcidade. Foi um homem que soube adiantarse a sua época, utilizando já no século passado, mesmo que
rudimentariamente, muitas técnicas metodológicas que possuem
hoje plena vigência.

INGLATERRA
O economista Kay (1821-1878), pioneiro em estudos comparado
na Inglaterra, dedicou sua tarefa de pesquisa à condição educativa
dos pobres na França, na Alemanha e na Suíça. Para o autor, é
relevante e necessário analisar as experiências no estrangeiro,
para a conﬁguração de metodologias para aumentar os níveis
de educação das classes sociais pobres. A obra de Kay contém
apreciações comparativas de grande agudeza, pela convicção
que o progresso de um povo é uma conseqüência da qualidade
de suas instituições sociais e, sobretudo, educativas. Considera a
Suíça o marco ideal que exempliﬁca o que deveria ser o estudo da
educação comparada.

The Education of Poor in
England and Europe (1846)
Londres.

Matthew Arnold (1822-1888) também vai ocupar um papel
importante na educação comparada. Este autor realizou inúmeras
visitas a diferentes experiências européias que estavam em
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processo, mostrando um profundo conhecimento das práticas
educativas no continente, especialmente francesas e inglesas.
Essays and Criticism (1865),
Londres.

O autor procura idéias e experiências que possam ser úteis a seu
país: não se trata de imitar experiências isoladas, mas de criar um
contexto que as torne possíveis. Deste modo, a diferença entre
Arnould e outros autores é que estes demonstram um afã por
não tingir suas apreciações com toques subjetivistas e que por
outro lado freqüentemente introduzem preconceitos nacionais,
enquanto Arnould vai aﬁrmar que os estudos comparativos
não devem ser encaminhados ex-ante a demonstrar algo, mas
a descobrir a realidade, portanto a observá-la, descrevê-la.
Segundo Arnold, o melhor da comparação não é tentar ajustar
as realidades às exigências de nossas inclinações ou preconceitos,
mas averiguar, simples e seriamente, o que nos ensina.
Foi um dos primeiros a prever que as instituições educativas
e seus resultados estão sujeitos permanentemente a uma série
de fatores, entre os que ele destacou as tradições históricas e o
caráter nacional.
Michael Ernest Sadler (1861-1943), não se limitou a apanhar
experiências educativas estrangeiras, mas deu um impulso
decisivo ao enfoque metodológico no campo da educação
comparada. Ele também foi um viajante “educacional” do séc.
XIX-XX. Em 1903, publicou onze volumes de relatórios, nos
quais encontram-se abundantes referências às práticas educativas
britânicas, européias e norte-americanas. Preferiu a via dos
relatórios e das Conferências para mostrar seu pensamento,
do qual conservamos como questão mais signiﬁcativa sua
contribuição ao novo enfoque de caráter teórico e cientíﬁco que
deu à Educação Comparada. Sadler inaugura uma etapa em que
não basta sair do país com o ânimo de encontrar experiências
a imitar, mas apresentar as bases da metodologia, em que se
procura entender o motivo mais profundo de tais experiências.
São as causas das experiências, e não estas enquanto efeitos, que
devem ocupar o olhar atento do investigador.
Pela primeira vez, de modo consciente e sistemático, surge a
convicção de que a educação de um país não se averigua somente
através de suas escolas: não se pode confundir o sistema escolar
com o sistema educacional, porque não são duas realidades
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equivalentes. Sadler vai deﬁnir os sistemas educativos como:
organismos vivos, constantemente modiﬁcados pelas pressões e os
conﬂitos políticos e ideológicos.
A continuação de seu estudo quanto a eﬁcácia do estudo
comparado em face a política educativa do próprio país, considera
que o objeto da Educação Comparada: deve procurar descobrir a
força espiritual intangível que, em todo sistema de educação eﬁcaz, na
verdade sustenta o sistema escolar e é responsável por sua eﬁciência.

Etapa Interpretativa ou de Elaboração Sistemática
O período de 1900 pode ser considerado o marco da Educação
Comparada. Ocorrem dois fatos que originam o nome deste
período:
Organiza-se, pela primeira vez, nos alvores do Século XX, um
curso universitário de Educação Comparada, na universidade
da Colômbia. Este fato reforça a necessidade de abordar a
Educação Comparada de maneira sistemática, sem confundir,
não obstante, uma matéria ou campo de estudo, com uma
verdadeira disciplina. Estas necessidades acadêmicas afetaram,
sobretudo, o aspecto formal da Educação Comparada. Com
efeito, a aparição de um escrito excepcional, conseqüência de
uma conferência pronunciada pelo seu autor, Sadler, do título
Até que ponto podemos aprender algo de valor prático com o estudo dos
sistemas estrangeiros de educação?, vai colocar em relevo o status de
desenvolvimento da área de estudo.
Poucos anos depois, Isaac León Kandel, ao estudar as
metodologias de estudo de sistemas educativos sob sua
observação, vai preocupar não somente por temáticas
pedagógicas, mas também por problemas básicos de índole
histórica e política. O estudo realizado por este autor deﬁne
assim pelo menos 5 áreas de estudo para caracterizar e comparar
os sistemas educativos:


Organização dos Sistemas Nacionais,



Administração Escolar,
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Educação Fundamental,



Preparação de Professores,



Educação Secundária (ensino médio).

Kandel vai evidenciar um novo enfoque: preocupando-se pelas
causas que fazem dos fatos educativos, as concepções que os
preparam e sustentam o foco central para encontrar as similitudes
e diferenças entre países.
A Educação Comparada tem como primeiro dever a comparação
entre si dessas concepções, sob esta linha traçada pelo autor.
Com efeito, ele reconhece linhas de desenvolvimento comum
entre países diferentes, com resultados justamente diferentes,
concluindo, portanto, que alguns problemas educativos são de
alcance geral, mais cada país ensaiaria soluções diversas.
O que deve ﬁcar claro nesta etapa é como o estudo em Educação
Comparada não estaria presidido pela idéia de incorporar ao
próprio sistema educacional experiências do estrangeiro, mas por
compreender as razões profundas dessas experiências diferentes
e por extrair delas doutrinas úteis a melhorar a compreensão de
outros povos, assim como para criticar as próprias realizações.
Um contemporâneo de Kandel, Nicholas Hans, catedrático russo
em ﬁlologia e educação, foi um dos que mais se esforçou em
encontrar uma adequada interpretação dos sistemas educativos,
desenvolvendo seu principal estudo na Inglaterra, mas com sua
visão orientada à turbulenta Rússia da revolução. Mostrou uma
tendência a utilizar a comparação como método predominante
nos estudos em educação, e junto de sua ampla produção escrita,
desenvolveu um intenso trabalho como professor de Educação
Comparada, iniciada no King’s College de Londres. Os pontos
essenciais de seu pensamento foram relacionados com as
dimensões que geram as diferenças na organização educativa e na
prática pedagógica, a saber:
1. Fatores naturais (raça, idioma, geográﬁcos).
2. Fatores religiosos ou antigos (religiões tradicionais da
Europa, das quais o autor escolhe três, a católica, a
anglicana e a puritana).
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3. Fatores seculares ou ideológicos (humanismo, socialismo,
nacionalismo e democracia).
Como elemento-chave convém explicar as diferenças entre os
sistemas educativos, Hans indica a identidade ou caráter nacional.
Há 5 fatores fundamentais que constituem dita identidade
educativa, em uma nação:


Unidade de raça,



Unidade de religião,



Unidade de Língua,



Território Compacto,



Soberania Política.

O autor vai indicar, lucidamente, que onde estes fatores não
estejam presentes, a estruturação dos sistemas educativos se
dá de modo fragmentário, com nichos de excelência e áreas de
exclusão. Hans explicitamente reconhece que a educação, sendo
uma função de caráter nacional, vem a ser ela mesma um novo
fator modelador deste; ou seja, que os sistemas educativos tiveram
tempo ainda de exercer um inﬂuxo importante sobre os caráteres
nacionais, e que, em qualquer caso, nunca alcançarão, a não ser
que reneguem de si mesmos, desembaraçar-se de suas próprias
raízes históricas.
Friedrich Schneider, em um enfoque interpretativo
antropológico, lança duas obras Triebkrafte der Pädagogik
der Völker (Pedagogia dos povos) e Vergleichende
Erziehungswissenschaft (Pedagogia Comparada), traduzidas
e apresentadas por J. Tusquets, em que põe em destaque
a necessidade de aprofundar na psicologia dos povos, não
importando o modelo educativo determinado sem examinar
antes se está de acordo com o objetivo do próprio do povo e da
necessidade de não recomendar, reformar ou inovar algo que não
esteja voltado ao que de fato importa ao povo.
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É evidente a inﬂuência da concepção antropológica, que evolui
durante o Século XX, neste autor, através da discussão sobre
cultura e fundamentalmente cultura nacional e cultura geral.
Schneider, além do caráter nacional na constituição das práticas
pedagógicas e dos sistemas educativos, enumera outros fatores: O
espaço geográﬁco, a economia, a cultura, a religião, a ciência, a
estrutura social e política, a história, as inﬂuências estrangeiras,
os fatores endógenos do desenvolvimento pedagógico. Estes
últimos são o “impulso criador vital” da vida educativa dos povos,
ou como “energias conﬁgurativas internas”.

Sistemas Comparados de Educação
é sua obra fundamental e foi
publicada em 1964.

Com uma forte visão humanista, Schneider considera um
objetivo da Educação Comparada a assistência educativa aos
povos de menor desenvolvimento, mostrando que uma tendência
da pesquisa comparativa futura é seguir em frente com o foco em
processos de desenvolvimento.
Também dentro de uma perspectiva antropológica, Arthur
Henry Moehlman, construirá um marco teórico formado por 14
fatores, cujas interações vão determinar o caráter da educação de
um povo determinado. Os fatores estão agrupados da seguinte
maneira:


Povoações, espaço e tempo.



Idioma, arte, ﬁlosoﬁa e religião.



Estrutura social, governo e economia.



Tecnologia, ciência, saúde e ensino.

Moehlman segue as tendências que, desde começos dos anos
sessenta, virão a apresentar-se na sistematização da Educação
Comparada.
Na perspectiva interpretativa ﬁlosóﬁca, encontramos outros
autores, como Joseph A. Lauwerys, primeiro professor de
Educação Comparada na Universidade de Londres, cuja
ampla atividade cientíﬁca e docente em prol da disciplina,
teve inﬂuência sobre os desenvolvimentos da UNESCO. Sua
preocupação principal teria sido a de encontrar um sistema
de classiﬁcação universalmente aplicável aos diversos níveis e
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aspectos dos sistemas educativos. Oque o autor nos diz é que, no
fundo, o caráter nacional, é um conceito com debilidade teórica,
se bem lhe reconhece um valor heurístico, que ajuda a formular
perguntas e guiar a pesquisa. Mas, mais que de “caráter nacional”
ou de “características nacionais”, a Educação Comparada deveria
falar de “estilos nacionais” baseados em valores culturais, que
levam a um determinado tipo de enquadre ﬁlosóﬁco da educação.

A Etapa Comparativa
Esta etapa, cujo nome é eloqüente e se vai caracterizar pelos
processos de estandardização de dimensões e metodologias de
análise comparativa em nível mundial e regional, com grandes
estudos internacionais, abrange desde meados do século XX, até
nossos dias, e nela podemos distinguir dois momentos, um até os
anos setenta, e outro que chega até o momento atual:
a) Até os anos 1970: assistimos à consolidação de organismos
internacionais, cooperação e a realização de autênticos estudos
comparados. Também se prestou atenção à elaboração de uma
metodologia cientíﬁca da Educação Comparada, num primeiro
momento usando métodos puramente comparativos (Hilker e
Bereday), posteriormente avaliando o método cientíﬁco (Husen,
Noah e Eckstein), ou abrindo novas vias de estudo (Holmes,
Anderson e Roselló).
b) A partir da data anteriormente assinalada, se organiza o
Conselho Mundial de Sociedades da Educação Comparada,
e surgem inúmeras sociedades nacionais, produzindo-se um
aumento no número de congressos, de publicações e pesquisas
comparativas.
Nesta etapa podemos diferenciar três enfoques:
a) Enfoque comparativo-preditivo.
b) Enfoque comparativo-funcional.
c) Enfoque comparativo-global.
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a) Enfoque comparativo-preditivo
Pedro Roselló, o maior representante deste enfoque, de
nacionalidade espanhola, se vinculou primeiro como aluno e
depois como professor ao Instituto J. J. Rousseau de Genebra e,
mais tarde, ao Escritório Internacional de Educação, do qual foi
peça fundamental até pouco tempo antes de sua morte, em 1970.
Este acadêmico concebe a educação comparada de uma forma
dinâmica, introduzindo o conceito de “correntes educativas”.
A estrutura da comparação deve girar sobre uma série de
variáveis que, por sua vez, estão relacionadas com determinados
fatores.
Um exemplo seria, a variável “natureza da comparação”,
dependerá de fatores como a descrição, a comparação, etc.
Rosselló estabelece a estrutura da Educação Comparada, em
quatro variáveis:
1. O sujeito da comparação: pode ser mais especíﬁco e geral
dentro do esquema do Sistema Educacional de um país.
O sujeito da comparação será:
Todo o sistema educacional do país.


Qualquer nível educativo.



A forma de ﬁnanciamento.



As estruturas administrativas.

Os planos de estudos, a metodologia, as práticas pedagógicas, etc.
2. A área da comparação: entre cidades, regiões, países,
continentes, etc.
3. A natureza da comparação:


Ser uma comparação DESCRITIVA (analogias e
diferenças).



Ser uma comparação EXPLICATIVA (tratando de
encontrar as causas destas diferenças e analogias).
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4. O sentido da comparação: pode ter dois sentidos
diferentes:


Ser uma comparação ESTÁTICA, estudo de um
momento.



Ser uma comparação DINÂMICA, comparação das
situações na evolução.

b) Enfoque comparativo-funcional
Andreas M. Kazamías, seguidor de R. Ulich em Harvard
e colega de R. Arnold Anderson em Chicago, concebe a
metodologia da Educação Comparada, a partir de uma
perspectiva interdisciplinar, combinando o enfoque “humanista”
e as contribuições da História, das Ciências Políticas e da
Sociologia. Em seus estudos comparativos, de clara tendência
analítica, aparecem traçadas simultaneamente as forças da
tradição e da mudança que caracterizam o desenvolvimento da
educação contemporânea. O objetivo da Educação Comparada
seria, portanto, o de descobrir as funções que as escolas, como
instituições sociais, desenvolvem em cada país.
Kazamías proclama que a Educação Comparada deve adotar
deliberadamente uma “base cientíﬁca”e critica duramente
as fundamentações históricas insuﬁcientes, dado que estão
viciadas do subjetivismo e direcionam os tratamentos para uma
“desvalorização” dos sistemas educativos estudados. O autor
aﬁrma que os estudos comparados em educação alcançarão a
objetividade necessária para que sejam considerados cientíﬁcos,
quando usarem o método funcionalista e sua técnica das covariações, cujo valor está suﬁcientemente indicado nos estudos
sociológicos e antropológicos.
As comparações se realizam entre dois ou mais sistemas
educativos, previamente descritos e considerados como estruturas
sociais, mesmo que s estruturas semelhantes possam preencher
funções diferentes. Seu funcionalismo sociológico lhe permite
isolar diferentes variáveis na estrutura institucional do ensino e
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determinar as relações que existem entre elas e outras funções das
estruturas sociais.
Outro importante autor contemporâneo que trabalha nesta
linha é Brian Holmes, catedrático de Educação Comparada na
Universidade de Londres desde 1979 e chefe do Departamento
de Educação Comparada do Instituto de Educação Comparada
da mesma Universidade. Este autor realiza um dos maiores
aportes em metodologias da Educação Comparada. Seu livro
Problems in Education – A Comparative Approach (1965), Problemas da educação - uma aproximação comparativa - reunia
as conclusões de sua tese de doutorado e outras pesquisas, e
desde então se transformou em tema de inúmeros artigos e
contribuições em conferências. Em 1967, publicou uma coleção
de ensaios intitulada Educational policy and the mission schools
(Política educativa e as escolas missionárias), elaborada pelo
próprio Dr. Holmes e seus alunos.

c) Enfoque comparativo-global
R. Arnold Anderson atuou como docente nas Universidades de
Harvard, Iowa e Kentucky, no Centro de Educação Comparada
da Universidade de Chicago, onde trabalhou até 1974, ano
de sua aposentadoria. Pertenceu ao conselho de redação da
Comparative Educaction Review desde 1966 a 1978, e suas
principais publicações se centraram nos problemas da mobilidade
e a mudança social, e sua convergência paraa educação.
Na década de 1960 aprofundou seu estudo sobre o planejamento
e os problemas educativos nos países industrializados. Seus
últimos trabalhos foram sobre a problemática da avaliação do
rendimento educativo. Este autor vai conceber a Educação
Comparada como uma ciência interdisciplinar e defender uma
metodologia empírica, que potencialize o valor dos enfoques
multidisciplinares.
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Considera que a Educação Comparada é um meio, não um
ﬁm em si mesmo, defendendo além de um método cientíﬁco
próprio, a importância da metodologia das ciências sociais, a
dispor de uns princípios básicos de comparação, topologias,
classiﬁcações, modelos, teorias, já que todos estes meios, isolados
ou combinados, permitirão uma melhor ordenação, entendimento
e interpretação dos dados educativos. Baseia seu método de
trabalho na correlação entre diferentes aspectos dos Sistemas
Educativos, fazendo uma topologia de cada um dos Sistemas
Educativos, e correlacionando-os aos aspectos educativos e
fatores não educativos.
O enfoque comparativo global vai se desenvolver no sentido de
uma maior capacidade de leitura de problemáticas transversais
à base de um desenvolvimento interdependente, onde a situação
de um país impacta gravemente sobre a sorte dos restantes países
do planeta. Partindo de uma metodologia que aﬁrma a condição
de área disciplinar dentro das ciências da educação, através do
forte interesse de organismos internacionais e recentemente de
organismos regionais como a UE, os processos de globalização e
integrações regionais vão sustentar a importância da presença da
educação comparada nos âmbitos acadêmicos.
Neste âmbito, podemos inserir a obra pioneira de Leo R.
Ferning, que depois de trabalhar na Oxford University Press
de Londres, em 1948 entra na UNESCO, no momento de sua
criação. Foi encarregado da publicação dos importantes volumes
A educação no mundo, publicados pela UNESCO no curso
dos anos 1950; seu interesse pela Educação Comparada pôde
desenvolver-se plenamente em Genebra, onde concentrou seus
esforços sobre novos campos, tais como a inovação no campo
da educação, a modernização do sistema da informação e de
documentação.
Com estes trabalhos se chega a conclusão de que toda
comparação faz-se com uma mentalidade universal, centrada nos
seres humanos: os estados e as culturas nacionais existem, mas
existe também uma cultura universal, um destino da humanidade
que une os homens e os povos, cujo espírito deve estar presente
nos sistemas educativos.

Unidade 1

Book 1.indb 41

41

18/7/2008 16:05:24

Universidade do Sul de Santa Catarina

Uma comparação não pode ser séria se não se dispõe de uma
cooperação internacional na solução de problemas. Os estudos
comparativos, segundo Ferning, devem basear-se tanto em
estatísticas internacionais como em profundos estudos de
casos. Para isso, a supressão das características educativas
fundamentais, que ocorrem em nível mundial nos diferentes
âmbitos geográﬁcos, resultaria fundamental. Por outro lado, se
formulariam pautas internacionais que permitiriam as reformas
dos Sistemas Educativos não de modo isolado, mas sim com
tendência ao alcance de objetivos de interesse mundial, como
por exemplo, direito à participação na educação de crianças sem
discriminação de sexo.

(World Citizenship and
Government: Cosmopolitan
Idéias in the History of
Western Political Thought,
New York 1996).

Seção 3 - O debate educativo-social baseado: dos
sistemas nacionais à cidadania planetária: que é
ensinar?
A idéia de cosmopolitismo reaﬂora periodicamente na história,
até representar, como sublinhou Derek Heater (1996) uma
das grandes correntes que atravessam o pensamento político
ocidental.
No palco que se abriu depois da queda do muro de Berlim em
1989, se observou uma reaparição do debate sobre a cidadania
mundial, sob a pressão dos processos de relativa debilitação dos
poderes dos estados nacionais, até a tendência sempre mais
acelerada a uma integração produtiva, comercial e ﬁnanceira do
planeta inteiro.
Muito se dissertou sobre as tecnologias comunicativas e os
ﬂuxos migratórios, que fortaleceriam os fundamentos nacionais
de cidadania, abrindo perspectivas inéditas com relação às
identidades culturais e à concepção de uma cultura geral em
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que se possa dividir os sistemas educativos nacionais. Basta
pensar no livro de Peter Coulmas, sobre a história do conceito de
Weltbürgerschaft, às polêmicas seguidas à publicação de alguns
textos de Jürgen, ou a última produção de Ulrich Beck.
No debate atual sobre o cosmopolitismo se misturam vários
projetos de desenvolvimento, numa discussão que por enquanto
não parece haver dado seus produtos deﬁnitivos, mas que está
claramente atravessando um momento de maturidade.
Por um lado se tem a esperança de que o apoio de grandes
organismos internacionais possa representar as premissas para
a atuação dos governos nacionais; por outrose tem uma lenta
participação política, que aspiraà justiça em nível planetário.
A idéia de cidadania mundial se realizaria por lenta ediﬁcação
institucional, como construção entre a pessoa individual e um
nível de governo planetário, ou seja o cosmopolitismo, tem sua
base social, que se planeja como resultado último da “época das
migrações” e das coerentes lutas pelos direitos.
A cidadania, como grande utopia mundial de referência, é um
conjunto com um objetivo a seguir: tornar mais eﬁcaz a ação
política dos povos excluídos das grandes correntes da globalização
e dos movimentos anti-sistêmicos que encontram pela primeira
vez, momentos de ação comum.
A última obra de Edgar Morin, Educar para a Era Planetária
(2003), parece reﬂetir este conceito, que já vem se desenvolvendo
ao longo de sua obra desde seu volume anterior “Os sete saberes
necessários para a educação do futuro” (1999), publicado pela
UNESCO. Nota-se a importância dada a educação como uma
condição humana planetária, da qual cada homem e cada mulher
faz parte, pois o destino do mundo é mais fundamental, que o
destino das nações.
Neste panorama se insere o volume do sociólogo do trabalho e
das organizações Philippe Zariﬁan que se destaca das temáticas
normalmente trabalhadas por trabalhar aquestão da sociologia
das migrações, do constituir-se na forma de cidadania mundial
“de fato” ligada à circulação de migrantes e ao nascimento de
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A emergência de
um povo-mundo:
pertinência,
singularidades e suceder
coletivo, 1999.
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espaços transnacionais. Trata-se daquilo que o autor deﬁne como
o perﬁlar-se de um “povo-mundo”, ou seja, a emergência de uma
pertinência mundial, que pouco ou nada tem a ver com as velhas
formas de pertinência nacional ou étnica.
Parece evidente que a presença de uma investigação comparativa,
deve ter a tendência mais à contextualização de práticas
pedagógicas, processos e reformas educativas, para estabelecer
áreas de expressão das culturas locais, quanto para atribuir
espaços de integração e convergência. Sem dúvida nenhuma,
o desaﬁo da educação comparada é aquele de criar as bases
de diálogo entre sistemas educativos, que agilizem, motivem,
e apóiem o reconhecimento do capital humano, cultural,
intelectual das pessoas em mobilidade na “aldeia global”, por dois
motivos fundamentais:


A condição de destino único planetário faz com
que as práticas pedagógicas de excelência queiram
ser amparadas em cada realidade, existindo uma
interdependência de desenvolvimento entre âmbitos
nacionais e regionais. Os processos de integração regional
e comercial de maior mobilidade dos trabalhadores –
com reconhecimento de competências - assim como de
estudantes e acadêmicos, é um claro exemplo disso.



A necessidade de compreensão de identidades culturais
(chamadas no âmbito anglo-saxão cultural awareness)
no processo de diálogo, é crucial na hora da valorização
de experiências prévias das pessoas em mobilidade,
das idéias educativas que chegam de alguma maneira
às comunidades educativas. Dito reconhecimento
de uma própria identidade, assim como de uma
identidade diversa, geram o espaço para práticas de
interculturalidade educativa, necessárias absolutamente
numa sociedade crescentemente multicultural.

Com estes preceitos como base, será possível repensar todo o
processo comparativo em matéria de instituições, estruturas e
práticas educativas.
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Síntese
Os primeiros estudos comparados não tinham o objetivo atual
de somar experiências e ampliar o debate educativo-social no
mundo. Você estudou, nas primeiras seções, de que forma a
Educação Comparada iniciou e como os pesquisadores-viajantes
foram essenciais para o delineamento da imagem do “outro”, do
estrangeiro. Em um primeiro momento, este era apenas uma
fonte em que os pesquisadores buscavam práticas pedagógicas
que se adequassem às suas necessidades. Em um outro momento
da história, percebe-se que as práticas pedagógicas tem a ver com
o contexto social que os países vivenciam.
Uma visão mais ampla sobre a Educação Comparada foi
alcançada a partir do Iluminismo, que trouxe metodologias e
métodos racionais, além de pesquisadores que se dedicaram ao
tema “educação” com mais aﬁnco, ou seja, a ﬁm de descobrir de
que forma este elemento inﬂuencia na dinâmica social de cada
país e, de alguma forma, do mundo também.
Os debates sociais frente às transformações no mundo moderno,
com o advento da globalização alçaram a Educação Comparada
a nível de disciplina e área de estudo. As melhores universidades
do mundo promovem debates e congressos sobre issoe países
recebem incentivo para realizar pesquisas e melhorar, a nível
mundial, a educação dos povos, por um bem coletivo.

Unidade 1
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Atividades de auto-avaliação
1) Diante de seu conhecimento sobre o início da Educação Comparada,
você acompanhou a história dos pesquisadores que viajavam para
o estrangeiro, com objetivos diversos de conhecer, compreender e
descrever culturas diferentes das suas. Baseando-se em seu estudo,
você acha que a educação comparada entre países deve ser realizada
por pesquisadores destes países ou o olhar estrangeiro sob a educação
de um país pode gerar diferente interpretação? De que forma pode ser
formado um grupo de estudos desta natureza?

2) Ao estudar os diversos autores que contribuíram para a Educação
Comparada que temos hoje, você pôde traçar uma linha evolutivahistórica dos principais conceitos que delinearam o que entendemos
hoje por Educação Comparada. Elabore um quadro, sintetizando os
autores e suas principais contribuições ao estudo de E.C.
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Saiba mais
Recomendo a leitura das seguintes obras, para o aprofundamento
do debate sobre Educação Comparada:
BECHER, T., TROWLER, P. (2001) Academic Tribes and
Territories: Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines,
2nd Ed. Buckingham: The Society for Research into Higher
Education and Open University Press.
BERGER, PETER L., LUCKMANN, THOMAS. (1966) The
Social Construction of Reality: A Treatise its the Sociology of
Knowledge, Garden City, New York: Anchor Books.
CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ (2006) Escuela
intercultural. Inmigración y educación para una nueva
ciudadanía, Nr. Monográﬁco: Sociedad, educación e identidad
cultural, Revista SEEC.
FERRER, F. (2002): La educación comparada actual, Barcelona,
Ariel.
GALEANO, E. (1998) Patas arriba. La escuela del mundo al
revés, Siglo Veintiuno Editores, México.
GREINERT, W.D, (2004): European Vocational Training
Systems, some thoughts on the theoretical context of their
historical development, Vocational Educational Training
European Journal, N° 32, CEDEFOP.
HÖRNER, W. (1997) Europe as a challenge for comparative
education – reﬂexions regarding the political function of an
educational discipline], in: C. Kodron, B. Kopp, U. Lauterbach, U.
Schäfer, G. Schmidt (Eds) Vergleichende Erziehungswissenschaft:
Herausforderung, Vermittlung, Praxis. Festschrift für Wolfgang
Mitter zum 70. Geburtstag [Comparative education: challenges,
dissemination, practice. Festschrift for Wolfgang Mitter]
(Cologne, Böhlau Verlag), 65–80.
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UNIDADE 2

A União Européia e Aspectos do
Sistema Político-Educacional:
Ênfase à Agenda de Lisboa

2

Juliana Elisa Raffaghelli
Umberto Margiotta

Objetivos de aprendizagem


Conhecer o modelo de desenvolvimento que a Europa
como realidade continental unificada a alcançar.



Conhecer os objetivos da Agenda de Lisboa.



Compreender a contribuição da Agenda de Lisboa aos
sistemas de educação e formação profissional.



Conhecer o programa mais significativo de atuação
de políticas educativas européias: Lifelong Learning
Programme 2007-2013 (LLP)..

Seções de estudo
Seção 1 Modelo de Desenvolvimento Europeu: a Agenda
de Lisboa

Seção 2 Lifelong Learning Programme 2007-2013: um
programa europeu no âmbito educativo
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Para início de estudo
A União Européia e o Mercosul iniciaram há algum tempo, as
discussões sobre o impacto das políticas educativas nos processos
de desenvolvimento de uma identidade regional e de um modelo
para a competitividade econômica, para a coesão social. Estas
discussões se fundam em visões e ações sistemáticas, que
contemplam uma agenda das políticas educativas, assim como
temas de grande importância para ambos os continentes.
Particularmente, depois do Livro Branco Europeu sobre a
Educação e a formação (1996), e o Memorandum Europeu, nos
últimos 10 anos, na União Européia se observa um importante
debate sobre o modelo de desenvolvimento, sobre a educação
em geral a modernização da educação superior e quanto a
importância da ﬁgura docente, temas de destaque, com espaços
privilegiados para uma mudança destinados a melhorar os
sistemas educativos e seus impactos sócio-econômicos.
Livro Branco sobre a Educação e a formação tinha
por objetivo lançar o ano europeu da educação.
Fortemente influenciado pelo report de Délors
UNESCO “Education: The treasure within”, Europa
vislumbrava a importância que as políticas educativas
tinham para o desenvolvimento de uma visão de
unidade na diferença de povos que caracterizam o
continente europeu.
Memorandum Europeu para a Formação e Educação
permanente (2000). Tratava-se de um documento
de trabalho, onde os membros UE fixavam uma
série de prioridades ao nível de políticas nacionais
com o objetivo de pôr em andamento as estratégias
educativas tendentes ao alcance da Agenda de Lisboa.

Nosso objetivo inicial, nesta unidade, é orientar sua leitura para
uma análise comparativa das principais linhas de programação
em matéria de políticas educativas AO-UE. Esta apresentação
introduz o modelo de desenvolvimento que a Europa como
realidade continental uniﬁcada que alcançar. O referido modelo
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foi estabelecido, através da Agenda de Lisboa (Março 2000) pelo
Conselho da Europa, que analisaremos a partir do documento
original até alguns dos relatórios mais signiﬁcativos dos avanços
realizados.
Em tese, você vai compreender como este modelo, se relaciona
às estratégias de melhoria das políticas educativas, apontadas para
uma educação, ao longo de toda a vida, e em todos os âmbitos
da vida. Para isso, você conhecerá o programa mais signiﬁcativo
de atuação de políticas educativas européias: Lifelong Learning
Programme 2007-2013 (LLP).
Serão estudados, na próxima unidade, dois importantes casos
(que seguem nos capítulos sucessivos): a criação do Espaço
Europeu de Educação Superior e a Formação de Professorado,
como elementos transversais às realidades continentais, em que
pretendemos realizar um estudo comparado.

Seção 1 - Modelo de Desenvolvimento Europeu:
A Agenda de Lisboa
A Estratégia de Lisboa, também conhecida como Agenda de
Lisboa ou Processo de Lisboa é um plano de desenvolvimento
da União Européia, que foi aprovado pelo Conselho Europeu, em
Lisboa, em março de 2000. A preparação aconteceu no interior
Conselho da Europa, a Organização Internacional da grande
Europa.
Seu objetivo estratégico é transformar a União
Européia na “economia do conhecimento mais
competitiva e dinâmica do mundo, antes de 2010,
capaz de um crescimento econômico duradouro
acompanhado por uma melhoria quantitativa e
qualitativa do emprego e uma maior coesão social”.

Unidade 2
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Segundo as conclusões da presidência do Conselho Europeu de
Lisboa, (CEL) a realização deste objetivo requer uma estratégia
global. Vamos conhecê-las?


Preparar a transição para uma sociedade e uma economia
fundadas sobre o conhecimento por meio de políticas
que cubram melhor as necessidades da sociedade da
informação, da pesquisa e desenvolvimento, assim
como acelerar as reformas estruturais para reforçar
a competitividade e a inovação e pela conclusão do
mercado interior;



Modernizar o modelo social europeu investindo em
recursos humanos e lutando contra a exclusão social;



Manter sã a evolução da economia e as perspectivas
favoráveis de crescimento progressivo das políticas
macroeconômicas.

O Conselho Europeu de Göteborg de 15 e 16 de junho de
2001 acrescentou uma dimensão ecológica aos objetivos,
particularmente sublinhou a mudança de enfoque, em matéria de
elaboração das políticas. Trata-se de “examinar de uma maneira
coordenada as conseqüências econômicas, sociais e ecológicas de
todas as políticas e de levá-las em conta nos processos de decisão”.

Estas três dimensões constituem o que se chama o
desenvolvimento sustentável.

Segundo os industriais, as dimensões ambientais, sociais e
econômicas introduzidas, em Göteborg, acrescentam uma certa
complexidade nas regras de governo, tanto públicas, como
privadas.
Ao longo do programa, na Comissão Européia se percebem as
tímidas reformas dos estados-membros. No dia 21 de janeiro
2004, se ﬁ xam prioridades que reforçam a Agenda de Lisboa
apoiadas pela comissão, presidida por José Manuel Barroso, que
são:
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Melhorar o investimento em redes e em conhecimento.



Reforçar a competitividade da indústria e dos serviços.



Promover o prolongamento da vida ativa.

No entanto, os estudos sobre inovação na União mostram um
atraso da União na Europa com relação aos Estados Unidos e
ao Japão. Um estudo de Teradata em 2006 sobre a informática
decisória mostra também que a Europa está atrasada neste tema
comparada com os Estados Unidos e a Ásia, particularmente
sobre a importância que se deve dar aos documentos em fase de
estruturação.
Na União Euopéia, portanto, a discussão sobre os
temas da educação está fortemente correlacionada
com a participação dos cidadãos europeus a
“educação para toda a vida”, ao melhoramento da
qualidade entendida como fundamental para o
alcance de uma maior ocupação e uma cidadania ativa
e consciente.

Depois do Conselho de Lisboa, os processos já ativos (Processo
de Bolonha –Educação Superior – e Processo de Copenague –
Formação Proﬁssional) parecem ter um ponto de convergência
na idéia de um sistema de formação superior substancialmente
distribuído em dois ciclos, orientados a uma facilitação do
movimento dos estudantes entre os diferentes países. Ainda
assim, há uma mobilização do staﬀ acadêmico e administrativo;
com a promoção de standard de qualidade e de cooperação
interinstitucional como estratégia para o desenvolvimento de um
novo sistema educacional.
O Conselho europeu de Lisboa conﬁrma que o sucesso da
transição a uma economia e uma sociedade baseadas no
conhecimento deve vir acompanhada por uma orientação
para a educação e a formação permanente. Os antecedentes
desta importante conclusão encontramos no memorandum
sobre educação e formação 2000, que identiﬁca seis mensagens
fundamentais, frutos de experiências acumuladas em nível
europeu, graças aos programas comunitários e do Ano europeu
sobre a aprendizagem, ao longo de toda a vida.
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publicado o famoso
report da Equipe
UNESCO, conduzido por
J. Délors “Education: The
treasure within”.
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Foram formuladas, neste texto, uma série de questões, cujas
respostas deveriam ajudar a tornar mais evidentes os âmbitos de
ação prioritários. Os objetivos contidos em tais textos revelam a
necessidade, na Europa, de uma estratégia completa e coerente,
no campo da educação e da formação permanente. Esta deveria
estar voltada a:


Garantir um acesso universal e permanente das ações
educativas para consentir a aquisição e atualização
contínua das competências necessárias para uma
participação ativa nos progressos da sociedade do
conhecimento.



Assegurar um crescimento visível dos investimentos, em
recursos humanos para dar prioridade ao recurso mais
importante da Europa, sua gente.



Desenvolver contextos e métodos eﬁcazes para o ensino e
a aprendizagem para uma oferta ininterrupta de educação
ao longo de toda a vida, em todos os aspectos possíveis.



Melhorar consideravelmente o modo pelo qual são
avaliados a participação e os resultados das ações
formativas, em particular no quadro de aprendizagem
formal e não-informal.

Sobre estas premissas seriam elaborados os objetivos para o
progresso dos sistemas de educação na Europa.

Os objetivos de Lisboa: a contribuição dos sistemas de educação e
formação profissional
Considerando os antecedentes, no tema de educação e formação,
o interesse dos cidadãos da União Européia, os objetivos de
Lisboa a alcançar até 2010, ﬁcam assim formulados:
1. Obter a mais alta qualidade na educação e formação, de
modo que a Europa se constitua num ponto de referência
mundial pela qualidade e pertinência de seus sistemas de
educação e formação.
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2. Fazer com que os sistemas educativos europeus sejam
suﬁcientemente compatíveis entre eles, consentindo aos
cidadãos a liberdade de passar de um a outro, e obter
vantagem da diversidade destes sistemas.
3. Todas as qualiﬁcações, conhecimentos e capacidades
adquiridas em qualquer país da UE deveriam
poder ser validadas em toda a Europa, no ﬁnal da
carreira proﬁssional de um indivíduo, e da posterior
aprendizagem.
4. Os europeus de todas as idades deverão ter acesso à
instrução e a formação permanente.
5. Uma Europa aberta à cooperação com todas as outras
regiões do mundo, no interesse recíproco e como meta
preferida dos estudantes, estudiosos e pesquisadores de
proveniência internacional.
Um ano após a importante reunião de Lisboa, e baseando-se nas
contribuições dos estados-membros, a Comissão e o Conselho
estabeleceram uma série de objetivos comuns para o futuro, assim
como a maneira em que os sistemas de educação e formação
deveriam contribuir para a realização do objetivo estratégico,
deﬁnido em Lisboa.
Trata-se do primeiro documento, no qual se esboça um
planejamento global e coerente das políticas nacionais no âmbito
da educação na União Européia. O Conselho centrou sua atenção
nos três objetivos seguintes:
a) oportunizar o acesso a Internet e aos recursos
multimídias até o ﬁnal de 2001, para todas as escolas;
b) oportunizar a todos os professores á construção de
competências adequadas para o uso destas tecnologias ao
término do ano 2002;
c) alcançar um aumento anual considerável do investimento
per capita em recursos humanos.

Unidade 2
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O quadro, a seguir, mostra como foram transformados os
objetivos gerais em objetivos operativos:
Objetivo

Descrição

a) oportunizar
o acesso a
Internet e
aos recursos
multimídias
até o final de
2001, para
todas as
escolas;

A educação e a formação representam
um meio privilegiado de coesão social
e cultural, assim como uma economia
considerável, que contribuirá para reforçar
a competitividade e o dinamismo da
Europa. Entre outras coisas, se pretende
melhorar a qualidade da formação dos
professores e formadores e dedicar um
esforço particular às competências básicas,
que devem atualizar-se para adaptá-las a
evolução da sociedade do conhecimento.
Se procura também melhorar a aptidão dos
cidadãos para ler, escrever e fazer cálculos,
particularmente em relação às tecnologias
da informação e a comunicação, as
competências transversais (por exemplo,
aprender a aprender, trabalhar em equipe,
etc.). A melhora dos equipamentos dos
centros escolares e institutos de formação,
para a utilização dos recursos constitui
também uma prioridade, da mesma
forma que o aumento das contratações
nos setores científicos e técnicos, como
os das matemáticas e as ciências naturais,
com o fim de garantir que a Europa seja
competitiva na economia do futuro.
Aumentar a qualidade dos sistemas de
educação e formação significa também
melhorar a adequação entre os recursos e
as necessidades, permitindo aos centros
escolares estabelecer novas associações
para que possam cumprir um novo papel
mais diversificado.

Resultados a serem
alcançados
Os resultados concretos
que deverão ser alcançados
são: a) dar acesso a todas
as escolas a Internet e aos
recursos multimeios antes
que termine o ano 2001;
b) conseguir que todos
os professores tenham as
competências adequadas
para o uso destas
tecnologias ao término do
ano 2002; c) alcançar um
aumento anual considerável
do investimento per capita
em recursos humanos.
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Resultados a serem
alcançados
Os resultados concretos
b) oportunizar
O modelo social europeu de coesão
que deverão ser alcançados
a todos os
social deve permitir a todos os cidadãos,
são: a) fomentar a formação
professores á
da
infância
à
idade
adulta,
o
acesso
dos chefes de empresa
construção de
aos sistemas de educação e formação,
e dos trabalhadores por
competências
conta própria; b) fomentar
adequadas para oficiais ou não, em particular facilitando
a passagem entre itinerários educativos
a aprendizagem de duas
o uso destas
(por
exemplo,
da
formação
profi
ssional
ao
línguas da União diferentes
tecnologias ao
término do ano ensino superior). A abertura dos sistemas da língua materna durante
de educação e formação, combinada com um período mínimo de
2002;
um esforço para fazê-los mais atrativos,
dois anos consecutivos; c)
ou inclusive adaptá-los às necessidades
favorecer a mobilidade de
dos diferentes grupos em questão,
estudantes, professores
pode contribuir consideravelmente
e pessoal de formação e
para promover uma cidadania ativa,
investigação.
a igualdade de oportunidades e uma
coesão social duradoura.
Este objetivo inclui, por um lado, a
c) alcançar um
construção do espaço europeu de
aumento anual
educação e formação, mediante a
considerável do
mobilidade e o ensino das línguas
investimento
estrangeiras e, por outro, os reforços dos
per capita
vínculos com o mundo do trabalho, a
em recursos
investigação e a sociedade civil, no seu
humanos.
conjunto.
Quadro 2.1 - Objetivos traçados pelo Conselho Europeu de Lisboa.
Fonte: do autor
Objetivo

Descrição

Instrumentos para a mudança dos sistemas educativos de acordo com
os objetivos de Lisboa: “O Método Aberto de Coordenação”
O método aberto de coordenação (MAC) foi criado no marco
da política de emprego e o processo de Luxemburgo, e se deﬁniu
como um instrumento da estratégia de Lisboa (2000).
O MAC proporciona um novo marco de cooperação entre os
estados-membros, com objeto de alcançar a convergência entre
as políticas nacionais para realizar alguns objetivos comuns.
Por este método intergovernamental, os estados-membros
avaliam outros estados-membros (controle de grupo) e a
Comissão desempenha unicamente uma função de supervisão.
O Parlamento Europeu e o Tribunal de Justiça praticamente
não intervêm no processo do MAC.
Unidade 2
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O método aberto de coordenação se dedica aos
âmbitos que são competência dos estados-membros
como o emprego, a proteção social, a inclusão social, a
educação, a juventude e a formação. Este métodos se
baseia, principalmente:


Na identificação e definição comum de objetivos
que devem cumprir-se (adotados pelo Conselho).



Nos instrumentos de medida, definidos
conjuntamente (estatísticas, indicadores, diretrizes).



Na avaliação comparativa, isto é, a comparação dos
resultados dos estados-membros e o intercâmbio
das melhores práticas (supervisão efetuada pela
Comissão).

Nos diferentes âmbitos, o MAC supõe medidas do denominado
«Direito indicativo», que são mais ou menos vinculativos para
os estados-membros, mas que não adotam nunca a forma de
diretoras, regulamentos ou decisões. Por conseguinte, no marco
da estratégia de Lisboa, o MAC impõe aos estados-membros
a elaboração de planos de reformas nacionais e os transmites à
Comissão. Por outro lado, a política de juventude não contém
objetivos quantiﬁcados e a aplicação dos objetivos, que depende
da valorização dos estados-membros, não é objeto de planos de
ação nacionais coordenados em nível europeu.

Os objetivos da Agenda de Lisboa: como caminham
Entre a ﬁ xação dos objetivos e o momento marcado como
ﬁnal para sua consecução, o Conselho Europeu de Primavera,
celebrado em março de 2005, quis fazer um diagnóstico sobre
a evolução da Estratégia. O resultado evidenciou o consenso
existente de que é insuﬁciente o cumprimento dos objetivos de
Lisboa até o momento.
Entre os motivos que explicavam essa evolução, não satisfatória,
se encontravam as adversas circunstâncias econômicas que
tinham caracterizado o panorama internacional, desde a
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implementação da estratégia, às que se somava um programa
político que, em sim mesmo representava uma sobrecarga de
atividades, que, em algumas ocasiões ,entravam em conﬂ ito
mútuo. As conclusões nessa ocasião teria sido:


os cinco níveis europeus de referência adotados pelo
Conselho de Educação em maio de 2003 serão difíceis
de alcançar antes de 2010. Concretamente, o nível de
educação dos europeus continua sendo insuﬁciente
(somente 75% dos jovens de 22 anos terminaram o
ciclo superior do ensino secundário, frente ao objetivo
de 85% de agora a 2010), sua participação na educação
e a formação permanentes continua sendo baixa
(menos de 10% dos adultos participam da formação
permanente, frente ao objetivo de 12,5% de agora a
2010), o fracasso escolar (um de cada cinco alunos
abandona prematuramente o sistema escolar, frente ao
objetivo de reduzir à metade esta proporção) e a exclusão
social continuam sendo muito importantes ante uma
preocupante escassez de docentes (de agora a 2015, devido
especialmente às aposentadorias, deverão contratar-se mais
de um milhão de professores).



não se vislumbra nenhum sinal de aumento substancial
dos investimentos totais (públicas e privadas) em recursos
humanos. Durante o período 1995-2000, o investimento
público se reduziu na maioria dos estados-membros,
situando-se atualmente em 4,9% do PIB da União. Esta
necessita, em particular, de um investimento muito
baixo do setor privado no ensino superior e a formação
contínua. Com relação à União, o investimento privado
se quintuplica nos Estados Unidos (2,2% do PIB contra
0,4% da UE) e se triplica no Japão (1,2%). Além disso,
a despesa por estudante nos Estados Unidos é superior a
quase a totalidade dos países da União, em todos os níveis
do sistema educacional. Esta diferença é ainda mais latente
no ensino superior: os Estados Unidos investe nos alunos
cinco vezes mais que os países da União.
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Graças ao relançamento da estratégia de Lisboa em 2005 e a
sua reorientação para o crescimento e o emprego, a Europa
avançou consideravelmente. Produziu-se uma mudança
signiﬁcativa e permanente na forma de trabalhar da União: uma
colaboração estreita e uma divisão clara de responsabilidades
entre os estados-membros e a Comissão permitiram dar um
grande passo para diante.
Conheça alguns resultados:
Quase três anos depois, os resultados desta
colaboração se percebem com clareza. O crescimento
econômico aumentou 1,8% em 2005 e se espera
que chegue a 2,9% em 2007 e a 2,4% em 2008.
Uma boa parte da recente melhora é cíclica, as
reformas estruturais dos estados-membros também
contribuíram para ela. Criaram-se quase 6,5 milhões
de novos empregos nos dois últimos anos e se espera
que se crie outros 5 milhões de empregos até 2009.
Está previsto que o desemprego desça abaixo de
7%, o nível mais baixo desde meados da década
de 1980. O nível de emprego, que é atualmente de
66%, se aproximou consideravelmente ao objetivo
global de Lisboa de 70%. Pela primeira vez em
uma década, os fortes incrementos do emprego
vieram acompanhados de um crescimento sólido da
produtividade. O nível de vida nos estados-membros
que aderiram recentemente à UE está aumentando
consideravelmente.

Mas ainda é necessário insistir em reformas nacionais, pois não
se tem o melhor ambiente para que as empresas cresçam. A
Europa está ainda fragmentada quando se trata de estimular a
inovação, a investigação e o desenvolvimento; a contribuição do
setor privado é ainda insuﬁciente. A transformação da UE numa
economia com baixa emissão de carbono mal começa. Levando
em consideração o risco de esfriamento global do crescimento,
é essencial reformar e melhorar a solidez de nossas economias
(José Manuel Durão Barroso, Presidência Portuguesa, Dezembro
2007).
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As ações em acordo, para a continuidade da Estratégia de Lisboa,
que serão monitoradas na primavera do ano 2008, são:


Investir mais nos cidadãos através de um enfoque
do emprego e a educação baseado nos ciclos da vida
trabalhista, modernizar os mercados trabalhistas e
reforçar a integração social.



Aumentar o potencial empresarial.



Fazer com que a “quinta liberdade”, a livre circulação de
conhecimentos, seja uma realidade.



Transformar a Europa numa economia com baixa
emissão de carbono e consumo energético.

Seção 2 - Lifelong Learning Programme 2007-2013: um
programa europeu no âmbito educativo
O objetivo do programa de ação no âmbito da aprendizagem
permanente 2007-2013 consiste em desenvolver e reforçar os
intercâmbios, a cooperação e a mobilidade para que os sistemas
de educação e formação se transformem numa referência de
qualidade mundial baseado na estratégia de Lisboa. Portanto,
contribui ao desenvolvimento da Comunidade como sociedade do
conhecimento avançada, caracterizada por um desenvolvimento
econômico sustentável, com mais e melhores empregos e com
maior coesão social.

http://ec.europa.eu/
education/programmes/
llp/index_en.html

Além deste objetivo geral, o programa persegue objetivos
especíﬁcos relativos à aprendizagem permanente na UE,
consistentes em:


contribuir para o desenvolvimento de uma educação e
uma formação de qualidade, e promover elevados níveis
de qualidade, a inovação e a dimensão européia nos
sistemas e nas práticas vigentes;
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apoiar a criação de um espaço europeu de aprendizagem
permanente,



ajudar a melhorar a qualidade e a acessibilidade das
oportunidades de educação e formação;



reforçar sua contribuição à coesão social, a cidadania
ativa, o diálogo intercultural, a igualdade entre homens e
mulheres e a realização pessoal;



ajudar a promover a criatividade, a competitividade, o
emprego e o crescimento do espírito empresarial;



favorecer uma maior participação de pessoas de todas as
idades, incluídas as que têm necessidades especiais e as
pertencentes a grupos desfavorecidos;



promover a aprendizagem das línguas e a diversidade
lingüística;



apoiar o desenvolvimento dos meios que oferecem as
tecnologias da informação e a comunicação (TIC);



reforçar seu papel para criar um sentimento de cidadania
européia, baseado no respeito dos valores europeus, e a
tolerância e o respeito para os povos e as culturas;



promover a cooperação em prol da qualidade em todos os
setores da educação e da formação;



contribuir para a qualidade estimulando o melhor
aproveitamento dos resultados, produtos e processos
inovadores, e intercambiar boas práticas.

(Fonte: http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11054.htm)
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A este respeito, a coerência e a complementaridade
com as políticas da UE regem a aplicação do
programa de ação. Portanto, deverá contribuir à
realização das políticas horizontais da UE, levando
em consideração as necessidades específicas dos
alunos e integrando-os mais no sistema tradicional
de educação e formação. Também deverá apoiar a
igualdade entre homens e mulheres, assim como a
sensibilidade ante a diversidade cultural e lingüística,
e o multiculturalismo como meio para lutar contra o
racismo, os preconceitos e a xenofobia.

LLP 2007-2013 – Participação


A aplicação do programa deve ser coerente e
complementária a respeito ao programa de trabalho
“Educação e formação 2010”, às diretrizes integradas
para o uso da associação para o crescimento e o uso,
e outras políticas, como as de cultura, juventude ou
empresa. O Centro Europeu para o Desenvolvimento da
Formação Proﬁssional (Cedefop), a Fundação Européia
de Formação (ETF) e o Comitê Consultivo de Formação
Proﬁssional podem participar da aplicação do programa
e receber informação em conformidade com suas
competências.



A participação no programa está aberta não só aos
estados-membros, mas também aos países da Associação
Européia de Livre Comércio (AELC), os membros
do Espaço Econômico Europeu (EEE) (a Islândia,
Liechtenstein e a Noruega), a Confederação a Suíça, os
países candidatos à adesão à UE e os possíveis países
candidatos dos Bálcãs ocidentais, com regra às normas,
e os acordos que regem sua participação nos programas
comunitários.



Assim mesmo, a Comissão pode organizar a cooperação
com terceiros países e organizações internacionais como
o Conselho de Europa ou a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
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LLP 2007-2013 – Ações
Para alcançar estes objetivos, o programa apóia as seguintes
ações:


a mobilidade das pessoas que participam da
aprendizagem permanente;



as associações bilaterais e multilaterais;



os projetos unilaterais, nacionais ou multilaterais,
incluídos os destinados a promover a qualidade
dos sistemas de educação e formação, mediante a
transferência transnacional de inovação;



as redes multilaterais;



os estudos e as reformas das políticas e os sistemas
de aprendizagem permanente, assim como seus
componentes;



a concessão de subvenções de funcionamento para custear
determinados custos de funcionamento e administrativos
das instituições e associações;



as medidas de acompanhamento, isto é, as demais
iniciativas destinadas a promover os objetivos do
programa;



as atividades de preparação destas ações;



a organização de atos (seminários, colóquios, reuniões)
destinados a facilitar a aplicação do programa, as ações
de informação, publicação e difusão, assim como as ações
destinadas a informar melhor o programa e a proceder
sua continuação e avaliação.
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LLP - Quem são os beneficiados?
Os beneﬁciários do programa são os seguintes:


escolas, estudantes, pessoas em formação e alunos
adultos;



todas as categorias de pessoal docente;



pessoas que se encontrem no mercado de trabalho;



instituições e organismos que apresentem ofertas no
marco do programa;



pessoas e organismos responsáveis pelos sistemas e as
políticas em nível local, regional e nacional;



empresas, interlocutores sociais e suas organizações em
todos os níveis, incluídas as organizações proﬁssionais e
as câmaras de comércio e indústria;



organismos que prestam serviços de orientação, assessoria
e informação;



associações dos participantes, de pais ou de professores;



centros de pesquisa e organismos que trabalhem aspectos
da aprendizagem permanente;



associações sem ﬁns lucrativos, organismos de
voluntariado e organizações não-governamentais (ONG).

LLP: Estrutura
O programa de ação se subdivide em seis subprogramas,
quatro dos quais são programas setoriais. Todos eles estão
estruturados do mesmo modo e atendem às necessidades em
matéria de ensino e aprendizagem de todos os participantes,
bem como dos centros e as organizações que dividem ou
facilitam o ensino dos respectivos setores. Todas as ações
integram a mobilidade, as línguas e as novas tecnologias.
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LLP 2007-2013 - Programas Setoriais: Comenius
Este programa tem por objeto o ensino pré-escolar e escolar até
o ﬁnal do segundo ciclo de ensino secundário, assim como os
centros e organizações que dividem esse ensino. Os dois objetivos
especíﬁcos são:


fomentar, entre os jovens e o pessoal docente, a
compreensão da diversidade das culturas européias e do
valor dessa diversidade;



ajudar os jovens a adquirir as aptidões básicas para a vida
e as competências necessárias para seu desenvolvimento
pessoal, seu futuro trabalhista e a cidadania ativa.

A este respeito, o programa persegue os seguintes objetivos
operativos:


a melhoria da mobilidade, especialmente de sua
qualidade e seu volume;



a melhoria das associações entre escolas de diferentes
Estados-membros, especialmente de sua qualidade para
alcançar uma participação de pelo menos três milhões de
alunos durante o programa;



o fomento da aprendizagem de línguas estrangeiras;



o desenvolvimento de conteúdos, serviços, pedagogias e
práticas inovadoras e baseadas nas TIC;



a melhoria da qualidade e a dimensão européia da
formação do professorado;



o apoio ao progresso dos planejamentos pedagógicos e à
gestão das escolas.
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Comenius pode respaldar as seguintes ações: a
mobilidade, como os intercâmbios de alunos e pessoal
docente, a mobilidade escolar, os cursos de formação
do professorado, etc.; as associações, como as
«associações de escolas Comenius relativas a projetos de
aprendizagem comuns ou as «associações ComeniusRÉGIO de organizações responsáveis da educação escolar
com o fim de estimular a cooperação inter-regional,
em particular, entre regiões fronteiriças; os projetos
multilaterais relativos à difusão e à promoção das
melhores práticas, o intercâmbio de experiências ou o
desenvolvimento de novos cursos ou de novos conteúdos
didáticos; as redes multilaterais destinadas a desenvolver
a educação, divulgar as boas práticas e inovações, apoiar
as associações e os projetos, e desenvolver a análise das
necessidades; as medidas de acompanhamento.

As ações de mobilidade e as associações representam, pelo
menos, 80% do orçamento de Comenius.

LLP 2007-2013 - Programas Setoriais: Erasmus
O programa Erasmus se refere à educação superior formal e à
formação proﬁssional avançada, seja qual for a duração do curso
ou qualiﬁcação; incluídos os estudos de doutorado. Seus dois
objetivos especíﬁcos são:


apoiar a realização de um Espaço Europeu de Educação
Superior;



reforçar a contribuição da educação superior e a formação
proﬁssional avançada ao processo de inovação.

A este respeito, o programa possui objetivos operativos com o ﬁm
de melhorar, reforçar e desenvolver:


a mobilidade (também qualitativamente): deveria chegar
aos três milhões de pessoas até 2012;



a cooperação (também qualitativamente) entre os centros
de educação superior, e entre estes e as empresas;
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a transparência e a compatibilidade entre as qualiﬁcações
adquiridas;



as práticas inovadoras e sua transferência entre países;



o desenvolvimento de conteúdos, serviços, pedagogias e
práticas inovadoras e baseadas nas TIC;
Erasmus pode respaldar as seguintes ações: a
mobilidade dos estudantes (estudos, formação e
períodos de práticas), do pessoal docente e demais
membros do pessoal dos centros de educação superior
e das empresas, com fins de formação ou educação,
os programas intensivos Erasmus organizados sobre
uma base multilateral, assim como o apoio aos centros
de origem e de acolhimento para garantir a qualidade
da mobilidade; as ações de mobilidade representam,
pelo menos, 80% do orçamento deste programa;
os projetos multilaterais centrados na inovação, a
experimentação e o intercâmbio de boas práticas; as
redes multilaterais, como as ‘redes temáticas Erasmus’,
promovidas por consórcios de centros de educação
superior e que representam uma disciplina ou um âmbito
interdisciplinar e medidas de acompanhamento.

LLP 2007-2013 - Programas Setoriais: Leonardo Da Vinci
O programa Leonardo da Vinci se refere à formação proﬁssional,
que não seja de nível superior. Seus objetivos especíﬁcos são:


apoiar os participantes em atividades de formação na
aquisição e o uso de conhecimentos, competências, e
qualiﬁcações com alvos ao desenvolvimento pessoal,
o emprego e a participação no mercado de trabalho
europeu;



apoiar as melhorias da qualidade e a inovação;



aumentar a atratividade da formação proﬁssional e da
mobilidade.
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A este respeito, o programa possui objetivos operativos para
desenvolver e reforçar:


a mobilidade (também qualitativamente) neste âmbito
e no da formação contínua, para que as estâncias em
empresas cheguem, pelo menos, a 80.000 até o ﬁnal do
programa;



a cooperação (também qualitativamente) entre os
diferentes agentes;



o desenvolvimento de práticas inovadoras e sua
transferência entre diferentes países;



a transparência e o reconhecimento de qualiﬁcações e
competências, inclusive as adquiridas, mediante o ensino
não-formal ou informal;



a aprendizagem de línguas estrangeiras;



o desenvolvimento de conteúdos, serviços, pedagogias
e práticas inovadoras e baseadas nas tecnologias da
informação e a comunicação (TIC);
Leonardo da Vinci pode conceder apoio às seguintes
ações: á mobilidade, incluída sua preparação; ás
associações centradas em temas de interesse mútuo;
aos projetos multilaterais, em particular os orientados
a melhorar os sistemas de formação e centrados
na transferência de inovações para adaptar-se às
necessidades nacionais ou mediante o desenvolvimento
de inovações e boas práticas; às redes temáticas de
especialistas e organizações sobre questões específicas de
formação profissional; às medidas de acompanhamento.

As ações de mobilidade e de associação representam, pelo menos,
60% do orçamento deste programa.
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LLP 2007-2013 - Programas Setoriais: Grundtvig
O programa Grundtvig refere-se a todo tipo de educação para
adultos. Seus objetivos são:


responder ao desaﬁo do envelhecimento da população na
Europa no âmbito da educação;



ajudar os adultos a adquiram meios de melhorar seus
conhecimentos e competências.

Seus objetivos operativos consistem em:


melhorar qualitativamente e facilitar a mobilidade na
Europa das pessoas participantes na educação de adultos,
de maneira que, daqui até o ﬁnal do programa, se apóie a
mobilidade de pelo menos 7.000 pessoas;



melhorar qualitativamente e aumentar quantitativamente
a cooperação;



ajudar as pessoas de setores sociais marginais ou
vulneráveis, em particular as pessoas de idade avançada
e que tenham abandonado o sistema de ensino sem
qualiﬁcações básicas, e buscar alternativas para elas;



apoiar o desenvolvimento de práticas inovadoras e sua
transferência entre diferentes países;



apoiar o desenvolvimento de conteúdos, serviços,
pedagogias e práticas de aprendizagem permanente
inovadoras e baseadas nas TIC;



melhorar os planejamentos pedagógicos e a gestão das
organizações de educação de adultos.
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Grundtvig pode respaldar as seguintes ações: a
mobilidade das pessoas, o que inclui uma preparação,
um acompanhamento e uma assistência de maneira
adequada; as ‘associações educativas Grundtvig’
relativas a temas de interesse mútuo; os projetos
multilaterais encaminhados a melhorar os sistemas
de educação de adultos, mediante o desenvolvimento
e a transferência de inovações e boas práticas; as
‘redes Grundtvig’, redes temáticas de especialistas e
organizações; as medidas de acompanhamento.

As ações de mobilidade e de associação representam, pelo menos,
55% do orçamento do programa Grundtvig.

LLP 2007-2013 - Programa transversal
O programa transversal se refere, em particular, a atividades
que superam os limites dos programas setoriais. Compreende
quatro atividades fundamentais no âmbito da aprendizagem
permanente, a saber:


a cooperação e a inovação das políticas;



a promoção da aprendizagem de idiomas;



o desenvolvimento de conteúdos, serviços, pedagogias e
práticas inovadoras baseadas nas TIC;



a difusão e a exploração dos resultados de ações, no
âmbito deste programa ou dos programas prévios, assim
como o intercâmbio de boas práticas.



Seus objetivos especíﬁcos são:



promover a cooperação européia em âmbitos que cubram
pelo menos dois programas setoriais;



impulsionar a qualidade e a transparência dos sistemas de
educação e formação dos estados-membros.
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A este respeito, seus objetivos operativos são:


apoiar o desenvolvimento de políticas e a cooperação
européia no âmbito da aprendizagem permanente,
no contexto do processo de Lisboa e do programa de
trabalho “Educação e Formação 2010”, assim como dos
processos de Bolonha e Copenhague e seus sucessores,
etc.;



dispor de dados, estatísticas e análise comparáveis,
que sirvam de base para a elaboração de políticas de
aprendizagem permanente, assim como acompanhar o
grau de avanço dos objetivos, e determinar os âmbitos
que requeiram uma atenção particular;



promover a aprendizagem de idiomas e apoiar a
diversidade lingüística nos estados-membros;



apoiar o desenvolvimento de conteúdos, serviços,
pedagogias e práticas inovadoras baseadas nas TIC;



garantir a propaganda, a difusão e aceitação dos
resultados do programa.
As ações do programa se aplicam às atividades
fundamentais do programa transversal. Por exemplo,
em virtude da atividade fundamental “cooperação
e inovação políticas”, as ações podem referir-se,
em particular, ao apoio à observação e a análise de
políticas e sistemas como a rede Eurydice ou ao apoio
à transparência das qualificações e competências, a
informação e a orientação com fins de mobilidade,
assim como à cooperação a fim de garantir a
qualidade, como Euroguidance, os centros nacionais
de informação sobre o reconhecimento acadêmico
(NARIC), Ploteus ou a iniciativa Europass.
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LLP 2007-2013 - Programa Jean Monnet
O programa Jean Monnet aborda especiﬁcamente as questões
relativas à integração européia no âmbito universitário, e o
apoio aos centros e associações, ativos em matéria de educação e
formação européia. No que diz respeito a este programa, há três
atividades fundamentais:


a ação Jean Monnet, na qual também podem participar
centros de países terceiros, representa, pelo menos, 16%
do orçamento deste programa;



subvenções de funcionamento para os centros
designados que persigam um ﬁm de interesse europeu;
estes centros são o Colégio da Europa, o Instituto
Universitário Europeu de Florença, o Instituto Europeu
de Administração Pública (EIPA) de Maastricht, a
Academia de Direito Europeu (ERA) de Tréveris, a
Agência Européia para o Desenvolvimento da Educação
Especial Middelfart, e o Centro Internacional de
Formação Européia (CIFE), de Nice; estas subvenções
representam, pelo menos, 65% do orçamento;



subvenções de funcionamento para outros centros
e associações europeus no âmbito da educação e da
formação, que representam, pelo menos, 19% do
orçamento.

Seus objetivos especíﬁcos consistem em:


estimular as atividades de ensino, investigação e reﬂexão
no âmbito dos estudos sobre a integração européia;



apoiar a existência de uma gama adequada de centros
e associações dedicadas a temas relacionados com a
integração européia e a educação e a formação com uma
perspectiva européia.
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Por conseguinte, seus objetivos operativos consistem
em estimular a excelência, fomentar o conhecimento e
a sensibilização sobre a integração européia, e apoiar os
centros europeus que tratem de temas relacionados como
a integração européia. Seu âmbito de aplicação se estende
além dos centros e as associações de qualidade.



As ações incluem projetos unilaterais e nacionais, como
as cátedras, os centros de excelência e os módulos de
ensino Jean Monnet ou o apoio aos jovens pesquisadores,
assim como aos projetos e às redes multilaterais.

Síntese
Cada Estado-membro é responsável pela organização de seus
sistemas de educação e formação, assim como pelo conteúdo
dos programas. Tal como estabelece o artigo 149 do Tratado
constitutivo da Comunidade Européia (TCE), o papel da
Comunidade é contribuir no desenvolvimento de uma educação de
qualidade fomentando a cooperação entre Estados-membros e, se
for necessário, apoiando e completando a ação destes.
A ação da Comunidade se encaminha, em particular, a desenvolver
a dimensão européia na educação, assim como ao intercâmbio de
informação sobre as questões comuns aos sistemas de educação dos
estados-membros.
Seu objetivo é, além disso, favorecer a mobilidade e promover a
cooperação européia e internacional. A União dispõe de meios
especíﬁcos destinados também a fomentar a compreensão mútua,
a aprendizagem de línguas estrangeiras e a utilização das novas
tecnologias, assim como a promover o reconhecimento das
qualiﬁcações e as competências.
O Lifelong Learning Programme, como programa de ação no âmbito
da aprendizagem permanente em nível da União, compreende
os diferentes programas setoriais que deveriam conseguir como
resultados a difusão de uma estratégia de educação permanente,
e de aprendizagem em todos os âmbitos da vida, e durante toda
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a vida, não somente nos espaços formais previstos pela educação
institucionalizada (primária, secundária, educação superior), por
um lado; os programas setoriais Comenius (ensino pré-escolar
e escolar), Erasmus (ensino superior e educação e formação
proﬁssionais de nível superior), Leonardo da Vinci (educação e
formação proﬁssionais de nível não superior), Grundtvig (educação
de adultos), e os programas transversais (âmbitos não incluídos
nos quatro programas antes mencionados, principalmente o
desenvolvimento de ICT’s na educação), assim como o programa
Jean Monnet (integração européia universitária e apoio aos centros
e às associações, que trabalham no âmbito da educação em nível
europeu), buscam claramente desenvolver na UE cidadanias
responsáveis e ﬂexíveis, prontas a participar da sociedade do
conhecimento.
Mas a ambição européia continua, pois os programas de cooperação
internacional no nível do ensino superior, tais como o programa
Erasmus Mundus entre a União Européia e países do terceiro
mundo têm por objetivo melhorar a qualidade do ensino superior
europeu e fazer desta um pólo de excelência, aumentando a atração
dos sistemas educativos europeus para uma internacionalização, com
selo europeu para países do resto do mundo.
Por outra parte, os programas regionais Tempus (Balcãs
Ocidentais, Europa Oriental, a Ásia Central e países sócios
mediterrâneos), Alfa (América Latina), Ásia-link (Ásia), Áfricalink, etc, têm por objeto a modernização do ensino superior nos
países sócios, através de uma lógica de cooperação, que mostra a
sensibilidade européia por promover modelos de desenvolvimento,
onde o velho continente volta a dialogar com países terceiros
re-descobrindo identidades culturais e sociais, no respeito da
diversidade. De fato, a UE na sua política de integração cultural
dos migrantes, reconhece a proveniência destes desde todos os
continentes, e por isso a necessidade de construir alianças conjuntas
para promover o auto-desenvolvimento destes povos, assim como
também estratégias de desenvolvimento conjuntas.
A educação se inscreve na realização dos objetivos da Estratégia
de Lisboa (converter-se na economia do conhecimento mais
competitiva e dinâmica do mundo), como via mestra ao alcance de
tão ambiciosa meta.

Unidade 2
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Atividades de auto-avaliação
1. A partir do estudo sobre a Agenda de Lisboa, indique qual a principal
contribuição que esta trouxe aos sistemas de educação e formação
profissional. Relacione a Agenda de Lisboa ao estudo sobre Educação
Comparada.

2. Diante de seu conhecimento sobre o programa mais significativo
de atuação de políticas educativas européias, o Lifelong Learning
Programme 2007-2013 (LLP), sintetize as principais ações e objetivos
propostos. A partir de sua síntese, simule uma realidade em que todos
os objetivos deste programa fossem alcançados: quais seriam as
principais conseqüências a nível mundial deste fato?
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Saiba mais
1. Proceso de Bolonia: El proceso de creación de un espacio
europeo de educación superior, que ha recibido su nombre
gracias a la ciudad que dió hospitalidad a la primer
Declaración.


En el Portal de la Unión Europea (español):
<http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11088.htm >



Ministerio de Educación de España: <http://www.mec.
es/universidades/eees/bolonia-proceso.html>



Reforma de las Universidades en la Estrategia de Lisboa:
Cómo se conectan en Europa el mejoramiento de las
universidades con la estrategia de desarrollo trazada por
el Consejo de Lisboa.
<http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11078.htm>

2. Estrategia de Lisboa: Por una Europa de la Competitividad
Económica y de la Cohesión Social en la Sociedad del
Conocimiento


La Agenda de Lisboa: un hito en la planiﬁcación del
desarrollo en una Europa uniﬁcada. Desde el portal
de la Unión Europea, la Agenda de Lisboa en pocas
palabras:
<http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c10241.htm>



Relanzamiento de la Estrategia de Lisboa (2005):
<http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c10241.htm>



Algunos de los principales resultados de la Estrategia de
Lisboa, Report 2007:



- Tratado de Lisboa 2007: la continuidad de trabajo en
la Estrategia de Lisboa.
<http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_pt.htm>
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3. Método de Coordinación Abierto. Un método para generar
datos signiﬁcativos que permitan la harmonización de los
sistemas educativos. <http://europa.eu/scadplus/glossary/
open_method_coordination_pt.htm>
4. El programa de Trabajo detallado: Objetivos Comunes y
Precisos para alcanzar los Objetivos de Lisboa.
<http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11049.htm>
5. Puntos de Referencia Comunes para Comparar los sistemas
educativos europeos:
<http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11064.htm>
6. Join Interim Report (2004): Un report conjunto para “abrir
los ojos” sobre el estado de avance de Europa.
< http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11071.htm>
7. Resultados de la Estrategia de Lisboa, Report 2007.
Documento Completo, pdf, <http://ec.europa.eu/
growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annualprogress-report/200712-annual-report_pt.pdf.>
Documentos para el análisis comparativo y la comprensión de líneas
de actuación de las políticas educativas en la UE
8. Eurydice, portal de la Unión Europea para el Análisis de
los Sistemas Educativos.


Home: < http://www.eurydice.org/portal/page/portal/
Eurydice>



Key data on Educational Systems in Europe (Datos
clave sobre los Sistemas educativos en Europa)
< http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_
integral/052ES.pdf>



Condiciones de Ingreso y Carrera en la Profesión
Docente (Enseñanza Secundaria)
< http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_
integral/037PT.pdf>
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La evaluación de la Calidad en la formación Docente
a nivel Europeo < http://www.eurydice.org/ressources/
eurydice/pdf/0_integral/062PT.pdf>

9. Lifelong Learning Programme: nuevas estrategias para el
desarrollo de una política de aprendizaje a lo largo de toda la
vida <http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11325.htm>
10. Calidad de la formación Docente (Doc. Comisión Ago
2007): < http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2007:0392:FIN:PT:PDF>
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UNIDADE 3

O alcance da Lifelong learning
na UE: Políticas Européias de
Educação Superior e Formação
de Professores
Juliana Elisa Raffaghelli

3

Objetivos de aprendizagem


Conhecer os antecedentes, objetivos e os instrumentos
do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES)



Conhecer as linhas principais de desenvolvimento do
EEES, pela Declaração de Bolonha



Compreender o Suplemento ao Título e o Europass
como instrumentos de transparência



Conhecer o contexto europeu em que foram criados os
princípios básicos da formação de professores

Seções de estudo
Seção 1 A Construção do Espaço de Educação Superior na UE
Seção 2 Princípios Básicos da Formação de Professores
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Para início de estudo
Esta unidade foi elaborada com base na apresentação da
Professora Valentina Zangrando (Universidade Salamanca,
Espanha) Neste espaço, você conhecerá o atual contexto das
políticas de educação praticadas pela União Européia, em prol
de uma melhor formação de professores. A partir de documentos
como a Declaração de Sorbonne (1998) e Agenda de Lisboa,
outras propostas e documentos foram acordados entre os
países deste continente. O espaço europeu de educação superior
viabilizou a criação de instrumentos (documentos), como a
Declaração de Bolonha, o Suplemento ao Título e o Europass,
cujos objetivos foram traçados anteriormente, pela Agenda de
Lisboa e anterior a esta, a Declaração de Sorbonne. Ainda que a
formação de professores seja considerada um objetivo estratégico
para o alcance das metas traçadas até 2010, há muito que ser feito
no contexto europeu para aumentar as competências didáticas
e preparar os professores para enfrentar os desaﬁos futuros
propostos pela sociedade do conhecimento.

Seção 1- A Construção do Espaço de Educação Superior
na UE
Antecedentes
A idéia do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES)
nasce da Declaração de Sorbonne de 1998, que foi assinada
pelos ministros de educação da França, Alemanha, Itália e Reino
Unido.
Depois desta primeira declaração de intenções, estas questões
concretizam-se na Declaração Conjunta dos Ministros de
Educação Europeus de Bolonha, em 1999, conhecida como
Declaração de Bolonha. Neste documento, se estabelecem as
linhas principais de desenvolvimento do EEES, compromete os
países assinantes, através de seus Ministros de Educação. Há,
neste compromisso, uma chamada à cooperação das universidades
européias para alcançar estes objetivos.
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O tratado de Bolonha se fundamenta em diversos relatórios
prévios, que deram lugar a uma intensa discussão sobre os
estudos superiores e sobre as instituições de educação superior
(Higher Education Institution), assim como sobre a necessidade
de uma mudança radical das estratégias educativas para ingressar
na Sociedade do Conhecimento.
São considerados nesta discussão, os seguintes documentos, das
respectivas personalidades:


O Relatório de Ron Dearing para a Secretaria de Estado
de Educação e Emprego de Reino Unido;



A análise de Edgar Morin, “Os Sete Saberes Necessários
para a Educação do Futuro”;



O Relatório de Jacques Delors para a UNESCO “A
Educação Encerra um Tesouro”;



relatório de Josep María Bricall “Universidade 2000”.

A declaração de Bolonha buscou desde o início abrir um espaço
de discussão para a operacionalização da visão que os ditos
autores, sustentados por equipes de trabalho internacionais,
apresentaram nos documentos citados.
Dois anos depois, em maio de 2001, os Ministros Europeus de
Educação, reunidos em Bolonha, se encontraram em Praga para
elaborar um documento que estabelecesse as linhas mestras da
reforma. Como fruto desta reunião surgiu um documento intitulado
“Para um Espaço Europeu de Educação Superior”, que ﬁxa as
características do futuro Espaço Europeu de Educação Superior e
ﬁxa como data limite para sua implementação o ano 2010.
As reuniões de Berlim (18 e 19 de setembro de 2003), Bergen (19 e
20 de maio de 2005) e Londres (17 e 18 de maio de 2007) serviram
para fazer balanço dos progressos realizados, para incorporar as
conclusões dos seminários internacionais realizados, e estabelecer as
diretrizes para a continuação do processo. O próximo encontro será
realizado em Benelux, nos dias 28 e 29 de abril de 2009.
Desta maneira, os governos europeus adquirem o compromisso
de adequar seus sistemas educativos a um marco comum, mas a
harmonização das estruturas e das metodologias educativas é um
trabalho que corresponde às Universidades e que, portanto, está
sob a responsabilidade do mundo acadêmico.
Unidade 3
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Objetivos
O objetivo do desenvolvimento do Espaço Europeu de
Educação Superior é dotar a Europa de um sistema universitário
homogêneo, compatível e ﬂexível que permita aos estudantes
e titulados universitários europeus uma maior mobilidade.
Igualmente se pretende estabelecer um nível de transparência e
qualidade, mediante sistemas de avaliação, que o façam atrativo
e competitivo em nível internacional, dentro do atual processo de
globalização.
Neste contexto, o estudante deve passar a ser o centro
do sistema, como principal ator do sistema, para o
que se avaliará o esforço que o aluno necessita realizar
para superar as disciplinas, não unicamente as horas
de aula que deve assistir.

Além disso, trata-se de mudar a ﬁlosoﬁa dos estudos, outorgando
maior importância ao uso das ferramentas de aprendizagem que à
mera acumulação de conhecimentos.
Outro aspecto importante e relacionado com o anterior,
é a formação continuada durante toda a vida acadêmica e
proﬁssional do titulado universitário, à qual se incorporarão os
conhecimentos obtidos e as qualiﬁcações (títulos, expediente
acadêmico, diplomas, certiﬁcações, habilidades proﬁssionais, etc.)
de uma maneira simples e compreensível por todos os estadosmembros.
Estes aspectos foram abordados por diferentes universidades
européias, das quais um exemplo é o “Mensagem da Convenção
de Instituições Européias de Ensino Superior”, que foi em
Salamanca em março de 2001.
É possível, então, compreender como o EEES se postula,
seguindo esta linha de programação educativa, como um
instrumento para levar em frente uma vontade política de
potencializar a Europa do Conhecimento. Portanto, seus
objetivos básicos são:
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A promoção de uma dimensão européia que assegure a
qualidade, com critérios e métodos comparáveis.



Promoção da mobilidade de estudantes, professores e
pessoal administrativo das universidades.



Promoção de uma dimensão européia na educação
superior, enfatizando o desenvolvimento curricular, a
cooperação entre instituições, os esquemas de mobilidade
e programas de estudo e a integridade da formação e a
investigação.



Tornar atrativa a outros países a educação superior
européia.



Fazer da formação ao longo da vida uma realidade.

Operativamente, centra-se em:


Uma progressiva convergência da estrutura global
das titulações e ciclos num espaço europeu aberto de
Educação Superior.



Um sistema comum de níveis de estudos Grau
(bacharelado) e Pós-graduações (Mestrado e doutorados).



Aumentar e facilitar a mobilidade de estudantes e
professores: a) os estudantes realizariam um último
semestre no estrangeiro; b) eliminar os obstáculos para a
mobilidade e melhorar o reconhecimento dos Títulos.

Os instrumentos de trabalho para promover ditos objetivos,
seriam:


Adoção de um sistema de titulações compreensível e
equiparável nos diferentes países, utilizando para isso um
suplemento ao título.



Adoção de um esquema baseado em dois níveis:
1) Um primeiro nível de Grau, orientado a obter a
qualiﬁcação proﬁssional adequada para que os estudantes
se integrem no mercado de trabalho europeu.

Unidade 3
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2) Um segundo nível de Pós-graduações (Mestrado), que
deve permitir o acesso a realização da tese doutoral, com
o objetivo de obter o grau de Doutor.


Adoção de um sistema de créditos similar ao ECTS
(European Credit Transfer System) que facilite a
mobilidade.

O método de trabalho procede através de um processo de diálogo
entre os diferentes sistemas de educação superior. Os ministros de
educação europeus constituem um Grupo que revisa e controla o
progresso, segundo as linhas de atuação política marcadas, deﬁne
os objetivos e estratégias a curto e médio prazo, e estabelece a
agenda do processo. As sucessivas reuniões internacionais servem
como âmbito de encontro e revisão dos estados de avanço, boas
práticas, ajuste do processo, e geração de novas linhas de trabalho
e recomendações.
No entanto, trata-se de um processo participativo: outras
instituições e estudantes, como atores principais do processo
educativo, não são deixadas de lado. Assim, EURASHE
(Associação de instituições de educação superior européias) e
EUA (Associação de Universidades Européias), permitem a
participação destas instituições no processo e intervêm seja na
avaliação ou no feedback sobre processos de implementação.
As reuniões mais signiﬁcativas deste grupo de instituições
resultaram nos documentos de trabalho, a saber:
a) Convenção de Salamanca (2001),
b) Convenção de Graz (2003).
Os estudantes, assim mesmo, produziram um informe
signiﬁcativo, através do Comunicado de Goteborg (2001),
intervindo através do ESIB (Sindicato de Estudantes Europeus).
Recapitulando, a declaração de Bolonha (junho de 1999):


Recolhe os postulados da Sorbonne e amplia a adesão
dos países europeus.



Supõe o compromisso ﬁrme dos estados para criar uma
área comum de educação superior.
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Romove a convergência dos sistemas educativos dos
diferentes países europeus.



Pretende melhorar a transparência e compatibilidade dos
estudos, títulos e diplomas.

Acompanhe pelo Mapa da participação, o Processo de Bolonha:
Bolonha

Figura 3.1 - Processo de Bolonha
Fonte: Site Oficial – Processo de Bolonha

Esforço na construção de ferramentas de trabalho conjunto: o
ECTS
Através do Processo de Bolonha, se concordou que a única
modalidade para promover a mobilidade dos estudantes e
graduados, o reconhecimento de títulos e a “europerização” da
educação superior, seria a validação de trajetórias educativas
por um sistema comum europeu. Nasce assim o European
Credit Transfer System, um sistema de créditos que é uma forma
sistemática de descrever um programa educativo associando
créditos a seus componentes.
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O programa SOCRATES,
que funcionava até 2006
e as ações ERASMUS
foram, sem dúvida, as
mais revolucionárias
e bem-sucedidas. No
marco do novo Programa
de Aprendizagem
Permanente (PAP),
ERASMUS se transforma
num de seus quatro
programas setoriais e
reorganiza sua estrutura.
ERASMUS é o programa
do PAP que dirige seus
esforços para a educação
superior, sobretudo às
universidades, e também
na formação profissional
superior.

O conceito de crédito ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System) se compõe, então como um novo sistema
de valorização das doutrinas (disciplinas) universitárias, que
constitui uma das principais medidas da implantação do EEES.
Nasce e se desenvolve com o programa europeu de intercâmbio
de estudantes universitários ERASMUS-SOCRATES, como
resposta a necessidade de encontrar um sistema de equivalências
e de reconhecimento dos estudos cursados em outros países.
Poderíamos dizer que o programa ERASMUSSOCRATES foi pioneiro e se transformou num
“campo de provas” para o futuro estabelecimento
do Espaço Europeu de Educação Superior, por causa
do significante número de estudantes europeus que
participaram dele, desde sua criação (mais de um
milhão de alunos).

O conceito de crédito nas diferentes nações européias foi
estabelecido, a partir de estudos, ﬁcando aﬁrmado na quantidade de
25 horas, que se subdividem por sua vez, em seguimento de lições
em presença, de trabalho prático e de estudo personalizado. Este
conceito ﬁca depois regulado pelas respectivas normativas nacionais.
Desta maneira, com a implantação do EEES o conceito de
crédito mudará: já não se avaliará a duração das aulas dadas
pelo professor, mas o volume de trabalho total que o estudante
deve realizar para superar a disciplina, o queincluirá:


As horas de aula teóricas e práticas.



- O esforço dedicado ao estudo.



- A preparação e realização de exames.

O valor do crédito entre 25 e 30 horas de trabalho, se integra
à carga de trabalho anual, normalmente de 60 créditos ECTS
em período integral, durante um curso acadêmico, o que
transformará o estudante no centro e principal ator do sistema
universitário, pois é este quem investe seu tempo em assistência
às aulas, seminários, estudo pessoal, preparação e realização de
exames etc., e é a universidade que deve analisar e reconhecer os
créditos por este trabalho.
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Estes créditos somente podem ser obtidos quando se completa o
trabalho requerido e se realiza a avaliação adequada dos resultados
da aprendizagem. O que se avalia são conjuntos de competência,
que expressam o que o estudante saberá, compreenderá ou será
capaz de fazer, após completar um processo de aprendizagem. Os
resultados do estudante serão documentados, mediante a atribuição
de uma nota local/nacional. É uma boa prática acrescentar um grau
ECTS, especialmente em caso de transferência de créditos, onde as
qualiﬁcações dos alunos são classiﬁcadas sobre uma base estatística.
Tabela 3.1 - Exemplo de um sistema de organização de atividades por carga de trabalho para o
reconhecimento de ECTS, caso ALFA-MIFORCAL:
A

Descrição de
componentes do
ECTS
Metodologia
Aspectos teóricos
do Curso

Aspectos práticooperativos

Atividades

Aprofundamento de
Estudo de materiais conteúdos assistidos
pelo orientador no
on-line do curso
fórum / discussão
Desenvolvimento
Exercícios,
das
Simulações,
propostas
operativas a
Pesquisas,
cargo do autor do
Trabalhos de Grupo
módulo

B

Fator de
Formação
trabalho
Assistida pelo aluno nasdo
Orientador
de
(equivalente atividades
formação
horas de
(cooperative
lição)
learning)

C

D

Horas de
Total
trabalho
Horas
pessoal
(A+B+C)
do aluno

E

Total
ECTS

15

10

15

40

1,6

13

25

8

46

1,84

Atividades
Semanais

Realização de provas
intermediárias

Questionários,
Testes

3

2

5

10

0,4

Avaliação no final
do módulo

Verificação do
alcanço
das competências
necessárias no
módulo

Trabalho escrito
sobre um tema

3

2

5

10

0,4

Tutoring
personalizado

Exercícios de
recuperação,
exercícios, busca
de materiais
anexos.

3

4

5

12

0,48

O aluno recebe
indicações
personalizadas por
parte do orientador.

3

2

2

7

0,28

40

45

40

125

5

Atividades de
recuperação
aprofundamento

Outras atividades

TOTAL

Fonte: Valentina Zangrando, original em italiano – Projeto MIFORCAL, Documentos de Trabalho. (2008).
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Outros Instrumentos de Transparência: O suplemento ao
Título e Europass
Enquanto o Sistema de reconhecimento de Créditos ECTS
permite a mobilidade estudantil dentro do Sistema Universitário,
são criadas, no Processo de Bolonha, outras ferramentas para
dar maior transparência às titulações, e deste modo consentir o
processo de harmonização dos sistemas educativos nacionais (não
se fala jamais de uniﬁcação, pois isso indicaria o anulamento de
peculiaridades nacionais que a UE a defende e promove).
A transparência nas titulações vai consentir a mobilidade
proﬁssional: por um lado, pelo reconhecimento de uma
trajetória acadêmica e pelo valor cultural do título, que um
egressado possui; por outro lado, para habilitar este egressado
ao exercício de um determinado proﬁssionalismo. Mesmo que
o reconhecimento do primeiro tipo esteja se desenvolvendo
velozmente, a discussão é altamente complexa no que diz respeito
à questão da habilitação proﬁssional: o caso dos professores é um
exemplo desta problemática.
O primeiro destes instrumentos é o Suplemento
ao Título (Diploma Supplement). Trata-se de
um documento anexo que acompanha o título
universitário, durante toda a formação acadêmica e
profissional do estudante.

Seu objetivo fundamental é facilitar o reconhecimento acadêmico
e proﬁssional das qualiﬁcações (diplomas, títulos, certiﬁcados,
etc.) entre os países da UE. Contém informação acadêmica e
proﬁssional relevante sobre as disciplinas cursados, seu contexto
nacional e as competências e capacidades proﬁssionais adquiridas.
É um documento aberto, pois permite a incorporação dos
conhecimentos (aprendizagem) adquiridos ao longo da vida,
credenciando os conhecimentos adquiridos por cada pessoa em
diferentes instituições européias de educação superior, oferecendo
assim transparência e facilitando o reconhecimento acadêmico
e proﬁssional dos títulos (diplomas, graus, certiﬁcados). O
avanço no uso desta ferramenta é muito positivo, no entanto,
as universidades se manejam, ainda hoje, com margens de
discricionariedade para a elaboração do Suplemento.
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O segundo destes instrumentos é o Europass: tratase do Passaporte europeu das qualificações e/ou as
competências. Este documento que cada trabalhador
profissional deveria levar consigo em experiências de
mobilidade, inclui cinco documentos comuns a todos
os países da União Européia: um Curriculum Vitae, um
Passaporte de Línguas, um documento de Mobilidade,
um suplemento de Diploma e um suplemento de
Certificado.

Alguns textos da UE se referem ao Europass não somente
como um sistema uniﬁcado de documentos para alcançar a
transparência das qualiﬁcações e as competências dirigidas à
formação e mobilidade da força de trabalho, mas como um
cartão magnético ou informático, onde ﬁque arquivado a vida
formativa e trabalhista da pessoa, que nos leva à discussão sobre
a criação de um Portfolio digital, um dossiê pessoal on-line, legível
em qualquer dos países europeus. A situação deste tipo de
instrumento é ainda inicial, se bem que o curriculum europeu e
o passaporte de Línguas têm uma grande difusão e são usados
normalmente em todo o território europeu como documentos de
autodeclaração dos proﬁssionais sobre as próprias competências.
Abre-se aqui todo um capítulo a parte sobre o EQF (European
Qualiﬁcations Network) que é um marco de estudo das
competências proﬁssionais e a certidão correspondente para
promover a mobilidade européia dos trabalhadores, que não
trataremos neste espaço.

Unidade 3
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Seção 2 - Princípios Básicos da Formação de Professores
A formação de professores representa no contexto europeu
um modo estratégico no processo de qualiﬁcação dos sistemas
educativos. A deﬁnição de um modelo formativo, quer seja para
a habilitação inicial da proﬁssão docente,ou para a aquisição e
o aperfeiçoamento das competências dos docentes em serviço,
se transforma em uma parte integrante essencial na reforma do
mundo da escola, que se propõe ao melhoramento da qualidade
da educação, justamente pela possibilidade de assegurar à
sociedade um corpo docente capaz de assumir a formação das
novas gerações, frente ao desaﬁo da sociedade do conhecimento.
Logo depois da reunião do Conselho de Lisboa, em fevereiro
2001, um Conselho de Educação construiu um relatório “sobre
os objetivos futuros e concretos dos sistemas de educação inicial
e contínua”. Sobre a base da contribuição dos Estados Membros,
este Conselho sublinhou algumas das prioridades comuns para
o futuro, tentando gerar uma declinação operativa para poder
medir e analisar as mudanças.
Foram estipulados três objetivos estratégicos concretos a alcançar
para 2010:


melhorar a qualidade e a eﬁcácia dos sistemas educativos
da UE;



facilitar o acesso de todos, aos sistemas educativos;



abrir ao mundo externo os sistemas de instrução e de formação.

Destes objetivos, tomaremos especiﬁcamente o primeiro, pois
este indica a importância de melhorar a qualidade da capacitação
dos professores e de todos os dependentes do sistema educacional.
Neste sentido, se realiza um esforço particular à aquisição das
competências de base, que devem ser atualizadas para poder
responder à exigência de desenvolvimento, que coloca uma
sociedade do conhecimento entre os indicadores de qualidade dos
sistemas educativos.
De fato, após da proposta, no contexto deste objetivo (concentrarse em primeiro lugar na formação de formadores) foi estudada
a problemática em profundidade, com a intenção de gerar
dimensões e indicadores para o segmento, para 2010, da situação
de tão importante âmbito de reﬂexão e atuação.
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TEMAS CHAVE
1. Identificar as competências que os professores e formadores devem
possuir em vista da transformação de sua atuação na sociedade do
conhecimento.
2. Criar as condições para sustentar adequadamente docentes e
capacitadores no seu empenho de resposta aos desafios da sociedade do
conhecimento.
3. Assegurar um nível suficiente de acesso à profissão docente em todas as
matérias e a diferentes níveis, e fornecer ajuda às exigências, a longo prazo
da profissão de professor e/ou capacitador, tornando-a mais atrativa.
4. Atrair novos professores e formadores, que possuam experiência
profissional em outros âmbitos, além do escolar.
INDICADORES
1. Falta/Excesso de professores formadores qualificados no mercado de
Melhorar a educação
trabalho.
e capacitação dos
professores e formadores 2. Aumento do número de pessoas interessadas nos programas de formação
docente (professores e formadores).
3. Porcentagem de professores e formadores, que seguem ciclos de
formação permanente.
TEMÁTICAS PARA O INTERCÂMBIO DE BOAS PRÁTICAS E DE AVALIAÇÃO
ENTRE PARES
1. Avaliação de programas de formação de professorado e de formadores.
2. Condições para entrar na profissão de professor ou formador, segundo o
nível de ensino.
3. Inserção das seguintes matérias nos programas de estudo e formação
(TIC’s, idiomas estrangeiros, dimensão européia da educação e educação
intercultural).
4. Sistemas de promoção no curso da carreira profissional do docente.
5. Melhoramento das condições de trabalho dos professores.
Quadro 3.1 - Objetivos Estratégicos do Conselho de Barcelona –
Declinação Operativa
Fonte: elaborado pela autora, baseada no documento do Conselho
Europeu de Barcelona de 2002.

Acompanhe, a seguir, a declinação operativa dos objetivos
estratégicos do Conselho de Barcelona:
Como você pôde perceber, o problema adquire importância
na realidade européia, e ocupa um lugar central nas linhas
estratégicas de intervenção orientadas ao alcance das metas
ﬁ xadas para 2010.
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Nas palavras do comissário Jan Figel, Comissário europeu de
Educação, Formação, Cultura e Juventude:
um ensino e uma aprendizagem melhores são cruciais
para a competitividade da UE a longo prazo, já que
um pessoal altamente qualiﬁcado é muito mais eﬁcaz.
Acho que devemos trabalhar para que a UE disponha
de professores de alta qualidade, se queremos que as
reformas educativas dos estados-membros sejam um
sucesso. No entanto, como mostram os estudos, estamos
assistindo a uma evolução preocupante em toda a UE,
e a maioria dos estados-membros assinalam deﬁciências
nas competências do pessoal docente e diﬁculdades em
atualizar-se (FIGEL, 2007).

O último documento da UE sobre a formação do professorado,
Common European Principles for Teacher Competences and Qualiﬁcations,
enfatiza o processo que se iniciou vários anos antes, com o Programa
de Trabalho detalhado para a consecução dos Objetivos de Lisboa, em
que a formação dos professores resulta crucial.
No quadro, a seguir, são enumerados e ilustrados os princípios
básicos europeus para considerar a proﬁssão docente, não apenas
como uma atuação técnica, de repetição de programas elaborados
pelos Ministérios, mas como uma atuação proﬁssional, em que
se pretende um nível de performance cujos resultados sejam a
construção de práticas pedagógicas signiﬁcativas para os alunos e
para o contexto educativo.
Princípios Básicos
A docência é
uma profissão
de alta
qualificação.

A docência é
uma profissão
que se situa
no contexto
da formação
permanente.

Descrição
O docente necessita uma formação de nível universitário de caráter multidisciplinar:
– Conhecimento especializado da matéria que divide;
– Bons conhecimentos de pedagogia;
– Habilidades e competências para orientar e tratar com os alunos;
– Sensibilidade para a dimensão social e cultural da educação.
O docente teria que:
Reconhecer a importância de seguir adquirindo novos conhecimentos;
Ser capaz de inovar no seu trabalho;
Encontrar nas instituições educativas o apoio e a motivação para seguir formando-se ao
longo de sua vida profissional;
Reconhecer os benefícios da aplicação na prática dos resultados da investigação;
Participar da evolução da sociedade do conhecimento;
Ter a possibilidade de participar de forma ativa no desenvolvimento de sua profissão,
também com períodos de atividade fora do contexto escolar reconhecidos pela sua
instituição educativa.
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A docência é uma
profissão móvel.

A docência é uma
profissão baseada na
colaboração.

– A mobilidade teria que ser um componente central na vida do docente, tanto na sua
formação inicial, quanto na sua formação contínua;
O docente teria que ser animado a participar de projetos europeus e a formar-se em outros
países da UE;
Os estudos e os períodos de formação realizados no estrangeiro têm que estar reconhecidos
e valorizados no seu país;
As oportunidades de mobilidade e intercâmbio devem oportunizar ao mundo, o acesso à
educação em geral.
As Instituições encarregadas da formação dos docentes estão convidadas a oferecer uma
formação em que sobressaia a colaboração com as escolas, o contexto trabalhista local, os
serviços de formação;
A colaboração entre agentes da formação e ambiente profissional marca positivamente a
relação entre habilidades práticas e bases científico/acadêmicas na formação do docente;
Possibilidade para o docente refletir sobre este círculo virtuoso, através das competências e
as destrezas adquiridas, na prática cotidiana;
Além disso, a formação do docente necessita ser objeto de pesquisa.

O docente trabalha
com pessoas: a
docência se baseia
nos valores da
inclusão social e
do “cultivo” do
potencial de cada
aluno.

O docente necessita:
Ter conhecimentos de psicologia e pedagogia;
Trabalhar com os alunos acompanhando-os como indivíduos para a integração na vida adulta;
Cultivar as potencialidades dos alunos;
Criar com os companheiros um ambiente de colaboração no planejamento da docência e
para o trato com os alunos.

O docente trabalha
com conhecimentos,
tecnologia e
informações.

O docente necessita:
– Saber trabalhar com tipos diferentes de conhecimentos;
– Ter os instrumentos para analisar, validar, refletir e transmitir conhecimentos fazendo
uso da tecnologia se for preciso;
– Recorrer as suas competências pedagógicas para construir e tramitar os ambientes de
aprendizagem;
– Integrar as novas tecnologias na prática docente;
– Dar condições aos alunos de acesso aos instrumentos para buscar e criar informação
nas redes de informação;
– Conhecer a fundo sua disciplina e considerar a aprendizagem como uma viagem que
dura toda a vida;
– Aprender a partir de suas experiências;
– Combinar uma ampla gama de estratégias de ensino/aprendizagem, em função das
necessidades dos alunos.

O docente trabalha
com e dentro da
sociedade: contribui
na formação das
novas gerações de
cidadãos europeus.

O docente necessita:
– Saber promover a mobilidade e a cooperação na Europa;
– Compreender e incentivar o respeito e a compreensão intercultural;
– Conservar um equilíbrio entre o respeito e a compreensão da diversidade entre alunos
de diferentes culturas e a identificação dos valores comuns;
– Compreender os fatores que possuem coesão/exclusão social e ser consciente das
dimensões éticas da sociedade do conhecimento.
– Saber trabalhar em colaboração com o contexto local, pais e outras figuras relacionadas
com o mundo da educação;
– Saber contribuir com sua experiência à qualidade na sua profissão.

Quadro 3.2 - Princípios básicos europeus para a profissão docente
Fonte: elaborado pela autora.
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Ainda que haja grandes progressos na preparação dos professores
europeus, seguindo a evolução dos números que os indicadores
promovem, não é suﬁciente ainda para alcançar os objetivos de
Lisboa.
Há novas exigências que a proﬁssão dos docentes deve assumir
como indica a comunicação da Comissão de agosto 2007.
Como em qualquer proﬁssão moderna, os docentes possuem
também a responsabilidade de ampliar os horizontes dos
próprios conhecimentos proﬁssionais, através de uma cultura da
reﬂexão, através de atividade de pesquisa e de um compromisso
permanente e sistemático para o desenvolvimento proﬁssional, ao
longo de toda a carreira. Os sistemas de formação e de educação
destinados aos professores devem fornecer a oportunidade de
realizar todas estas ações.
No documento COM, deﬁnido em Bruxelas, 2007, Mejorar
la calidad de la formación de los profesores (Teachers Matter,
OECD 2005), se denuncia a carência de competências e uma
disponibilidade limitada de oferta formativa para os docentes.
A investigação da OCSE do ano 2005 esclarece: em todos os
países há a falta de competências didáticas e a diﬁculdade de
atualização. Os espaços geram-se em modo particular, ante a
falta de competências necessárias para enfrentar a nova evolução
da educação (compreendida a aprendizagem individualizada, a
preparação dos alunos à aprendizagem autônoma, a capacidade
de gerenciar aulas heterogêneas, a preparação dos alunos para o
melhor uso das TIC’s etc.).
Em muitos estados, existe pouca integração sistemática entre os
diferentes elementos de formação que se oferecem ao professor,
o que comporta uma falta de coerência e de continuidade, em
particular entre a formação inicial do professor e a sucessiva
capacitação para o aperfeiçoamento docente.
Sendo esta a situação, todos os países da UE estão preocupados
por desenvolver sistemas adequados de formação de professores.
No entanto, a convergência e a mobilidade dos professores é
ainda muito difícil: os professores se inserem no coração das
culturas nacionais, isto é, a escola como dispositivo de socialização
secundária, que implica uma alta resistência ao diálogo europeu
e fundamentalmente à mobilidade, isto é, ao reconhecimento de
competências proﬁssionais de um professor em outro país.
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No entanto, várias experiências pioneiras européias buscam
criar espaços de formação européia para o professor, através
do reforço da dimensão européia da educação básica. Como
é possível compreender, o realce da dimensão internacional
do proﬁssionalismo dos professores (teachers’ professionalism)
está intimamente relacionado com a atuação que estes devem
ter numa perspectiva de aprendizagem permanente: são os
professores que promoverão as primeiras estratégias para fazer
da educação um processo atrativo, no qual crianças e jovens se
sintam protagonistas e desejem dar continuidade às experiências
de aprendizagem.

Síntese
O Espaço de Educação Superior na UE proporcionou amplo
debate sobre as políticas educacionais de educação superior e
formação de professores na União Européia.
Operativamente, o EEES objetiva criar um espaço aberto de
Educação Superior na Europa, modiﬁcando a estrutura global
das titulações, dos sistemas de níveis de estudo, aumentando
a mobilidade de estudantes e professores e criando condições
favoráveis para o reconhecimento de títulos na Europa.
Alguns instrumentos de trabalho foram criados para que estes
objetivos fossem alcançados. São eles:


Adoção de um sistema de titulações compreensível e
equiparável nos diferentes países, utilizando para isso um
suplemento ao título.



Adoção de um esquema baseado em dois níveis: o
primeiro voltado para a qualiﬁcação proﬁssional dos
estudantes integrada ao mercado de trabalho europeu,
o segundo nível, de Pós-graduações (Mestrado), deve
permitir o acesso a realização da tese doutoral, com o
objetivo de obter o grau de Doutor.



Adoção de um sistema de créditos similar ao ECTS
(European Credit Transfer System) que facilite a
mobilidade.

Unidade 3
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A declaração de Bolonha, acordada em 1999, amplia a adesão
dos países europeus, prega o compromisso ﬁrme dos estados em
criar uma área comum de educação superior, ativa a convergência
dos sistemas educativos dos diferentes países europeus e pretende
melhorar a transparência e compatibilidade dos estudos, títulos e
diplomas.
Outros instrumentos de transparência são Suplementos ao Título
e ao Europass, que vão ao encontro do objetivo maior da EEES,
que é aumentar a mobilidade de estudantes e professores, criando
condições de reconhecimento de títulos no continente europeu.
Entendendo o professor como um ponto estratégico no processo
de qualiﬁcação dos sistemas educativos, foram estabelecidos
princípios básicos para a formação de professores. São eles:


A docência é uma proﬁssão de alta qualiﬁcação.



A docência é uma proﬁssão que se situa no contexto da
formação permanente.



A docência é uma proﬁssão móvel.



A docência é uma proﬁssão baseada na colaboração.



O docente trabalha com pessoas: a docência se baseia nos
valores da inclusão social e do “cultivo” do potencial de
cada aluno.



O docente trabalha com conhecimentos, tecnologia e
informações.



O docente trabalha com e dentro da sociedade: contribui
na formação das novas gerações de cidadãos europeus.
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Atividades de auto-avaliação
1) A partir de seu estudo sobre educação comparada e seu conhecimento
a respeito da Agenda de Lisboa, identifique pontos em comum no
contexto europeu entre o histórico da Educação comparada, a Agenda
de Lisboa e o Espaço Europeu de educação Superior (EEES).

2) O suplemento ao título e o Europass são instrumentos que vão ao
encontro do principal objetivo do EEES: aumentar a mobilidade
de estudantes e professores e criar condições favoráveis para o
reconhecimento de títulos no continente europeu, criando pontos
de convergência no sistema educacional da UE. De que forma estes
instrumentos podem auxiliar na formação de professores?

Unidade 3
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Saiba mais
A seguir, relacionamos os endereços de acesso aos documentos
internacionais trabalhados ao longo da Unidade.
Declaração de Sorbonne - EEES
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/
language/1998_Sorbonne_Declaration_spanish.pdf
Site Oﬁcial do Processo de Bolonha
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
Declaração de Bolonha
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/
language/1999_Bologna_Declaration_portuguese.pdf
Compromisso de Praga
http://www.crue.org/comcumbrepraga.htm
Reunião de Berlim
http://www.bologna-berlin2003.de/
Comunicação de Bergen
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/
language/2005_Bergen_Communique_spanish.pdf
Comunicação de Londres
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/
language/2007_London_Communique_Spanish.pdf
Bologna Process: Benelux
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
Mensaje de la Convenciòn de Instituciones Europeas de
Enseñanza Superior
http://www.crue.org/mensajeconvESP.htm
ECTS-European Credit Transfer System
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html
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O Mercosul e Aspectos do
Sistema Político-Educacional:
objetivos e avanços
Juliana Elisa Raffaghelli
Yenny Aguilera de Zarza

4

Objetivos de aprendizagem


Conhecer as políticas estratégicas do Mercosul para a
educação.



Analisar as políticas de ação do Mercosul em relação ao
contexto sul americano.



Identificar aspectos convergentes em relação às políticas
internacionais de educação.



Analisar os planos estratégicos de ação do Mercosul em
seu contexto de implementação.

Seções de estudo
Seção 1 Mercosul: Espaço Comum Sul-Americano
Seção 2 Setor Educativo do Mercosul: Marco Geral
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Para início de estudo
Seção 1 - Mercosul: Espaço Comum Sul-Americano
O Mercosul, denominado “Mercado Comum do Sul”, nasce de
uma iniciativa das Repúblicas da Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai, que assinaram no dia 26 de março de 1991 o Tratado
de Assunção. Constitui-se o projeto internacional mais relevante,
com o qual estes quatro países se comprometiam.

O que é o Mercosul e como se constitui?

O MERCOSUL (Mercado Comum Sul-americano) é um bloco
comercial, cujos propósitos são promover o livre intercâmbio
e movimento de bens, pessoas e capital entre os países que o
integram, e avançar a uma maior integração política e cultural
entre seus países membros e associados. Seus estados-membros
atuais são a Argentina, o Brasil, o Paraguai, e o Uruguai.
A Venezuela assinou sua adesão no dia 17 de junho de 2006.
Seu status dentro do bloco não é claro: não exerce os direitos
próprios de um estado-membro pleno, mas está claro que é
mais do que um mero estado associado. A Bolívia, o Chile, a
Colômbia, o Equador e o Peru têm status de Estado associado.
Os países membros consideram que sua data de criação foi no dia
30 de novembro de 1985, data da Declaração de Foz do Iguaçu
que iniciou o processo. No entanto, o nome lhe foi atribuído no
dia 26 de março de 1991 pelo Tratado de Assunção, enquanto
sua existência como pessoa jurídica de Direito Internacional
foi decidida no Protocolo de Ouro Preto, assinado no dia 16 de
dezembro de 1994; mas, que entrou recentemente em vigência
no dia 15 de dezembro de 1995. O Protocolo de Ouro Preto
estabeleceu uma tarifa externo comum, e desde 1999, existe
uma zona livre de tarifas entre seus integrantes, com exceção
do açúcar e o setor automotor. A União Aduaneira se encontra,
ainda, em processo de construção. O Mercosul é o maior
produtor de alimentos do mundo.
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De fato, é como está explícito no site oﬁcial do Mercosul:
Os quatro Estados Partes do MERCOSUL
compartilham uma comunhão de valores que encontra
expressão nas sociedades democráticas, pluralistas,
defensoras das liberdades fundamentais, dos direitos
humanos, da proteção do meio ambiente e do
desenvolvimento sustentável, incluindo seu compromisso
com a consolidação da democracia, a segurança jurídica,
o combate à pobreza e o desenvolvimento econômico e
social com eqüidade. (http://www.mercosur.int/msweb/)

No que se refere ao tratado de Assunção, buscava-se
(...) a integração dos quatro Estados-membros, por
meio da livre circulação de bens, serviços e fatores
produtivos, do estabelecimento de uma tarifa externa
comum e da adoção de uma política comercial comum,
da coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais
e da harmonização de legislações nas áreas pertinentes,
para alcançar o fortalecimento do processo de integração.
(ibid).

Em primeiro lugar, como é evidente nestas declarações, o objetivo
era a ampliação das dimensões dos respectivos mercados nacionais,
promovendo um desenvolvimento econômico harmonioso em todo
o Conesul, que não descuidasse da justiça social.
Os instrumentos fundamentais de política comercial comum
que regem a zona de livre comércio e União Aduaneira se
aperfeiçoaram e adotaram, mais tarde, em Ouro Preto, uma
Tarifa Externa Comum, sempre com a tendência de melhorar o
intercâmbio.
A vontade dos países que lançam a iniciativa é a de aprofundar
as relações para um acordo de índole política para o
desenvolvimento integral da região.
O MERCOSUL é, de fato, um elemento de estabilidade
na região, pois o entrecruzado de interesses e relações
que gera e aprofunda os vínculos tanto econômicos
como políticos e neutraliza as tendências para a
fragmentação.
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Os responsáveis políticos, as burocracias estatais e os homens
de negócios, vêem no Mercosul, um espaço de discussão de
múltiplos e complexas facetas, onde abordam e resolvem assuntos
de interesse comum. Isso, seguramente, estimula uma maior
racionalidade na tomada de decisões de todos os atores sociais.
Declarações como a de 1996 (Declaração Presidencial sobre
Compromisso Democrático no MERCOSUL) e a de 1998
(Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático, o
qual aderiram a Bolívia e o Chile), estariam indicando um
compromisso que vai além da oportunidade econômica para
reﬂetir sobre os horizontes políticos, de participação cidadã e
diálogo entre os países sul-americanos.
Sem dúvida, o desenvolvimento de recursos humanos
vai ser crucial para transformar o Mercosul num
espaço apto a captar investimentos, um dos objetivos
primordiais da associação. Mas a educação representa
algo mais que isto, e está relacionada com a inclusão
social e o desenvolvimento de cidadãos conscientes
de uma identidade nacional e regional.

Em 1991, a estrutura inicial do Mercosul não contava com
uma área dedicada especiﬁcamente à educação. A estrutura
institucional do Mercosul tinha os seguintes órgãos:
I. O Conselho do Mercado Comum (CMC);
II. O Grupo Mercado Comum (GMC);
III. A Comissão de Comércio do Mercosul (CCM);
IV. A Comissão Parlamentaria Conjunta (CPC);
V. O Fórum Consultivo Econômico-Social (FCES);
VI. A Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM);
No entanto, no Parágrafo Único se do Tratado de Assunção se
mencionava que “(...) poderão ser criados, nos termos do presente
Protocolo, os órgãos auxiliares, que forem necessários para a
consecução dos objetivos do processo de integração(...)”
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Sendo assim, o passo fundamental foi criar o Setor Educativo do
Mercosul.
O Setor Educativo do Mercosul é um espaço comun
para pensar as metas educativas e os desafios, pelos
quais os quatro países atravessam, num caminho que
visa à excelência educativa e à participação de todos
os atores sociais.

Para o Lançamento do Mercosul em 1995, foi proposto um
primeiro plano estratégico de ação, 1995-2000, onde o processo
de integração considera a necessidade de criação de novas áreas.
No programa se indica que
(...) a diversidade crescente da agenda interna e externa
do processo de integração, tal como foi consagrado no
Tratado de Assunção, é conseqüência de sua dimensão
global, que, sem substituir as políticas e normas
nacionais, requer uma prudente harmonização das
mesmas para alcançar um desenvolvimento econômico
regional sustentável e com justiça social (...).

Portanto, são propostas pelo programa novas áreas de atuação,
que apresentamos sinteticamente no quadro a seguir:
Nova Área Proposta

SERVIÇÕS

COMUNICAÇÕES

Objetivos
- Progredir na liberação do comércio de serviços
em nível do MERCOSUL;
- Alcançar um Acordo Marco sobre Comércio de
Serviços do MERCOSUL de conformidade com
o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços da
OMC;
- No âmbito das relações externas, os Estados
membros, coordenarão sua posição nas
negociações sobre comércio de serviços, atuais
e futuras que se desenvolvam.
Promover ações conjuntas em temas referidos
às telecomunicações e os assuntos postais;
- Explorar a possibilidade de realizar programas
comuns de projetos de desenvolvimento;
- Criar sistemas e meios que possibilitem o
intercâmbio de informação;
- Examinar a possibilidade de harmonizar os
procedimentos de prestação de serviços.
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- Elaborar propostas destinadas ao
melhoramento das condições de vida e de
RELAÇÕES LABORAIS, EMPREGO E SEGURIDADE trabalho na região, levando em consideração a
SOCIAL
dimensão social do MERCOSUL.

EDUCAÇÃO

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

- Promover a melhora da qualidade da
educação nos Estados Partes, incorporando a
uma dimensão cultural e lingüística.
- Aprofundar a integração educativa, através de
compatibilizar os diferentes níveis educativos,
estabelecer instâncias de formação conjunta
de recursos humanos, estabelecer planos de
ensino-aprendizagem dos idiomas oficiais do
MERCOSUL, articular os sistemas de informação
nacionais e reconhecer a formação acadêmica.
- Fortalecer a capacidade científica e
tecnológica dos Estados Partes, estimulando
o desenvolvimento de sua competitividade
internacional e o fomento da investigação.

Quadro 4.1 – Propostas de novas áreas para o Setor Educativo do Mercosul.

Seção 2 - Setor Educativo do Mercosul: Marco Geral
O Tratado de Assunção de 1991 reaﬁrmou um novo avanço no esforço
de desenvolver de forma progressiva à integração da América Latina,
conforme o objetivo do Tratado de Montevidéu de 1980. No Tratado de
Montevidéu, já se vislumbra um interesse fundamental pela educação,
no sentido da necessidade de promover o desenvolvimento cientíﬁco
e tecnológico dos Estados-membros e de modernizar suas economias
para ampliar a oferta e a qualidade dos bens e serviços disponíveis com o
objetivo de melhorar as condições de vida de seus habitantes.
A vontade política deste tratado estabelece as bases para uma
união cada vez mais estreita entre seus povos, com a ﬁnalidade de
alcançar os objetivos mencionados.
N Em 1991, durante os encontros de Assunção, um primeiro
protocolo de intenções é acordado e assinado. O protocolo dá
ênfase ao desenvolvimento da educação e propõe um olhar de
integração regional.
Os Estados-membros partem do papel fundamental que a
educação tem para que o processo de integração se consolide e se
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projete com eﬁcácia. Enfatiza-se, assim mesmo, a origem cultural
comum dos povos latino-americanos e, particularmente, o dos
Estados-membros do MERCOSUL, como aspecto que deve ser
reconhecido e potencializado nas iniciativas educativas de cada
país, assim como no planejamento das políticas educativas,
(...) pois da Educação depende a capacidade dos povos
latino-americanos de se reencontrar nos valores comuns
e na aﬁrmação de sua identidade ante os desaﬁos do
mundo contemporâneo. (Protocolo de Intenções,
Considerações Iniciais).

Os Estados-membros declaram, assim, três aspectos fundamentais
para mudar as linhas de programação educativa, a saber:
1. a vontade de integrar as estratégias nacionais baseadas
em princípios fundamentais como a democracia,
igualdade e cooperação, mantendo a identidade e
liberdade dos povos;
2. a necessidade de melhoramento da qualidade dos
recursos humanos no âmbito do MERCOSUL para
alcançar um desenvolvimento equilibrado em toda a
Região e nos diversos setores, e
3. por último, a conveniência de potenciar os programas
de formação e intercâmbio de docentes, especialistas e
alunos com o objetivo de facilitar o conhecimento da
realidade que caracteriza a Região, promovendo um maior
desenvolvimento humano, cultural, cientíﬁco e tecnológico.
No mesmo documento, os pressupostos que orientam a ação, são
os seguintes:
a) a necessidade de deﬁnir mudanças nos estilos
tradicionais de ação educativa, com o ﬁm de responder
às demandas de um novo modelo de desenvolvimento,
baseado no alcance de altos níveis de competitividade
externa e justiça social num contexto democrático e
crescentemente participativo, e
b) a importância de realizar transformações internas como
a promoção de programas atualizados em que a formação
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e capacitação docente priorize os conteúdos dos saberes
especíﬁcos, bem como as formas para sua transmissão.
Para desenvolver as ações estratégias que introduzimos
brevemente, conﬁguram-se três áreas de trabalho, com
especíﬁcos setores de intervenção, que apresentamos
resumidamente a seguir:
Área

Formação da consciência cidadã favorável ao
processo de integração

Objetivos
- Estimular a formação e o aperfeiçoamento
docente para tornar visível a melhoria dos
Sistemas Educativos;
- Propender à circulação de bens culturais e à
produção conjunta destes.
- Promover e coordenar ações de formação
profissional e técnica, em instituições
governamentais e não-governamentais, que
respondam às necessidades do mercado;

Capacitação dos recursos humanos para
contribuir ao desenvolvimento

- Aproximar as instituições educativas aos
problemas do trabalho e a produção na Região,
propiciando as tarefas de pesquisa e formação
de recursos humanos que requeira o MERCOSUL;
- Fomentar que as Universidades se constituam
em âmbitos de reflexão e análise dos problemas
emergentes da integração regional;
- Criar Centros de Altos Estudos do MERCOSUL,
para abordar a investigação permanente dos
aspectos necessários ao processo de integração
e cooperação;
- Criar uma rede institucional de cooperação
técnica, preferentemente nas áreas de Educação
Inicial, Primária, Média, Especial e de Jovens e
Adultos;

Harmonização dos sistemas educativos

- Classificar os perfis mínimos de formação
profissional e técnica, que possibilitem a
equivalência dos estudos e títulos, facilitando o
exercício profissional nos Países partes;
- Compatibilizar os perfis para a formação dos
recursos humanos de nível superior (terciário e
universitário), especialmente os conteúdos das
disciplinas fundamentais nas áreas e interesses
do MERCOSUL, possibilitando o estabelecimento
de mecanismos que facilitem a circulação de
alunos, docentes e profissionais na região.

Quadro 4.2 – Área de Trabalho
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No ano de 1992, realiza-se uma reunião de Ministros de
Educação, que se torna de crucial importância para os programas
que pretendem ser desenvolvidos, pois são ali apontados alguns
dos passos estratégicos na implementação de reformas educativas
que tendem a harmonizar objetivos de trabalho nos países
representantes do MERCOSUL.
Quais são, então, os principais resultados desta
reunião, na visão dos ministros?

Em síntese, eles argumentam:


a incompatibilidade dos sistemas educativos nacionais
entre si;



as diﬁculdades que os alunos deveriam enfrentar para
movimentar-se de um país a outro, e portanto,



a impossibilidade de abrir as fronteiras livremente à
circulação de capital humano.

Diante disso, os objetivos de trabalho do grupo educativo,
propostos para o planejamento estratégico são, basicamente, os
seguintes:
1) Estabelecer os mecanismos necessários para viabilizar
um sistema comum de reconhecimento e equiparação
dos estudos primários e médios, cursados em qualquer
que seja, dos quatros países. Dito sistema outorgará
validade aos certiﬁcados de estudo, completos ou
parciais, expedidos pelas instituições oﬁcialmente
reconhecidas por cada um dos estados-Membros e nas
mesmas condições, que o país de origem estabelece para
os estudantes ou egressos das respectivas instituições.
2) Aumentar o intercâmbio acadêmico – técnico
cientíﬁco, no nível de ensino superior, possibilitando
maior mobilidade de docentes, alunos, pesquisadores
e técnicos. Para isso, se promoverá a criação e
aperfeiçoamento dos mecanismos de equiparação e
reconhecimento de estudos, títulos e diplomas, entre os
países integrantes do MERCOSUL.
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3) Implementar o sistema regional de informações
educacionais, a partir da infra-estrutura e redes já
existentes na região. Este sistema abrangerá um banco de
dados educacionais, com vistas a fortalecer o intercâmbio
nas áreas educativas – cultural, e cientíﬁca – tecnológica.
Tais ações são ponderadas pela Conferência de Ministros, que,
em 1994 voltaram a analisar conjuntamente o estado de avanço
das tarefas. Naquele momento, os membros decidiram reforçar
estes processos, através da aprovação do texto do Protocolo
de Integração Educativa e Reconhecimento de Certiﬁcados,
Títulos e Estudos de Nível Primário, Médio-não Técnico ou de
denominações equivalentes.
O intuito era expressar a vontade dos países signatários de
facilitar a livre circulação das pessoas na região, tal como
se estabelece no Tratado de Assunção, para o qual se deve
garantir aos estudantes o fácil acesso aos sistemas educativos e à
continuidade de seus estudos.
Em 1998 foi lançado o Plano Trienal do Setor Educativo
do Mercosul que acompanhando o Plano estratégico
1995-2000, concentrou-se sobre uma variável até
o momento não tratada, a qual o processo de
harmonização, integração e abertura à mobilidade
põe em evidência: a qualidade dos sistemas educativos.

No Plano Trienal de 1998, leva-se em conta um emaranhado de
mudança que reclama não somente existência de educação, mas
acesso e fundamentalmente excelência na oferta formativa.
Neste contexto de mudança, o plano considera que, num futuro
próximo, na região:
a) Aumentará o requerimento por fazer realidade a
meta de ter educação de qualidade para todos, buscando
uma maior justiça social, a eliminação da pobreza e
uma maior competitividade no mercado baseada na
capacidade e produtividade das pessoas.
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b) Intensiﬁcará a mobilidade da força trabalhista,
transpassando fronteiras, buscando emprego em zonas de
maior atividade econômica ou pólos de desenvolvimento
industrial, o que demandará à educação a formação de
uma consciência de integração e a posse de novos hábitos,
costumes e competências trabalhistas gerais.
c) Os sistemas educativos serão pressionados para que
continuem melhorando a qualidade da educação que
oferecem, e para que controlem a qualidade do resultado
que obtêm, com a ﬁnalidade de assegurar a formação de
competências a níveis equivalentes e acreditáveis, num
espírito de integração regional.
d) As mudanças e as inovações educativas deverão
acelerar seu ritmo, com o ﬁm de satisfazer
oportunamente as demandas do setor trabalhista que se
integra e moderniza mais rapidamente, o que supõe uma
maior e melhor articulação entre educação e trabalho.
O Plano Trienal enfatizará, portanto, a presença
do Setor Educativo do MERCOSUL como instância
privilegiada para ajudar a conseguir o melhoramento,
sustentado nos níveis de qualidade da educação dada
na região, com sentido de eqüidade, promovendo
e aproveitando adequadamente a cooperação
entre os Estados membros e o apoio de organismos
multilaterais e internacionais.

De fato, o grupo de Ministros reconhece, no documento, que
o poder de competir, de um país ou de um bloco de países no
mercado imposto pela globalização da economia é cada vez
mais determinado pela qualidade dos recursos humanos, pelo
conhecimento, pela ciência e pela tecnologia que se aplica aos
métodos de produção, e menos pela disponibilidade de mão-deobra barata e existência de recursos naturais.
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O Plano Trienal centra-se numa série de Áreas de
Desenvolvimento e Metas Educativas, que apresentamos na
tabela a seguir:
Área

Objetivos

Área I
Desenvolvimento da identidade regional por
meio do estímulo ao conhecimento mútuo e a
uma cultura de integração.

Geração de condições que facilitem e
promovam a mobilidade de estudantes e
professores.
- Estímulo à construção de Redes e Programas
Educativos de cunho regional, nos diversos
níveis dos sistemas educativos.

Àrea II

Fomento à cooperação dentro da região,
com vistas a favorecer a transferência de
Promoção de Políticas Regionais de Capacitação conhecimentos e tecnologias e o intercâmbio de
de Recursos Humanos e melhoramento da
estudantes, docentes e pesquisadores.
qualidade da Educação.
- Otimização dos processos de formação do
professorado e dos administradores educativos.
Metas do Plano
Trienal

Compatibilidade de aspectos curriculares e
metodológicos a partir de uma perspectiva
regional.

- Desenvolver uma proposta metodológica
e de produção de materiais acadêmicos,
pedagógicos e didáticos para o ensino
da História e a Geografia a partir de uma
perspectiva regional.
- Elaborar uma proposta de difusão da
Literatura e a Arte dos países membros e
associados.
- Ter avançado no curriculum escolar do ensino
secundário a inclusão do estudo das línguas
oficiais do MERCOSUL.

Intercâmbio de Alunos, docentes e
pesquisadores.

- Promover a realização de cem estágios de
técnicos, dirigentes e docentes, no âmbito
técnico pedagógico.

Avaliação e credenciamento

- Definir indicadores básicos de qualidade
comuns em todos os níveis e modalidades de
ensino na região.

Formação de Recursos Humanos.

- Consolidar uma rede de instituições
educativas para o intercâmbio de informação,
transferência de tecnologia, capacitação e
atualização permanente de dirigentes, docentes
e alunos da educação técnico-profissional.
- Ter estruturado um curso a distância, cujo
conteúdo seja tema de interesse regional,
para ser viabilizado através do Sistema de
Informação e Comunicação do MERCOSUL
Educativo.

Quadro 4.3 - Áreas de Desenvolvimento e Metas Educativas
Fonte: Plano Trienal do Mercosul
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Dando continuidade a estas ações, em junho de 2000, o grupo de
Ministros de Educação lançou o Plano Qüinqüenal 2000-2005,
do Setor Educativo do Mercosul. A missão declarada pelo grupo
será a de
(...) contribuir aos objetivos do MERCOSUL
conformando um espaço educativo comum, estimulando
a formação da consciência cidadã para a integração, a
mobilidade e os intercâmbios com o objetivo de alcançar
uma educação de qualidade para todos, com atenção
especial aos setores mais vulneráveis num processo
de desenvolvimento com justiça social e respeito à
diversidade cultural dos povos da região (...). (www.sic.
inep.gov.br).

Para saber mais sobre
o assunto consulte o
seguinte endereço
eletrônico: http://www.
sic.inep.gov.br/

O grupo de trabalho enfatiza mais uma vez a qualidade da
formação dos recursos humanos e o acesso ao conhecimento,
como ferramenta essencial na educação para alcançar a eqüidade,
da competitividade e para o desenvolvimento da cidadania.
No entanto, o foco principal da nova fase de trabalho é o do
desenvolvimento da Educação Superior.
Um dos maiores desafios do Plano Qüinqüenal
2000-2005 neste sentido é a de gerar e divulgar
conhecimento que contribua para a construção de
uma sociedade justa e para o desenvolvimento da
região, reconhecendo assim uma alta fragmentação
da oferta formativa universitária com níveis de
qualidade nem sempre constatáveis.

Esta fragmentação comporta desde macro universidades a
universidades de poucos estudantes, universidades públicas
e gratuitas em confronto com universidades de elite e sedes
universitárias estrangeiras, normalmente americanas, de altíssimo
custo.
Nesta perspectiva, se buscaria especial ênfase na criação de um
espaço acadêmico comum de intercâmbio de conhecimentos e
investigações conjuntas, o qual promoveria o desenvolvimento
educativo, cultural, cientíﬁco e tecnológico da região, sendo um
marco de transparência. Para isso se investiria na formação de
recursos humanos de qualidade, através dos sistemas de educação
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superior, ﬁ xando metas comuns e mecanismos de avaliação, que
assegurem um nível de qualidade mínimo.
O Plano de Ação deste novo Programa 2000-2005, ﬁ xar-se-ia
os seguintes objetivos estratégicos:
1- Fortalecimento da consciência cidadã, favorável ao
processo de integração regional que avalie a diversidade
cultural.
2- Promoção de uma Educação de Qualidade para todos na
região e de políticas de formação e capacitação de recursos
humanos competentes.
3- Conformação de um espaço educativo regional de
cooperação solidária.
Os princípios orientadores do Plano de Ação do programa 20002005, se apresentam sob a seguinte caracterização:


A agenda do SEM vinculada às políticas educativas
nacionais para alcançar maior impacto nos sistemas
educativos e no conjunto da sociedade.



A educação como espaço cultural para o fortalecimento
de uma consciência favorável à integração, que avalie
a diversidade e a importância dos códigos culturais e
lingüísticos.



O processo de integração se fortalece na instituição
educativa, para impactar fortemente nas instituições
educativas, especialmente nos níveis primário e médio.



A integração exige educação de qualidade para todos
para atender às necessidades educativas dos setores mais
vulneráveis com o propósito de superar as iniqüidades
existentes.



O fortalecimento do diálogo com a sociedade para
envolver aos diferentes atores educativos no processo de
integração.



A mobilidade e intercâmbio de atores educativos
para o desenvolvimento e fortalecimento de redes e
experiências.
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Neste Plano divide-se o trabalho em setores ou áreas de
competência diversa, quais seriam as de educação Básica, a
Educação Técnica, a Educação Superior, e um Sistema de
Informação e Comunicação, cada uma destas áreas com objetivos
especíﬁcos e planos de ação bem delineados.
Na Ata de Assunção (maio de 2005) da Reunião de Autoridades
de Direitos Humanos nos estados-Membros, se enfatiza objetivos
referentes à questão da integração regional, à harmonização de
sistemas educativos, e à mobilidade, seguida da credibilidade e
da qualidade. Nesta ata propõe-se um novo âmbito de reﬂexão o
qual envolve a questão dos pluralismos, e com isso as questões
interculturais, que se descobrem parte da identidade latinoamericana, não compacta, não única, mas com raízes transversais
comuns, com presença de diversidades cujo respeito seria
necessário. Nestas reuniões, as metas são, entre outras:
Promover a Educação em Direitos Humanos nos
estados-Membros, com o ﬁm de contribuir na construção
e consolidação de sociedades democráticas e pluralistas,
que garantam uma subsistência digna e favoreça a
compreensão, tolerância e amizade entre as nações e
os grupos raciais, étnicos e religiosos, para promover a
Cultura de paz.

O SEM (Setor Educativo do Mercosul), lançou desde o ano
2006 seu Plano Estratégico de trabalho para o novo período
2006-2010. Segundo o documento, o contexto em que se debateu
o Plano 2000-2005 resultava signiﬁcativamente contrário à
situação, ao mesmo tempo em que propunha um novo plano
estratégico. Este se deve ao cenário internacional que está “por
uma deterioração das instâncias multilaterais e dos mecanismos
de combinação” (Plano Estratégico 2006-2010, p. 5). Por outro
lado, predominam políticas unilaterais de caráter restritivo por
parte de países e blocos de maior poder (ibid.).
A mudança no cenário, descrita no documento se relaciona
intimamente com as limitações dos organismos internacionais,
preocupados em responder:


aos desaﬁos colocados à paz,



ao desenvolvimento econômico e social,
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aos requerimentos colocados pelos indicadores de
pobreza e,



aos que derivam de diferentes fatores, num período de
aparente crise internacional.

Este cenário levou alguns Estados mais desenvolvidos a
impulsionar políticas globais, vinculando-as aos organismos
como o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio.
Diante deste contexto o Setor Educativo do MERCOSUL não
pode escapar de um planejamento regional.
Um dos elementos centrais desta mudança é a aproximação crítica
às políticas econômicas vigentes nos anos 90, que questionadas na
sua orientação e nas suas prioridades diante das diferentes crises
se nivelaram em todas as sociedades da região.
de qualquer modo, e além da conjuntura que
atravessa o MERCOSUL, a educação continua sendo
reconhecida como uma condição insubstituível para
fortalecer o processo integrador frente às mudanças
estruturais profundas.

No documento de planejamento, aparece pela primeira vez
a grande preocupação pelas iniqüidades e assimetrias que
apresenta a região apesar dos esforços realizados; “(...) processo
de integração deveria ajudar a superá-las tanto ao interior de
cada país como em nível da região promovendo ações que
contemplando as assimetrias, fortaleçam e consolidem a eqüidade
(...)”. (Plano Estratégico 2006-2010, p. 6).
Destaca-se assim a importância da educação não
somente quanto à inclusão social de meninos e
meninas, de adolescentes e adultos, mas também
através da qualidade desta oferta educativa, que deve
ser uma preocupação central do SEM.

Outros aspectos que merecem atenção são a visibilidade e
reconhecimento do SEM, ou seja, sua presença nos territórios
dos países participantes. A mensagem do SEM pode ser
trabalhada estrategicamente, através do reconhecimento por
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parte da sociedade civil, dos empregadores e de acadêmicos
da importância do rol de uma instância coordenadora
transnacional. O SEM é porta-voz de um processo de integração
em andamento, que requer sem dúvidas uma mudança de
mentalidades com relação às próprias cidadanias.
Sendo assim é missão do SEM:
Conformar um espaço educativo comum, através da
combinação de políticas que articulem a educação
com o processo de integração do MERCOSUL,
estimulando a mobilidade, o intercâmbio e a formação
de uma identidade e cidadania regional, com o objetivo
de alcançar uma educação de qualidade para todos,
com atenção especial aos setores mais vulneráveis
num processo de desenvolvimento com justiça social e
respeito à diversidade cultural dos povos da região (Plano
Estratégico 2006 -2010. p. 9).

A seguir, você terá oportunidade de veriﬁcar os princípios,
objetivos e linhas estratégicas da nova planiﬁcação, sob os quais
se articulam propostas de melhoria da qualidade da formação e
da educação e, por conseqüência, de consciência mais cidadã e
voltada para a paz:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LINHAS ESTRATÉGICAS

1.1. Promoção de uma consciência cidadã
favorável ao processo de integração regional.
1.2. Fomento de programas culturais,
Objetivo 1
lingüísticos e educativos, que contribuam para
Contribuir à integração regional concordando e construir uma identidade regional e fortaleçam
executando políticas educativas que promovam as zonas de fronteira.
uma cidadania regional, uma cultura de paz e o
respeito à democracia, aos direitos humanos e 1.3. Desenvolvimento de programas de
formação e reflexão em torno da cultura de paz,
ao meio ambiente.
ao respeito à democracia, os direitos humanos e
o meio ambiente.
1.4. Promoção e difusão dos idiomas oficiais do
MERCOSUL.

Objetivo 2
Promover a educação de qualidade para
todos como um fator de inclusão social, de
desenvolvimento humano e produtivo.

2.1 Desenvolvimento de programas para
melhorar a eqüidade e a qualidade da educação
nos países do MERCOSUL.
2.2. Impulso a iniciativas e ações em
consonância com os objetivos de Educação para
Todos e os Objetivos do Milênio.
2.3. Promoção de programas para a valorização e
formação docente, tanto inicial como contínua.
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2.4. Fomento de iniciativas para o tratamento
de outras áreas e modalidades educativas
(educação inicial, de adultos, educação não
formal, a distância, etc.) que permitam alcançar
uma educação para todos ao longo de toda a
vida.
2.5. Incorporação à educação das novas
tecnologias com vistas a melhorar a qualidade e
favorecer a inclusão social.
2.6. Fortalecimento dos vínculos entre a
educação e o sistema produtivo.
Objetivo 3
Promover a cooperação solidária e o
intercâmbio para o melhoramento dos sistemas
educativos.

3.1. Conhecimento recíproco das políticas
educativas nacionais com alvos a sua
combinação.
3.2. Impulso a investigações que permitam um
melhor conhecimento da realidade educativa
da região.
3.3. Organização e fortalecimento de redes
(institucionais e acadêmicas) que facilitem o
intercâmbio de informação e de experiências
educativas para afiançar as capacidades
nacionais e contribuir à diminuição de
assimetrias.
3.4. Promoção e fortalecimento de núcleos
educativos e centros regionais de excelência.
3.5. Intercâmbio de conhecimentos e
transferência de tecnologias, a partir das
fortalezas e complementaridades existentes.

Objetivo 4
Fortalecer os programas de mobilidade
de estudantes, estagiários, docentes,
pesquisadores, gerentes, diretivos e
profissionais.

4.1. Garantia e consolidação do direito à
educação no marco do processo de integração
regional, através do reconhecimento e a
equiparação de estudos.
4.2. Fiança e manutenção dos programas de
mobilidade de estudantes de grau na região.
4.3. Promoção e impulso a novas iniciativas
para a mobilidade dos diferentes atores dos
sistemas educativos na região.
4.4. Fomento a iniciativas para o intercâmbio de
docentes e estudantes de centros de educação
alternativa ou não formal.

Objetivo 5
Ter políticas que articulem a educação com o
processo de integração do MERCOSUL.

5.1. Coordenação e articulação com diferentes
instâncias do MERCOSUL para o tratamento de
diferentes temas.
5.2. Seguimento, vigência e aplicação dos
acordos conseguidos.
5.3. Promoção de uma formação específica
para a integração.
5.4. Coordenação e articulação de programas,
com os espaços e comunidades locais.
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5.5. Visibilidade e difusão dos resultados e
benefícios da integração educativa.
5.6. Consolidação orgânica e financeira do SEM
no marco institucional do MERCOSUL.
5.7. Fortalecimento da relação com os
diferentes atores da sociedade civil.
PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Confiança

A confiança é a peça fundamental das relações;
esta atitude constitui um elemento essencial
para fortalecer o vínculo entre os países. O
conhecimento mútuo e uma forte relação de
trabalho permitem desenvolver certezas que
favorecem o desenvolvimento das atividades e
potencializam futuros programas conjuntos.

Respeito e Consenso

As ações do SEM ficam emolduradas em acordos
internacionais que estabelecem a busca do
entendimento e a mútua conveniência. Isto
implica atitudes de respeito e de compromisso.
De respeito para os processos e políticas
educativas nacionais e de compromisso
responsável para a busca de acordos e a
aplicação dos mesmos.

Solidariedade

A aplicação do Plano poderá desenvolver-se
sobre a base do aporte de cada país e do apoio
solidário com aqueles países que em certas
condições particulares não possam cumprir
total ou parcialmente com algum projeto ou
alguma atividade, que seja de seu interesse.
Este princípio permitirá dar continuidade às
ações no marco de situações adversas pelas
quais algum dos países possa atravessar.

Cooperação

As ações do SEM serão estipuladas levando em
consideração as diferenças e assimetrias.
Será favorecido o intercâmbio, a assistência
técnica e a cooperação entre os sistemas
educativos.

Impacto

Difusão e Visibilidade

As ações deverão ser coerentes com os
lineamentos estratégicos, integradas em
todos os níveis e modalidades, emergindo
da realidade e com impacto na sociedade.
As mesmas deverão estar vinculadas com as
políticas educativas nacionais.
É imprescindível, que as realizações do SEM
(acordos, projetos e instrumentos de ação
permanentes) tenham maior difusão. Neste
sentido, será fundamental e estratégico
construir uma relação sustentada com os meios
de comunicação. Além disso, é necessário
desenvolver estratégias que favoreçam o uso
contínuo do novo site do SIC e assegurar sua
atualização. Também exige que os Ministérios
utilizem as ferramentas ótimas para a
divulgação de suas ações entre os atores de seus
sistemas educativos.
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Gradualidade

Diálogo e Interação

A realização do Plano deverá seguir uma
dinâmica que contemplando as autonomias dos
países e os ritmos de cada sistema educacional,
permita a aplicação real dos acordos.
As ações derivadas deste Plano deverão
promover o diálogo e a interação do SEM com
outros atores, tanto no âmbito do MERCOSUL,
como dos governos nacionais e locais, dos
sistemas educativos e da sociedade civil.

Quadro 4.4 – Princípios, Objetivos e Lineamentos estratégicos da nova planificação.

Como você pode observar ao longo da descrição das atividades e
fases de planejamento realizadas pelo MERCOSUL, a proposta
evolui e se aperfeiçoa, dando vida a processos de intercâmbio
que se reforçam mutuamente. Principalmente, no último Plano
Estratégico, em que podemos observar o desenvolvimento
de um plano de ação consistente onde existe uma importante
preocupação referente ao impacto social e educativo. Estes são
s fatores evidentes de demonstração de um processo eﬁcaz de
integração em andamento dados as diﬁculdades enfrentadas
pelos países participantes, que se relacionam majoritariamente
com a impossibilidade de dar um apoio consistente às diferentes
linhas de ação indicadas no Plano Estratégico.

Síntese
O Mercosul, denominado “Mercado Comum do Sul”, nasce de
uma iniciativa das Repúblicas da Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai, que assinaram no dia 26 de março de 1991 o Tratado
de Assunção. Constitui-se o projeto internacional mais relevante,
com o qual estes quatro países se comprometiam.
O MERCOSUL (Mercado Comum Sul-americano) é um bloco
comercial, cujos propósitos são promover o livre intercâmbio
e movimento de bens, pessoas e capital entre os países que o
integram, e avançar a uma maior integração política e cultural
entre seus países membros e associados. Seus estados-membros
atuais são a Argentina, o Brasil, o Paraguai, e o Uruguai.
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A Venezuela assinou sua adesão no dia 17 de junho de 2006. Seu
status dentro do bloco não é claro: não exerce os direitos próprios
de um estado-membro pleno, mas está claro que é mais do que
um mero estado associado. A Bolívia, o Chile, a Colômbia, o
Equador e o Peru têm status de Estado associado.
O MERCOSUL é, de fato, um elemento de estabilidade na
região, pois o entrecruzado de interesses e relações que gera
e aprofunda os vínculos tanto econômicos como políticos e
neutraliza as tendências para a fragmentação.
Em 1991, a estrutura inicial do Mercosul não contava com uma
área dedicada especiﬁcamente à educação.
O Setor Educativo do Mercosul é um espaço comun para pensar
as metas educativas e os desaﬁos, pelos quais os quatro países
atravessam, num caminho que visa à excelência educativa e à
participação de todos os atores sociais.
Tratado de Assunção de 1991 reaﬁrmou um novo avanço no
esforço de desenvolver de forma progressiva à integração da
América Latina, conforme o objetivo do Tratado de Montevidéu
de 1980. No Tratado de Montevidéu, já se vislumbra um
interesse fundamental pela educação, no sentido da necessidade
de promover o desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico dos
Estados-membros. Também no sentido de modernizar suas
economias para ampliar a oferta e a qualidade dos bens e serviços
disponíveis com o objetivo de melhorar as condições de vida de
seus habitantes.
Os Estados-membros partem do papel fundamental que a
educação tem para que o processo de integração se consolide e se
projete com eﬁcácia. Enfatiza-se, assim mesmo, a origem cultural
comum dos povos latino-americanos e, particularmente, o dos
Estados-membros do MERCOSUL, como aspecto que deve ser
reconhecido e potencializado nas iniciativas educativas de cada
país, assim como no planejamento das políticas educativas.
Em 1998 foi lançado o Plano Trienal do Setor Educativo do
Mercosul que acompanhando o Plano estratégico 1995-2000,
concentrou-se sobre uma variável até o momento não tratada,
a qual o processo de harmonização, integração e abertura
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à mobilidade põe em evidência: a qualidade dos sistemas
educativos.
O Plano Trienal enfatizará, portanto, a presença do Setor
Educativo do MERCOSUL como instância privilegiada para
ajudar a conseguir o melhoramento, sustentado nos níveis de
qualidade da educação dada na região, com sentido de eqüidade,
promovendo e aproveitando adequadamente a cooperação entre
os Estados membros e o apoio de organismos multilaterais e
internacionais.
Um dos maiores desaﬁos do Plano Qüinqüenal 2000-2005 neste
sentido é a de gerar e divulgar conhecimento que contribua para
a construção de uma sociedade justa e para o desenvolvimento
da região, reconhecendo assim uma alta fragmentação da oferta
formativa universitária com níveis de qualidade nem sempre
constatáveis.

Atividades de auto-avaliação
1. O que o Mercosul representa para o desenvolvimento educativo dos
países membros em relação ao mundo globalizado.
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2. Quais os pontos fundamentais da integração os Países em relação aos
planos estratégicos do setor Educativo do Mercosul?

Saiba mais
1. Mercosul 2000
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_d
etails&gid=160&Itemid=32&lang=br
2. Plano Trienal do Mercosul, 1995-1998
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_d
etails&gid=254&Itemid=32&lang=br
3. Plano Estratégico 2001–2005
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_d
etails&gid=255&Itemid=32&lang=br
4. Plano Operativo Metas e Ações 2006-2010
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_d
etails&gid=296&Itemid=32&lang=br
5. PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA Y LOS ESTADOS PARTES DEL MERCADO
COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_d
etails&gid=517&Itemid=32&lang=br
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6. Compromiso de Brasilia http://www.sic.inep.gov.br/index.
php?option=com_docman&task=doc_details&gid=161&Itemid=32&lan
g=br
7. Plan del SEM 2006-2010
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_d
etails&gid=463&Itemid=32&lang=br
8. MERCOSUR EDUCATIVO, Grupo Técnico para Acompanhamento dos
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (Decreto de 31 de outubro
de 2003). “OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO RELATÓRIO
NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO”, Setembro de 2004.
9. Validez Nacional, de Títulos y Estudios - Ministerio de Educación de
Ciencia y Tecnología Argentina “Aprendiendo en el MERCOSUR”, Julio
2006.
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O Sistema Educacional
Brasileiro: Estrutura Legal,
Político-filosófica e Cultural
Carmen Maria Cipriani Pandini

5

Objetivos de aprendizagem


Identificar nas constituições, as aspectos políticoculturais e as relaçãos com a proposta educacional.

Conhecer fundamentos filosófico e políticos utilizados
como pressupostos para elaboração dos Planos
educacionais da educação brasileira.
 Discutir a política educacional brasileira a partir de seus
princípios norteadores




Conhecer algunns números estatísticos da política
educacional.



Identificar nas diretrizes curriculares posibilidades de
inovação nas práticas educativas.

Seções de estudo
Seção 1 A expressão de valores e intenções: as constituições
e a educação

Seção 2 Os debates e investimentos globais nas políticas
públicas de educação nacional

Seção 3 A educação no Brasil: níveis, modalidades e
regulamentações

Seção 4 Programas de avaliação da educação e do ensino:
alguns números

Seção 5 As Diretrizes Curriculares Nacionais (PCNs) e
Referenciais de Formação
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Para início de estudo
Iniciamos esta unidade com uma contextualização histórica para,
em seguida, abordar as políticas educacionais que foram
instituídas no Brasil. Para efeitos didáticos, os historiadores, via
de regra, dividem a história da educação brasileira em quatro
períodos. Vamos conhecê-los ou relembrá-la em breves tópicos:
I) Do descobrimento até 1930: período em que predominou a
educação tradicional, centrada no professor e na sua autoridade,
é marcadamente religiosa e com a ênfase no ensino privado.
Passou-se, nesse período, por uma fase de eugenia, em que o
ensino também girava em torno de medidas sócio-sanitárias,
sociais e educativas que inﬂuenciavam física e mentalmente o
desenvolvimento das qualidades hereditárias dos indivíduos e,
portanto, das gerações.
II) De 1930 a 1964: depois de uma fase de confronto entre o
ensino privado e o ensino público, predominam as idéias liberais
na educação com o surgimento da “escola nova”, centrada na
criança e nos métodos renovados, contrapondo-se à educação
tradicional. O período anterior, de 1946 ao princípio do ano de
1964, talvez tenha sido o mais fértil da história da educação
brasileira. Nesse período atuaram educadores que deixaram seus
nomes na história da educação por suas realizações, como Anísio
Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Carneiro Leão,
Armando Hildebrand, Pachoal Leme, Paulo Freire, Lauro de
Oliveira Lima, Durmeval Trigueiro, entre outros, com apoio de
intelectuais da Arte, da Música, das Letras.
III) O período pós-64: marcado por uma longa fase de educação
autoritária dos governos militares, depois do golpe militar de 64,
muitos educadores foram perseguidos, foi criado o decreto-lei
477, que deﬁne infrações disciplinares praticadas por professores,
alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de
ensino público ou particular. Nesse período, predominou o
tecnicismo educacional. Em 1971 foi instituída a Lei
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5.692/71(LDB). Foi criado o MOBRAL, que se propunha a
erradicar o analfabetismo no Brasil. Com o ﬁm do Regime
Militar (1964-1985) houve eleição indireta; o presidenteeleito, Tancredo Neves, não assume. Pensou-se que se poderia
novamente discutir questões educacionais de uma forma
democrática e aberta.
Nesse período, a discussão sobre essas questões já havia perdido
o seu sentido pedagógico e assumido um caráter político. Para
isto contribuiu a participação mais ativa de pensadores de outras
áreas do conhecimento, que passaram a falar de educação em um
sentido mais amplo do que o pertinente apenas à escola, à sala
de aula, à didática e à dinâmica escolar em si mesma. Impedidos
de atuarem em suas funções, por questões políticas durante o
Regime Militar, proﬁssionais da área de Sociologia, Filosoﬁa,
Antropologia, História, Psicologia, entre outras, passaram a
assumir postos na área da educação e a concretizar discursos em
prol de uma educação autônoma e emancipadora. Nos últimos
anos, o tema da autonomia da escola aparece com mais freqüência
nos debates pedagógicos e nas reformas educacionais. Isto vem
associado ao tema da participação e da autogestão que
predominou nos debates educacionais nas duas últimas décadas.
IV) A Década de 80, apresenta-se sob um clima de
redemocratização, surgem os movimentos de reorganização e
reivindicação, por parte de instituições escolares e associações de
professores, nascem, também, as discussões e lutas pela mudança
nos currículos. A escola inicia um processo de modiﬁcação da
clientela, que agora é formada pela diversidade de origens,
experiências culturais e situação econômica dos alunos.
Seguindo mais um pouco... na década de 90 - 1996, a nova
LDB foi aprovada, em dezembro, oito anos após o seu
encaminhamento. O governo Collor de Mello, em 1990, lança o
projeto de construção de Centros Integrados de Apoio à Criança
- CIACs, em todo o Brasil, inspirados no modelo dos Centros
Integrados de Educação Pública - CIEPs, do Rio de Janeiro,
existentes desde 1982.
Com o ﬁm do Regime Militar, nos períodos subseqüentes,
começa uma fase politicamente marcante na educação, que foi o
trabalho do Ministro Paulo Renato de Souza à frente do
Ministério da Educação. Já no início de sua gestão, por meio de
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uma Medida Provisória, extinguiu o Conselho Federal de Educação
e criou o Conselho Nacional de Educação, vinculando-o ao
Ministério da Educação e Cultura. Os programas da Gestão
de Paulo Renato de Souza: a) Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (FUNDEF), b) Programa de Avaliação Institucional
(PAIUB); c) Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SAEB); d) Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, e)
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); f) Exame Nacional de
Cursos (ENC).
Com relação a estes programas, mesmo que se discorde da forma
como foram instituídos, seus objetivos e sob quais alicerces
ﬁlosóﬁcos e políticos foram criados, há de se concordar que foi um
período em que mais se desenvolveu programas educacionais no
país atendendo as ﬁnalidades dos Projetos de educação em nível
mundial, conforme veremos na seqüência!

- Mas vamos conhecer mais um pouco destes programas e dos atuais na
seqüência de nosso estudo!

SEÇÃO 1 – A expressão de valores e intenções: as
constituições e a educação
Lorenço Filho, no seu Livro Educação Comparada, diz que os
estudos “comparativos começam pela elaboração de sinopses de
legislação e do movimento estatístico de cada sistema nacional. Tais
elementos apenas descrevem ou dizem como as coisas que se
passam.” Mas ele diz, quando “coligimos, sejam referentes a um
só país ou a vários, somos levados a perguntar por que as coisas
se estarão passando por aquela forma, e não por outra”.
(LOURENÇO FILHO, 2004, p. 44).
Então, para melhor compreender a lógica da apresentação das
propostas voltadas às políticas sócio-econômicas que envolvem a
estrutura da educação, seus modelos institucionais e de ensino, as
estatísticas avaliativas, é preciso antes de mais nada, situar as leis
instituídas no Brasil, e é isso que fazemos.
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É importante contextualizar, também, os momentos em torno
dos quais estas leis ou projetos foram elaborados e voltar-se ao
exame cuidadoso do tempo, buscando práxis que as envolvem,
o signiﬁcado das ações ou escolhas realizadas – pelo legislador,
pela sociedade ou pelos gestores da educação, e da escola em
particular.
O processo analítico, neste estudo, tem como ﬁnalidade focar-se
no exame de documentos e intenções de cada lei e projeto na
perspectiva das relações entre direito/dever, práticas sociais,
cidadania, educação e desenvolvimento social, sendo que o
fundamento principal é delinear as principais ou mais
importantes políticas educacionais desenvolvidas no Brasil e
que merecem serem discutidas no âmbito da educação
comparada. Vamos lá, então!

As diversas formas de expressão na LEI MAIOR e os princípios
educativos
Como a Constituição é a LEI maior de um País, sob a qual está
o alicerce dos direitos e deveres dos cidadãos brasileiros,
iniciamos o estudo dizendo que este documento organiza e
regula em assuntos e matérias as ﬁnalidades do Estado, os
direitos e os deveres que vão expressos em capítulos, artigos e
incisos. Regulamenta obrigações e os princípios gerais com
relação à vida sócio-econômica, as relações internas, externas,
defesa, ordem e segurança pública e, inclusive a educação de um
País, ao mesmo tempo em que reconhece as garantias e direitos
individuais e coletivos. Entretanto, nem todas as cartas magnas
são tão completas de modo a reconhecer plenamente os direitos e
garantias individuais e os direitos sociais, organizando inclusive a
organização da legislação de ensino.
Segundo Lourenço Filho (2004, p. 34), “A legislação do ensino
de cada país exprime o modo pelo qual os poderes públicos
concebem a sua participação e responsabilidade na parte
intencional e sistemática do processo educativo, a cargo de
instituições escolares e para-escolares, públicas e particulares,
conjugadas como empreendimento de interesse geral” e, como a
constituição de um País ocupa mais alto nível na hierarquia da
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organização social e política, manifesta pelo direito e oferece
bases para a elaboração da legislação educacional comecemos por
ela.

Embora tenha sido
considerada um dos
primeiros marcos da
“legislação social”, essa
Constituição exerceu
pouca influência para
outras constituições.
Aprovada em 1919, o Livro
II do texto constitucional
de Weimar, que estabelecia
os direitos e os deveres
fundamentais do cidadão
alemão, possuía os
seguintes capítulos:
Capítulo I (A pessoa
individual); Capítulo II (A
vida social); Capítulo III
(Religião e agrupamentos
religiosos); Capítulo
IV (Educação e escola)
e Capítulo V (A vida
econômica).

Entretanto, no que tange à educação, na ordenação jurídica
constitucional, no mundo, a expressão de princípios de ordem da
ﬁlosoﬁa social relativos ao processo educacional, é muito recente.
Com relação à garantia dos direitos fundamentais, o México com
a Constituição de 1917, foi a primeira nação a lançar bases que
efetivamente se concretizaram neste sentido, seguido pela Rússia,
cuja a educação, nos níveis pré-escolar, básico e secundário e
superior (após passar por concurso) ainda é gratuita e aberta para
todos. Na constituição da Alemanha, por sua vez, de 1919,
conhecida como a Constituição de Weimar, a educação também
teve destaque e foi uma das principais legislações constitucionais
de cunho social.
O que se pode dizer é que hoje muitos sãos os países, cujas
constituições inscrevem princípios expressos sobre o processo
educacional, mas nem todas escrevem um capítulo destinado
exclusivamente à educação, como é o caso do Brasil, que inicia
com a Carta Magna de 1934.
Todo o texto constitucional reﬂete ideologias e valores e, com
relação à educação, esta premissa é também, válida. De acordo
com Herkenhoﬀ (1987, p. 8), a “educação não é um tema isolado,
mas decorre de decisões políticas fundamentais. Isto é, a
educação é uma questão visceralmente política”. A educação é um
campo fértil para a discussão de aspectos ligados aos valores
individuais e sociais e isso implica um olhar sobre a política, a
vida econômica, não havendo, portanto, qualquer isenção de
ideologias quando o tema é a educação de um povo, quer seja
formal ou informal.

- A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre alguns documentos
institucionais e como se referem à parte que trata da educação e suas
políticas.
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Constituição de 1934: um capítulo próprio para a educação
A Constituição de 1934 traz inovações com relação à
Constituição de 1891, que foi anterior, explicita, em capítulo
especial a educação como competência da União e dos Estados
que tem como ﬁnalidade “difundir a instrução pública em todos
os graus” (Artigo 10, VI). No caso do não cumprimento do
preceito constitucional. Os estados, poderão sofrer a intervenção
federal (Art.. 12, §1º).
A Constituição de 1934 estabelece pela primeira vez na história
constitucional brasileira, um capítulo próprio à educação como
um direito adquirido por todos e um dever tanto do Estado,
assim como as demais instituições governamentais, que junto
com a família, em co-educação (artigo 148), com normas
voltadas aos Municípios que têm como obrigação “favorecer e
animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e
da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e
o patrimônio artístico do país, bem como prestar assistência ao
trabalho intelectual” (Art. 148).

Antes da Constituição
de 1934 entrar em
vigor, no período de
1930 até 1934, a base
do ordenamento
jurídico foi o Decreto
19.938/1930, que
criou o Governo
Provisório dos Estados
Unidos do Brasil.

Neste documento constitucional, a educação passa a ser uma
matéria de competência privativa da União, como podemos ver
no Artigo 5o, XIV: “Compete privativamente à União traçar as
diretrizes da educação nacional”. Porém, (...) não exclui a
legislação estadual supletiva ou complementar sobre as mesmas
matérias”. Assim, às leis estaduais poderão, atender às
peculiaridades locais, conforme o artigo 5o, §3o, que está para
“suprir as lacunas ou deﬁciências da legislação federal, sem
dispensar as exigências desta”.
O Artigo 152, por sua vez, determina que se trace “as diretrizes
da educação nacional”, por meio de um Plano Nacional, porém
outorga esta responsabilidade ao Conselho Nacional de
educação, ﬁcando evidente, portanto, o controle do Estado nas
políticas educacionais. Veja a seguir:
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Traçam-se diretrizes educacionais em um plano linear
sem que leve em conta “desigualdades e
peculiaridades regionais”. Assim, a União delega ao
Conselho Nacional de Educação a elaboração do
plano nacional de educação ao determinar que
“Compete precipuamente 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
julgar necessárias para a melhor solução dos
problemas educativos, bem como a distribuição
adequada aos fundos especiais” (Artigo 152, caput).
Tolhe-se, ainda, a participação ativa e autônoma dos
Estados e do Distrito Federal ao se determinar que “Os
Estados e o Distrito Federal, na forma das leis
respectivas, e para o exercício da sua competência na
matéria, estabelecerão Conselhos de Educação com
funções similares às do Conselho Nacional de
Educação e departamentos autônomos da
administração do ensino” (Artigo 152, parágrafo
único). (MARTINS, Vicente. Texto on-line).

No Artigo 10, a instrução pública pode ser vista como uma
matéria de competência da União e dos Estados, pois se
determina que “Compete concorrentemente à União e aos
Estados difundir a instrução pública em todos os seus graus”, mas
é interessante notar que os Municípios também estão
credeenciados à competência de organizar e manter o sistema
educativo de ensino, embora se reconheça a autonomia dos
municípios.

Constituição de 1937: uma educação restritiva e elitizada
A Constituição de 1937 em relação a anterior, caracteriza-se por
um intenso conservadorismo, e um certo grau de autoritarismo,
cuja conseqüência, no âmbito da educação, é o desenvolvimento
de uma política educacional com características diretivas e
altamente técnica.
Para efeitos de contextualização, é importante dizer que a
Constituição de 1937, foi elaborada sob a égide da ditadura,
tornado seu caráter bem menos ﬂexível em vários aspectos, e
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se estrutura por um excessivo controle individual e coletivo. A
Educação é apresentada, neste documento, bastante restritiva e
determinadora no que se refere ao âmbito social e coletivo. Um
exemplo desta característica é que destina às classes “menos
favorecidas” um modelo de ensino como se lhe fosse especíﬁco e
o bastante, portanto, diferenciado da educação da elite. Com esta
seleção social, qualquer ascensão social dos indivíduos das classes
menos favorecidas se tornava cada vez mais difícil. O controle das
políticas educacionais e os modos como este ensino era oferecido,
era de inteira responsabilidade do Estado, que provia meios
necessários e as estratégias para uma educação, que era
tendencialmente proﬁssional.
O ensino proﬁssionalizante é uma política do governo de Getúlio
Vargas que tem como ﬁnalidade o progresso social e econômico
do país, porém a orientação da carreira educativa dos ditos
“indivíduos menos favorecidos”, aumenta, consideravelmente o
abismo entre as classes sociais e as qualiﬁcações dos indivíduos.
O retrocesso da educação na Constituição de 1937, neste sentido
é evidente; percebe-se que ela teve menos importância do que a
constituição anterior. Assim, o enfoque destinado anteriormente
à educação de base, foi substituído pelo ensino proﬁssionalizante
destinado a determinados grupos e limitado pelo governo. Neste
sentido o Estado Novo mudou seu foco de interesse educacional,
o que era fundamental naquele momento, porque necessitava de
controle de mão-de-obra para o desenvolvimento da nação. Neste
sentido, se percebe fortalecido o favorecimento às elites e ao
próprio processo de elitismo, pois o cidadão deveria gerar
desenvolvimento com uma proﬁssão.

O caráter democrático
da educação, de
oportunidades iguais
para todos como se
prega no discurso
do Estado seria uma
“ilusão” e não se
concretizaria com
essa política.

Constituição de 1946: a mais democrática
A Constituição de 1946 teve como base a decadência das
potências em 1945 e a redemocratização do País após a Segunda
Guerra Mundial, com a conseqüente queda de Getúlio Vargas,
do seu posto ditatorial. Ao se desfazer o modelo autoritário abrese caminho para uma Assembléia Nacional Constituinte para
confecção de uma nova Constituição. Pode-se dizer que esta foi a
mais democrática das constituições elaboradas até então, e
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possibilitou aos Estados e Municípios mais autonomia nas suas
gestões. Houve um retorno aos parâmetros estabelecidos pela
Constituição de 1934, seguindo os modelos com característica
mais social e com a intervenção do Estado na economia para
assegurar direitos básicos para a população.
A Constituição de 1946 estabelece a obrigatoriedade do
cumprimento do ensino primário, conferindo competência à
União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação
nacional. O capítulo II trata da Educação e Cultura e volta a
fazer parte do seu texto constitucional que a educação é direito
de todos, conforme expressa o Art. 166: “A educação é direito
de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”.
Esta carta constitucional apresenta, portanto, um texto
importante com relação à matéria educacional, tornando o
ensino primário obrigatório, reponsabilizando as empresas
quanto ao oferecimento do ensino primário gratuito e realização
de cooperação de aprendizagem, conforme expressa o Art.
167, Inciso III e IV. Institui aplicação mínima de recursos da
União para a educação, como se vê no Art. 169 e regulamenta
que “Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de
assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados
condições de eﬁciência escolar”. (Art. 172), sendo que cabe aos
“Estados e o Distrito Federal a organização dos seus sistemas de
ensino”. (Art. 171).

Constituição de 67 e 69: fortalecimento do ensino particular
e limitação de receitas
A Constituição de 1967 mantém a estrutura organizacional
da educação nacional, preservando os sistemas de ensino dos
Estados. Trata a educação no Título IV - Da Família, da
Educação e da Cultura, mas não lhe reserva Capítulo Especial,
como fez a Constituição de 1946, que dedica o Capítulo II à
Educação e Cultura.
Embora o Art. 168 expresse que a “A educação é direito de
todos e será dada no lar e na escola; assegurada a igualdade de
oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional
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e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana”, pode-se
perceber alguns retrocessos no trato de matérias importantes
relativas à educação como prioridade do Estado, gerando:
a) um fortalecimento do ensino particular, inclusive
havendo recursos para a substituição do ensino oﬁcial
gratuito por bolsas de estudo; (§ 2º - Respeitadas as
disposições legais, o ensino é livre à Iniciativa particular,
a qual merecerá o amparo técnico e ﬁnanceiro dos
Poderes Públicos, inclusive bolsas de estudo; Inciso III
- “o ensino oﬁcial ulterior ao primário será, igualmente,
gratuito para quantos, demonstrando efetivo
aproveitamento, provarem falta ou insuﬁciência de
recursos. Sempre que possível, o Poder Público
substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de
bolsas de estudo, exigido o posterior reembolso no caso
de ensino de grau superior”);
b) necessidade de um bom desempenho para garantia da
gratuidade do ensino médio e superior aos que
comprovarem insuﬁciência de recursos; liberdade
acadêmica limitada provocada pelo medo de subversão;
c) o percentual de receitas vinculadas para a manutenção e
desenvolvimento do ensino diminui consideravelmente.
O modelo educacional não se altera muito na Constituição de
1969 em relação a anterior (1967). Uma das questões a pontuar é
que se limita à vinculação de receitas para manutenção e
desenvolvimento do ensino apenas para os municípios.
A constituição de 69 foi promulgada por uma junta militar, pelo
AI 16/69 em maio de 1969. Este documento expressa que “A
educação é um direito de todos e será dada no lar e na escola,
assegurada a igualdade de oportunidades e deve se inspirar no
princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e
solidariedade humana”. (Art. 168) e no Art.169, se lê que “Cada
sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de assistência
educacional, que assegurem aos alunos necessitados condições de
eﬁciência escolar”.
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Nota-se que a partir de 1934, a educação é entendida
como um processo de socialização e aprendizagem
que possibilita o desenvolvimento intelectual e ético
de uma pessoa. Esta pode ser considerada uma das
maiores contribuições feitas pelos legisladores na
fase republicana, que se refere à socialização do
conhecimento formal.

Constituição de 1988: a educação como direito de todos
A Constituição Federal de 1988 expressa claramente uma
redeﬁnição não só de posturas políticas no Brasil; evidencia um
conjunto de conquistas objetivas no que se refere aos direitos
sociais como garantias individuais e coletivas. O processo foi
marcado por participações de todas as camadas da população, por
meio de organismos e grupos constituídos, e estes exigiram uma
certa reorientação das práticas políticas e econômicas que, até
então, vêm revestidas por ótica autoritária.
Assim, a década de 1980 torna-se um período de
grande representatividade na história brasileira, pois
traz a marca da abertura política e democrática no
País.

Alguns artigos da lei
original ganharam
nova redação ou foram
ampliados pelas emendas
constitucionais no ano de
1996 e 2006.

O processo de redemocratização que envolve a sociedade brasileira
estabelece eleições diretas para a presidência da República e a
elaboração da nova Constituição Federal, que se torna um marco
no propósito da garantia dos direitos sociais e individuais. A
Constituição de 88 é o documento que, de forma mais intensa,
acolhe as necessidades e clamores do povo brasileiro, se nutrindo
dos movimentos sociais deﬂagrados e organizados em todo o
território nacional, construindo lideranças representativas que
lutam pelos interesses da coletividade e pelos direitos fundamentais
de um povo.
A Constituição Federal de 1988 apresenta, portanto, o direito à
educação como um direito social (artigo 6º) retoma e restabelece
direitos e garantias perdidas em constituições anteriores. Analise
os artigos e incisos que tratam da matéria e suas respectivas
caracterizações – de direitos e ações:

136

Book 1.indb 136

18/7/2008 16:05:36

Educação Comparada: Mercosul e União Européia

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualiﬁcação para o
trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oﬁciais;
V - valorização dos proﬁssionais do ensino, garantido, na forma da
lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial
proﬁssional e ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as
instituições mantidas pela União;
V - valorização dos proﬁssionais da educação escolar, garantidos,
na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente
por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial proﬁssional nacional para os proﬁssionais da
educação escolar pública, nos termos de lei federal.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores
considerados proﬁssionais da educação básica e sobre a ﬁ xação de
prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira,
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didáticocientíﬁca, administrativa e de gestão ﬁnanceira e patrimonial,
e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e
cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 11, de 1996)
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa
cientíﬁca e tecnológica.
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada,
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram
acesso na idade própria;
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II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
III - atendimento educacional especializado aos portadores de
deﬁciência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5
(cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 53, de 2006)
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando;
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público
subjetivo.
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da
autoridade competente.
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou
responsáveis, pela freqüência à escola.
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos
Territórios, ﬁnanciará as instituições de ensino públicas federais e
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva,
de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência
técnica e ﬁnanceira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios;
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e na educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e médio.
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os
Municípios deﬁnirão formas de colaboração, de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório.
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino
regular.
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito,
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por
cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida
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a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino.
§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos
Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito
do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.
§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no “caput” deste
artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e
municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.
§ 3º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade
ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos
do plano nacional de educação.
§ 4º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à
saúde previstos no art. 208, VII, serão ﬁnanciados com recursos
provenientes de contribuições sociais e outros recursos
orçamentários.
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de
ﬁnanciamento a contribuição social do salário-educação, recolhida
pelas empresas na forma da lei.
§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da
contribuição social do salário-educação serão distribuídas
proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação
básica nas respectivas redes públicas de ensino.
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas,
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou
ﬁlantrópicas, deﬁnidas em lei, que:
I - comprovem ﬁnalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes
ﬁnanceiros em educação;
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola
comunitária, ﬁlantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no
caso de encerramento de suas atividades.
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a
bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da
lei, para os que demonstrarem insuﬁciência de recursos, quando
houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na
localidade da residência do educando, ﬁcando o Poder Público
obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na
localidade.
§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão
receber apoio ﬁnanceiro do Poder Público.
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder
Público que conduzam à:
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I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, cientíﬁca e tecnológica do País

Bem, de tudo o que tecemos com relação às cartas constitucionais,
é importante que você perceba que neste movimento de deﬁnição
de prioridades (distribuídas em direitos e deveres) por meio da
regulamentação das instituições jurídicas é preciso considerar,
além do tempo e do espaço geográﬁco, que a “legislação pode se
fundar em um princípio geral de coerência, pelo que preﬁgura a
morfologia geral do sistema, indicando-lhe partes e sub-partes, e
as relações de sua dependência recíproca; e (...) oferece ampla uma
visão da oferta dos serviços escolares, demarcando as grandes
funções sociais que se proponha desempenhar”. (Cf. LORENÇO
FILHO, 2004, p. 33, com grifos).
Esta manifestação constitucional de organizar os sistemas, as
práticas sociais e as próprias instituições se manifestam nos
modelos e nos modos de ver o mundo, que é plural, mas que se
faz considerando as singularidades e as prioridades de cada lugar
e sua realidade. É um pouco do que veremos a seguir com o
conhecimento dos anseios nacionais e globais com relação à
consecução de direitos e deveres.

SEÇÃO 2 – Os debates e investimentos globais nas
políticas públicas de educação nacional
No Brasil, a educação com vistas ao desenvolvimento social e
humano e à construção de um espaço de mais cidadania e
democracia, ética e inclusão social ganha força com os debates e
movimentos sociais ativados nas duas últimas décadas, mas
principalmente, em virtude das políticas internacionais para o
desenvolvimento global.
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Se levarmos em conta que “O processo educacional decorre de
numerosas condições da vida coletiva, materiais e históricoculturais”, como aﬁrma Lourenço Filho e “procede do seio das
famílias, dos grupos de trabalho e recreação, das instituições
religiosas, enﬁm, de todas as modalidades da vida social nas
quais sentimentos, ideais, técnicas e aspirações estejam presentes
e se transmitam das gerações mais amadurecidas para aquelas que
menos o sejam”, (LOURENÇO FILHO, 2004, p. 17), veremos
que tanto o micro, quanto o macro podem fazer acionar
mecanismos de mobilização em busca de um objetivo, que é
universal – viver mais com qualidade, que gera o aumento o
índice de desenvolvimento humano. Neste estudo, colocamos a
educação como sendo um caminho possível para a mudança do
quadro social, que ainda é muito excludente em muitas partes do
mundo. E isso começa pela organização das leis em um dado País
e seus princípios constitucionais.
Os planos de investimentos no Brasil, acompanham uma
preocupação que é mundial e que perseguem dentro da
especiﬁcidade de cada projeto, a possibilidade de tornar universal
não só a possibilidade de acesso à educação básica como direito
fundamental, mas à permanência na escola como meta, oferecer
uma educação de qualidade em todos os níveis e, principalmente,
uma formação e uma proﬁssionalização digna aos docentes.
O debate em torno dos direitos e da inclusão social é tomado
como ponto central na Conferência Mundial de Educação para
Todos realizada em Jomtien na Tailândia em 1990, e teve
repercussão concreta em todo o mundo, prioritariamente porque
ﬁrma compromissos com as políticas públicas para a educação
mundial, por meio de reﬂexões coletivas para as intervenções
locais; com as discussões da Cúpula Mundial para o
Desenvolvimento Social, cujo encontro acorreu em
Copenhagen no ano de 1995 e no Fórum Mundial de
Educação que se realizou em Dakar em 2000. O Mercosul
também incorpora essas preocupações e traça objetivos e metas
importantes para a América Latina e para os países que o
integram, como você estudou nas unidades anteriores.
O PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS, que se
tornou um grande projeto educacional ﬁnanciado pela
UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial tem como
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premissa que a educação é um direito universal, e a chave do
desenvolvimento humano sustentável; além de ser uma
responsabilidade essencial do Estado; e somente alcançável se
os governos mobilizarem sua vontade política e recursos
disponíveis com vistas ao seu aprimoramento e implementação de
ações em todos os setores que têm relação direta com o
desenvolvimento social.
Nesta Conferência que aconteceu de 5 a 9 de março de 1990, os
155 governos se comprometeram com uma educação para todos
até o ano de 2000. Mas a promessa não se cumpriu na sua
amplitude, e em 1999 foi lançada a campanha global pela
educação por organizações não-governamentais (ONGs),
sindicatos de professores e agências de desenvolvimento de 180
países, cuja ﬁnalidade da campanha foi pressionar os governos
para que cumprissem o que foi ﬁrmado – o de garantir uma
educação gratuita e de qualidade para todos, incluindo,
principalmente, as pessoas mais marginalizadas e excluídas, que
são as crianças e mulheres, por considerar que em todo mundo
estão em situação de alto risco.
Em abril de 2000, no FÓRUM MUNDIAL DE DAKAR,
portanto, foi postergado o compromisso assumido em Jomtiem
por mais 15 anos, e convocam, nesta oportunidade, novamente,
os governos em todo mundo a ﬁrmarem o compromisso diante
do que é urgência mundial e estabelecem seis (06) metas,
propõem doze (12) grandes estratégias para o alcance de uma
“educação para todos” até o ano de 2015.
As metas do Fórum Mundial de Dakar são as seguintes:
1. Expandir e melhorar o cuidado e a educação dirigida à
1a. infância, especialmente as crianças mais vulneráveis e
em maior desvantagem.
2. Assegurar que todas as crianças, com ênfase especial nas
meninas e crianças em circunstâncias difíceis, tenham
acesso à educação primária obrigatória, gratuita e de boa
qualidade, até o ano 2015.
3. Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos
os jovens e adultos sejam atendidas pelo acesso eqüitativo
à aprendizagem apropriada, às habilidades para a vida e a
programas de formação para a cidadania.
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4. Alcançar uma melhoria de 50% nos níveis de
alfabetização de adultos até 2015, especialmente para
mulheres, e acesso eqüitativo à educação básica e
continuada para todos os adultos.
5. Eliminar disparidades de gênero na educação primária e
secundária até 2005 e alcançar a igualdade de gênero na
educação até 2015, com enfoque na garantia ao acesso e
ao desempenho pleno e eqüitativo de meninas na
educação básica de boa qualidade.
6. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e
assegurar excelência para todos, de forma a garantir a
todos resultados reconhecidos e mensuráveis,
especialmente na alfabetização, matemática e habilidades
essenciais à vida.
Os compromissos comuns ﬁrmados nas estratégias propostas
foram os seguintes:


Mobilizar uma forte vontade política nacional e
internacional em prol da Educação para Todos,
desenvolver planos de ação nacionais e incrementar de
forma signiﬁcativa os investimentos em educação básica.



Promover políticas de Educação para Todos dentro de
marco setorial integrado e sustentável, claramente
articulado com a eliminação da pobreza e com estratégias
de desenvolvimento.



Velar o compromisso e participação da sociedade civil na
formulação, aplicação e seguimento das estratégias de
desenvolvimento da educação.



Desenvolver sistemas de administração e de gestão
educacional que sejam participativos e capazes de dar
resposta e de prestar contas.



Satisfazer as necessidades de sistemas educacionais
afetados por situações de conﬂito e instabilidade e
conduzir os programas educacionais de forma a promover
compreensão mútua, paz e tolerância, e que ajudem a
prevenir a violência e os conﬂitos;
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Implementar estratégias integradas para promover a
eqüidade de gênero na educação, que reconheçam a
necessidade de mudar atitudes, valores e práticas;



Implementar urgentemente programas e ações
educacionais para combater a pandemia do HIV/AIDS.



Criar ambientes seguros, saudáveis, inclusivos e
eqüitativamente supridos, que conduzam à excelência na
aprendizagem e níveis de desempenho claramente
deﬁnidos para todos.



Melhorar o status, a auto-estima e o proﬁssionalismo dos
professores;



Angariar novas tecnologias de informação e comunicação
para apoiar o esforço em alcançar as metas EPT.



Monitorar sistematicamente o progresso no alcance dos
objetivos e estratégias de EPT nos âmbitos internacional,
regional e nacional;



Fortalecer os mecanismos existentes para acelerar o
progresso para alcançar Educação para todos.

Como se vê, as agendas e todos os planos de ação decorrentes
destes debates nacionais e globais aﬁrmam a necessidade de
priorizar a educação para poder superar a pobreza e a
desigualdade nos países em desenvolvimento, ampliar as
oportunidades e liberdades dos indivíduos, conforme preconiza a
própria constituição, face aos desaﬁos colocados por um mundo
cada vez mais globalizado. O Brasil se envolve nesta tarefa, cujas
discussões e preocupações são a base e oferece subsídios para
pensar Programas e Projetos Educacionais no Brasil além de
forçar as autoridades educacionais a decretarem algumas ações de
caráter compensatório, que é situação rotineira no Brasil.

As ações do governo brasileiro: prioridades, desafios e
limitações
Assim como nos referimos, anteriormente, a siginiﬁcatividade
dos anos 80 para a construção de direitos, fazendo, agora,
um “recorte” na história colocando em destaque a década de
90 para as discussões posteriores.
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O que representou esta década para a educação?

A década de 1990 pode ser considerada a década de maior
investimento no estabelecimento de metas e programas
educacionais no Brasil, principalmente porque está embebida por
um cenário permeado por demandas e reivindicações de direitos
sociais em nível mundial que tem, no Brasil, constituição (88)
como principal motivação.
Diante das intensas manifestações nacionais e internacionais, se
tornam mais evidentes os desaﬁos que precisam ser enfrentados
para alcançar os objetivos à melhoria das condições de vida da
população, e à adoção de ações reformistas para o ajuste
econômico-social necessário no País. O governo de Fernando
Collor de Mello foi o governo que, no ano e 1990, inicia uma
campanha para o desaﬁo das reformas em caráter oﬁcial, e que
tem continuidade no governo de Fernando Henrique Cardoso,
com a apresentação de inúmeras ações que objetivam a melhoria
da qualidade da educação. Assim, embora vista como uma
política neoliberal, as ações governistas de Fernando Henrique
foram intensas na área social e afetariam consideravelmente as
políticas públicas em educação em todos os Estados. No
entendimento de Freitas (2000),

Os anos 90, denominados de “Década da Educação”,
representaram o aprofundamento das políticas neoliberais
em resposta aos problemas colocados pela crise do
desenvolvimento do capitalismo desde os anos 70, na qual
a escola teve papel importante. A educação e a formação
de professores ganham, nessa década, importância
estratégica para a realização das reformas educativas
(FREITAS, 1999), particularmente a partir de 1995,
quando tem início o Governo Fernando Henrique
Cardoso. (FREITAS, 2000, p. 142).

Neste período – de 1990 a 1999 – houve signiﬁcativos avanços
na educação básica, observados na queda do analfabetismo,
principalmente entre os jovens; o aumento da inserção de
crianças de 7 a 14 anos no ensino fundamental; redução dos
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índices de repetência; a melhoria das taxas de transição escolar
e uma signiﬁcativa expansão do ensino médio. Todos estes
avanços podem ser vistos como uma maneira de insuﬁciência em
alguns setores, e um esforço diante dos desaﬁos de melhorar os
quadros da educação brasileira, por meio das políticas públicas
orientadas à população mais carente.
É claro que como educadores
temos que considerar que
ações compensatórias na
educação não resolvem
os problemas cruciais e as
patologias sociais graves
advindas da falta de
condições mínimas para o
exercício da cidadania, no
entanto, alguns números
expressam o grande
investimento feito pelo poder
público na área educacional
neste período.

No ano de 1994, foi realizada, no Brasil, a Conferência
Nacional de Educação para Todos que estabeleceu metas que se
incorporaram ao Plano Decenal de Educação para Todos. Esse
debate teve início no governo Fernando Collor que já tinha como
meta de plataforma política, melhorar a educação básica e o
acesso a todos na escola, independentemente da classe social.
Mas é preciso considerar que na década de 90,
não só o governo brasileiro entrou numa era de
reformas, mas todos os países da América Latina,
em cumprimento aos marcos do Consenso de
Washington, para tornar os países em condições de
competir com a ordem mundial capitalista, segundo
a lógica imprimida pelo mercado livre. Desse modo
parecia que o governo tenta desconstruir a base social
da constituição de 88.

No início de 1995, o governo de Fernando Henrique Cardoso
explicita abertamente que tem um compromisso diante das
propostas deﬁnidas como prioridade na Conferência de Jomtien.
Os programas da Gestão de Paulo Renato de Souza tiveram
grande expressão no cenário educacional, embora não tivessem
sido deﬁnidos incluindo um maior número da classe do
professorado, principalmente com relação aos PCNs, que é uma
crítica que tem recebido o governo com relação a esta proposta.
Lançado em março de 1995, o Programa Acorda Brasil, é um
programa de mobilização social do Ministério da Educação
(MEC), e que tem objetivo de incentivar parcerias da sociedade
civil com o poder público, como forma de melhorar a qualidade
do ensino e divulgar ações educacionais inovadoras em todo o
país. As ações incluem programas educacionais, intercâmbios,
premiações, repasse de tecnologia e equipamentos, treinamento,
valorização do professor, palestras, seminários e outros eventos.
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As experiências de êxito, tanto no sistema público como privado e
também os desenvolvidos pelo terceiro setor ou organizações
não-governamentais, são registrados num Banco de Ações
Educacionais (BAE).
Na avaliação da década, documento elaborado pelo MEC e
datado de 2000, o ministro da Educação Paulo Renato de Souza
registra o seguinte:

Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar que os
desaﬁos lançados na Conferência de Jomtien, em
1990, vêm ocupando, desde então, a atenção do nosso
País na área da educação. Se analisarmos os dados da
evolução do sistema educacional brasileiro nos anos 90,
especialmente os da educação básica, e os compararmos
com os indicadores das demais nações que assinaram a
Declaração de Jomtien, o Brasil se destaca como um dos
países que mais avançaram na década. (MEC, 2000, p.
7).

O Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), baseiase no objetivo da conquista e melhoria da qualidade de ensino na
rede pública. Neste plano, uma das ações foi a elaboração dos
PCNs, que vem atender às determinações da atual Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - lei federal
9.394/96) e reaﬁrmar os compromissos da Constituição de 1988,
e a elaboração dos referencias para a formação de professores.

O PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO
Como já se dizia nas unidades anteriores, que a Educação se faz
sobre práticas culturais, explicitando prioridades, caracterizando
divergências convergências, o Plano Decenal é um documento
oﬁcial que incorpora e sistematiza algumas estratégias debatidas
nos foros mundiais para encontrar algumas soluções para a
melhoria da educação básica. Este Plano foi apresentado pelo
governo brasileiro em Nova Delhi, num evento realizado pelo
Banco Mundial e Unicef, com a presença dos nove países mais
populosos do Terceiro Mundo - Tailândia, Brasil, México, Índia,
Paquistão, Bangladesh, Egito, Nigéria e Indonésia – e que,
juntos, possuíam, na época, mais da metade da população
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mundial. Na oportunidade, o documento foi aprovado pelas duas
organizações internacionais que contribuíram na Declaração de
Nova Delhi, deﬁnindo posições consensuais entre os nove países
participantes, na luta pela satisfação das necessidades básicas de
aprendizagem para todos.

Quais os objetivos ou ações estratégicas do Plano
Decenal de Educação para Todos?

As estratégias e deﬁnições presentes no Plano Decenal
coadjuvam na construção de políticas integradas tendo em vista
um novo cenário social, voltado para uma sociedade que se
informatiza a cada dia e que se globaliza. Neste documento, a
educação fundamental é considerada um “passaporte para a vida”,
tendo como ﬁnalidade a construção de competências mínimas
para que o indivíduo possa utilizá-las no seu cotidiano e
desenvolver atitudes de aprendizagem contínua.
O debate sobre a educação e a formulação de políticas
públicas se articulou por meio de alguns eventos
de grande relevância, especialmente os relativos
à preparação e à apresentação de documentos
nacionais, por ocasião de conferências internacionais
promovidas pela Unesco, nas quais a educação
constituiu tema relevante, a saber:


Declaração de Nova Delhi, 1993.



Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento . Cairo, 1994.



Cúpula Mundial de Desenvolvimento Social .
Copenhague, 1995.



IV Conferência Mundial sobre a Mulher . Beijing,
1995.



Afirmação de Aman, 1996.



XLV Conferência Internacional da Unesco. Genebra,
1996.



Declaração de Hamburgo, 1997. (DURHAM, 2000,
MEC).
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De acordo com o Plano, “os compromissos que o governo
brasileiro assume, de garantir a satisfação das necessidades
básicas de educação de seu povo, expressam-se no Plano Decenal
de Educação para Todos, cujo objetivo mais amplo é assegurar,
até o ano 2003, a crianças, jovens e adultos, conteúdos mínimos
de aprendizagem que atendam a necessidades elementares da vida
contemporânea”. (MENEZES, 2002).
O plano estabelece sete objetivos gerais de desenvolvimento da
educação básica:
1. satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos,
provendo-lhes as competências fundamentais requeridas para a participação na vida
econômica, social, política e cultural do país, especialmente as necessidades do mundo do
trabalho;
2. universalizar, com eqüidade, as oportunidades de alcançar e manter níveis apropriados de
aprendizagem e desenvolvimento;
3. ampliar os meios e o alcance da educação básica;
4. favorecer um ambiente adequado à aprendizagem;
5. fortalecer os espaços institucionais de acordos, parcerias e compromisso;
6. incrementar os recursos financeiros para manutenção e para investimentos na qualidade da
educação básica, conferindo maior eficiência e eqüidade em sua distribuição e aplicação;
7.estabelecer canais mais amplos e qualificados de cooperação e intercâmbio educacional e
cultural de caráter bilateral, multilateral e internacional”. (Cf. MENEZES, 2002).

As metas e objetivos do Plano Decenal de Educação para Todos
são citados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(1996), e pretendem concretizar e ampliar a responsabilidade do
poder público com a educação em geral e em particular com o
ensino fundamental. Segundo Machado (2000, p. 39), o Plano
Decenal de Educação representou

mais do que um compromisso internacional, ocupou
o lugar de um entendimento nacional, de um
comprometimento do governo e da sociedade com a
educação para todos. Partindo dos pressupostos de
que a gigantesca tarefa de reconstrução e reforma da
educação brasileira constitui, consoante com o preceito
constitucional, responsabilidade de todos, e que a eﬁcácia
das políticas públicas depende, em grande parte, da
co-responsabilidade dos vários atores sociais, o Plano
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inaugurou um processo de construção coletiva, de
mobilização, de alianças e parcerias, com fundamento
no desenho federativo e na participação dos segmentos
organizados da sociedade civil.

São as seguintes as metas do Plano Decenal de Educação:
(MEC, 2000, p. 47).


Incrementar em cerca de 50% os atuais níveis de aprendizagem nas
disciplinas do núcleo comum, tomando como referência os novos
padrões de conteúdos mínimos nacionais e de competências
básicas a serem nacionalmente determinadas com a participação
dos sistemas de ensino;



Elevar a, no mínimo, 94% a cobertura da população em idade
escolar;



Assegurar a melhoria do fluxo escolar, reduzindo as repetências,
sobretudo de 1ª a 5ª série, de modo que 80% das gerações
escolares, no final do período, possam concluir a escola
fundamental com bom aproveitamento, cumprindo uma trajetória
escolar regular;



Criar oportunidades de educação infantil para cerca de 3,2 milhões
de crianças do segmento social mais pobre;



Proporcionar atenção integral a crianças e adolescentes, sendo R$
1,2 milhão por meio do Programa Nacional de Atenção Integral à
Criança e ao Adolescente (Pronaica), em áreas urbanas periféricas;



Ampliar o atendimento de jovens e adultos, de modo a oferecer
oportunidades de educação básica equivalente ao ensino
fundamental para 3,7 milhões de analfabetos e 4,6 milhões de
subescolarizados;



Ampliar progressivamente a participação percentual do gasto
público em educação no PIB brasileiro, de modo a atingir o índice
de 5,5%;



Implantar novos esquemas de gestão nas escolas públicas,
concedendo-lhes autonomia financeira, administrativa e
pedagógica;



Promover a revisão crítica dos cursos de licenciatura e da escola
normal, de forma a assegurar às instituições formadoras um novo
padrão de qualidade, compatível com os requerimentos atuais da
política de educação para todos;



Dotar todas as escolas de ensino fundamental, urbanas e rurais,
estaduais e municipais, de condições básicas de funcionamento;



Aumentar progressivamente a remuneração do magistério público,
por meio de plano de carreira que assegure seu compromisso com
a produtividade do sistema, ganhos reais de salários e recuperação
de sua dignidade profissional e do reconhecimento público de
função social;



Descentralizar progressivamente os programas de livro didático e
de merenda escolar.
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Perceba que as bases lançadas pela Conferência inspiraram os
Plano Decenal, concebido para ser instrumento norteador para
as ações de recuperação da educação básica do País, com a
participação de todas as esferas e agentes do processo educativo
– União, Estados, Distrito Federal, Municípios, professores e
gestores escolares, famílias e sociedade civil.
A emergência do Mercosul, que você estudou na unidade anterior,
também criou uma aura de reﬂexão em torno da criação de
oportunidades para o resgate da dívida social com a possibilidade
de universalização da educação fundamental, assim como os
organismos internacionais foram de crucial importância. O
estreitamento das relações com esses organismos tornou-se
imperativo e importante para o avanço das políticas públicas
voltadas à educação básica. A Unesco, Unicef, Banco Mundial,
entre outros apoiaram em diferentes circunstâncias as iniciativas
do Plano Decenal. Este Plano “trouxe uma inﬂexão não só no
processo de construir as políticas educacionais, mas também no
seu conteúdo, descartando a versão das políticas expansionistas
tradicionais que marcaram a década de 1980”. (MEC, 2000, p.
46).
Entre 1993 e 1996, a Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI, convocada pela UNESCO,
composta de especialistas e coordenada pelo francês
Jacques Delors, produziu o Relatório Delors, no qual se
fez um diagnóstico do “contexto planetário de
interdependência e globalização”. Evidenciam-se o
desemprego e a exclusão social, mesmo em países ricos.
O Relatório faz recomendações de conciliação, consenso,
cooperação, solidariedade para enfrentar as
tensões da mundialização, a perda das referências e
de raízes, as demandas de conhecimento científicotecnológico, principalmente das tecnologias de
informação. (...) Reitera, também, os objetivos de
eliminar o analfabetismo, aumentar a eficácia do
ensino, melhorar o atendimento escolar e recomenda
“a reforma do financiamento e da administração da
educação, começando pela redefinição da função do
governo e pela busca de novas fontes de recursos”, o
estreitamento de laços da educação profissional com o
setor produtivo e entre os setores público e privado na
oferta de educação, a atenção aos resultados, a avaliação
da aprendizagem, a descentralização da administração
das políticas sociais. (...). (FRIGOTTO E CIAVATA, 1997).

Unidade 5

Book 1.indb 151

151

18/7/2008 16:05:38

Universidade do Sul de Santa Catarina

Segundo Moacir Gadotti (2000), o MEC e outros órgãos têm
capacidade de mobilização e de intervenção política e estratégica,
importante de ser resgatada. Avaliando os resultados do Plano
Decenal de Educação para Todos, vejo que algumas metas foram
atingidas e concretizadas, mas a mobilização não foi suﬁciente,
sobretudo do magistério. Ainda temos de estar insatisfeitos.
Ainda há diﬁculdades de implementação das alianças. As
diﬁculdades do Fundef mostram isso, porque há interesses
conﬂitantes entre União, Estados e Municípios. Há diferenças
enormes entre os municípios, e trabalhar com essa diversidade
tão grande no Brasil é muito complicado, salienta Gadotti.

Uma pausa para um exercício de reflexão!
Considerando todos os elementos desse conjunto: população,
bases e condições econômicas, acesso e permanência na escola,
precariedade do sistema educacional, valores universais, qual o
impacto desses movimentos e planos para a efetivação real para
melhoria da educação brasileira?
O que significa mobilizar a sociedade e os organismos
governamentais e não-governamentais para a batalha
contra a exclusão e melhoria da qualidade de vida?

Comentário: O Plano Decenal de Educação para Todos
representou, indiscutivelmente, um novo patamar no conteúdo e
na forma de estruturação das políticas educacionais, à medida
que seu processo ensejou a articulação e a construção dos
consensos em torno das bases para a reforma educativa nacional,
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na perspectiva de que o valor de suas proposições e estratégias
seria dependente da qualidade do processo de mobilização e de
co-responsabilidade social que se conseguisse empreender. Como
processo coletivo de construção dessas bases, o Plano Decenal
não só deﬁniu o horizonte das mudanças a serem empreendidas,
mas assumiu caráter de processo dinâmico e aberto aos ajustes
que devem ser feitos até 2003, na expectativa de que seu
desenvolvimento, execução e aperfeiçoamento se ﬁzessem a partir
dessa base metodológica que foi experimentada. (MEC, 2000, p.
51)

- Voltando um pouco, vamos historicizar a trajetória da educação e
sua respectiva legislação para contextualizar os Planos Nacionais de
Educação, que dentre eles está o Plano Decenal!

OS PLANOS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO (PNE)
Com exceção da constituição de 1937, todas as demais
constituições, após a de 34, assumiram implícita ou
explicitamente, o compromisso com a elaboração de um Plano
Nacional de Educação. Havia um consenso de que o plano
deveria ser ﬁ xado por uma lei. Essa idéia nunca mais foi
inteiramente abandonada, pelo contrário, foi incorporada pelos
governos subseqüentes, como veremos a seguir:
A implementação de Planos Nacionais de Educação, portanto
não é recente, pois sempre houve movimentos em prol de uma
educação de qualidade e universal, de livre acesso e de
responsabilidade do Estado. Acompanhe, em linhas gerais, o
histórico desse movimento de construção do que seria o
documento norteador das propostas das políticas públicas
nacionais e o que elas contemplavam:


O primeiro Plano foi elaborado em 1962. Proposto
na forma de um projeto de lei, mas apenas como uma
iniciativa do MEC, aprovada pelo então Conselho
Federal de Educação. Continha um conjunto de metas
quantitativas e qualitativas a serem alcançadas num prazo
de oito anos.
Unidade 5
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Em 1965, foi revisado e introduzidas normas
descentralizadoras e estimuladoras da elaboração de
planos estaduais.



Em 1966, uma nova revisão, que se chamou Plano
Complementar de Educação, inseriu alterações
signiﬁcativas na distribuição dos recursos federais,
beneﬁciando a implantação de ginásios orientados para o
trabalho e o atendimento de analfabetos com mais de dez
anos.



Em 1967, se revê a idéia de uma lei proposta pelo
Ministério da Educação e Cultura e discutida em 4
Encontros Nacionais de Planejamento, sem que a
iniciativa chegasse a se concretizar.



Em 10 de fevereiro de 1998, foi apresentado ao Plenário
da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.155, de
1998 que “aprova o Plano Nacional de Educação”. A
construção deste plano atendeu aos compromissos
assumidos pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola
Pública, desde sua participação nos trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte, consolidou os
trabalhos do I e do II Congresso Nacional de Educação CONED e sistematizou contribuições advindas de
diferentes segmentos da sociedade civil. Procura
contemplar, segundo o documento, as “dimensões e
problemas sociais, culturais, políticos e educacionais
brasileiros, embasado nas lutas e proposições daqueles
que defendem uma sociedade mais justa e igualitária”.



Em 11 de fevereiro de 1998, o Poder Executivo enviou ao
Congresso Nacional a Mensagem 180/98, relativa ao
projeto de lei que “Institui o Plano Nacional de
Educação”. Iniciou sua tramitação na Câmara dos
Deputados como Projeto de Lei nº 4.173, de 1998,
apensado ao PL nº 4.155/98, em 13 de março de 1998.

O PNE é um documento que trata política educacional brasileira
e se constitui de um conjunto de elementos que vai desde
o diagnóstico da educação no país à princípios e diretrizes,
considerando as prioridades, as metas e estratégias de ação para
a construção de políticas estratégicas para o atendimento das
necessidades e realidade educacional. Veja que o Art. 214 da
154
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Constituição Federal de 1988, ao lado de outras prioridades,
também determina a sua elaboração para o atendimento dos
princípios fundamentais, conforme segue:

Art. 214 - A lei estabelecerá o plano nacional de educação,
de duração plurianual, visando à articulação e ao
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à
integração das ações do poder público que conduzam à:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do
País.

Esta determinação expressa pela CF foi regulamentada pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, que
outorgou à União a incumbência da elaboração do Plano, para ser
desenvolvido em parceria com todas as esferas da nação. Este foi
aprovado pela Lei n° 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Esta não
é, na verdade, uma idéia original, o Manifesto dos Pioneiros, da
chamada “escola nova”, do ﬁnal da década de 20 e início da
década de 30 já lança essa idéia esboçando uma preocupação com
os rumos e prioridades da educação nacional.

Unidade 5
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Você sabia?
Em 1932, um grupo de educadores, 25 homens e
mulheres da elite intelectual brasileira, lançou um
manifesto ao povo e ao governo que ficou conhecido
como Manifesto dos Pioneiros da Educação. Propunham
a reconstrução educacional, “de grande alcance e de
vastas proporções... um plano com sentido unitário
e de bases científicas...”. O documento teve grande
repercussão e motivou uma campanha que resultou
na inclusão de um artigo específico na
Constituição Brasileira de 16 de julho de 1934. O
art.150 declarava ser competência da União “fixar o
plano nacional de educação, compreensivo do ensino
de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e
coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o
território do País”. Atribuía, em seu art.152,
competência precípua ao Conselho Nacional de
Educação, organizado na forma da lei, a elaborar o
plano para ser aprovado pelo Poder Legislativo,
sugerindo ao Governo as medidas que julgasse
necessárias para a melhor solução dos problemas
educacionais bem como a distribuição adequada de
fundos especiais”.

O Manifesto dos Pioneiros foi elaborado e assinado por uma
equipe de educadores, entre eles estudiosos da educação,
engenheiros, escritores e foi o documento que sintetizou idéias
importantes que expressam a necessidade de se pensar a educação
com base em princípios universais e de valorização do sujeito.
Assim, na Constituição Federal de 1934, no Artigo 150, aparece
a primeira referência ao PNE, mas não vem acompanhado de um
levantamento detalhado sobre as necessidades educacionais do
país.
O Plano Nacional da Educação (PNE) foi sancionado
pela lei 3172, de 2001, e previa entre outros objetivos
e metas, ate o final da década de 2010 a ampliação
das vagas nas universidades de tal modo que
30% dos jovens entre 18 e 24 anos estivessem nas
universidades. (Metas de Educação para Todos
acordadas em Dakar). Essa meta hoje não chega a
12%; desses 30% de vagas, 40% estão previstas para
serem em estabelecimentos públicos de ensino.
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Tendo em conta o fato de o PNE já ter sido sancionado, torna-se,
no caso do Brasil, desnecessária a instalação de Fórum nacional
de educação para todos.

O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (PDE)
Em 24 de abril de 2007, o PDE foi aprovado pelo Presidente da
República Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Ministro da Educação
Fernando Haddad, com o objetivo de melhorar a Educação no
País, em todas as suas etapas, em um prazo de quinze anos. A
prioridade é a Educação Básica, que vai do Ensino Infantil ao
Ensino Médio.
O PDE prevê também várias ações que visem a identiﬁcar e
solucionar os problemas que afetam diretamente a educação
brasileira, mas vai além, porque inclui ações de combate aos
problemas sociais que inibem o ensino e o aprendizado com
qualidade, como Luz para Todos, Saúde nas Escolas e Olhar
Brasil, entre outros. As ações deverão ser desenvolvidas
conjuntamente pela União, Estados e Municípios.
Este Plano (PDE) não substitui o Plano Nacional de
Educação (PNE), de 2001, mas o toma como referência.
Lançado em 2001, no governo de Fernando Henrique
Cardoso, o Plano Nacional de Educação previa uma
série de metas até 2011, entre elas a erradicação do
analfabetismo no país e a universalização do acesso ao
ensino médio aos adolescentes.

Segundo o Ministro da Educação, Haddad, em entrevista à
Agência Brasil, 2007, a diferença do Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE) para o PNE é que ele lista também
medidas para se alcançar essas metas. “O PNE não sugeria os
instrumentos para atingir aquelas metas quantitativas. Para
erradicar o analfabetismo, é preciso encontrar o caminho. É
preciso criar os programas para que se atinjam essas metas. Entre
outras coisas, o PDE é a tradução instrumental do que o Plano
Nacional de Educação propunha”, detalhou o ministro.
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Apresenta programas de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni) e Universidade para Todos
(ProUni), que constam no PDE e que colaborariam, segundo o
governo, com a ampliação do acesso à educação superior, já
prevista no plano de 2001.
O PNE já previa o atendimento de creches. Mas não havia um
único programa no Ministério da Educação voltado para a
ampliação do atendimento das creches. Então, no PDE, há o
ProInfância, que pretende atender 400 prefeituras n primeiro
(2008) e vai oportunizar atendimento a muitas crianças que estão
na ﬁla de espera por vagas.
As medidas serão tocadas conjuntamente pela União, estados e
municípios e visam solucionar “problemas que inibem o
rendimento, a freqüência e a permanência do aluno na escola”. O
Plano atinge todas as etapas do ensino, mas tem foco na
Educação Básica. Conheça algumas ações e projetos do PDE
proposto pelo governo:


Índice de qualidade: avaliará as condições em que se
encontra o ensino com o objetivo de alcançar nota seis no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).



Provinha Brasil: instrumento de aferição do
desempenho escolar dos alunos de seis a oito anos. Com
a Provinha, o MEC pretende veriﬁcar se os alunos da
rede pública são efetivamente alfabetizados aos oito anos.
Se isso não ocorrer, serão criadas as condições para
corrigir o problema, com aulas de reforço.



Brasil Alfabetizado: terá dois focos: a Região Nordeste,
que concentra 90% dos municípios com altos índices de
analfabetismo; e os jovens de 15 a 29 anos. A
alfabetização de jovens e adultos será, prioritariamente,
feita por professores das redes públicas, no contra turno
de sua atividade.



Piso do magistério: deﬁnição do piso salarial nacional
de 850 reais para os professores.
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Formação: o programa Universidade Aberta do Brasil,
por meio de um sistema nacional de ensino superior à
distância, visa capacitar professores da Educação Básica
pública que ainda não têm graduação, formar novos
docentes e propiciar formação continuada.



Educação Superior: duplicar as vagas nas universidades
federais, ampliar e abrir cursos noturnos e combater a
evasão são algumas das medidas. (O Decreto 6096 de 24
de abril de 2007 institui o Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais -REUNI).



Biblioteca na escola: com a criação desse programa, os
alunos do Ensino Médio terão acesso a obras literárias no
local em que estudam.



Educação proﬁssional: os Institutos Federais de
Educação Tecnológica (IFETs) reorganizarão o modelo
da educação proﬁssional e atenderão as diferentes
modalidades de ensino.



ProInfância: objetiva a construção, melhoria da infraestrutura física, reestruturação e aquisição de
equipamentos nas creches e pré-escolas.



Salas multifuncionais: ampliação de números de salas e
equipamentos para a Educação Especial e capacitação de
professores para o atendimento educacional especializado



Pós-doutorado: jovens doutores terão apoio do governo
para continuar no Brasil.



Olhar Brasil: o programa identiﬁcará os estudantes com
problemas de visão, que receberão óculos gratuitamente.



Mais Educação: alunos passarão mais tempo na escola,
terão mais atividades no contra turno e ampliação do
espaço educativo.



Educação Especial: monitorar a entrada e a
permanência na escola de pessoas com deﬁciência, em
especial, crianças e jovens de zero a dezoito anos
atendidas pelo Benefício de Prestação Continuada da
Assistência Social (BPC).
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Guia de tecnologias: as melhores experiências
tecnológicas educacionais serão um referencial de
qualidade para utilização por escolas e sistemas de
ensino.



Dinheiro na escola: todas as escolas de Ensino
Fundamental públicas rurais receberão a parcela extra de
50% do Programa Dinheiro Direto na Escola. As escolas
urbanas só receberão a verba se cumprirem as metas
estabelecidas.



Acessibilidade: as universidades terão núcleos para
ampliação do acesso das pessoas com deﬁciência a todos
os espaços, ambientes, materiais e processos, com o
objetivo de efetivar a política de acessibilidade universal.



Inclusão digital: todas as escolas públicas terão
laboratórios de informática.

Para saber sobre estes e os demais projetos, consulte
sobre as metas do plano, acessando:
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pde/oquee.html>

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
O FNDE é um programa responsável por captar e distribuir
recursos ﬁnanceiros a vários programas do Ensino Fundamental.
Ao ﬁnanciar e executar esses programas, o FNDE reforça a
educação de milhões de crianças brasileiras diretamente
beneﬁciadas por ele. Financia muitos projetos entre eles:
Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE,
Programa Nacional Biblioteca da Escola — PNBE, Programa
Brasil Alfabetizado, Programa Dinheiro Direto na Escola
— PDDE, Educação de Jovens e Adultos – EJA, Escola
Aberta, Fundescola, Programa Nacional do Livro Didático —
PNLD,Programa Livros em Braille – PLB, Pessoas Portadoras
de Deﬁciência – PAED, Programa de Melhoria e Expansão do
Ensino Médio – Promed, Programa Nacional de Saúde do
Escolar — PNSEm, O Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar (PNATE).
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SEÇÃO 3 – A educação no Brasil: níveis, modalidades e
regulamentações
O sistema educacional brasileiro possui autonomia nos três
níveis de governo, pela própria descentralização das políticas
educacionais. A Constituição Federal de 1988, com a Emenda
Constitucional n.º 14, de 1996 e a nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDB, instituída pela lei no 9.394, de
1996, são, hierarquicamente as leis maiores que regulamentam o
atual sistema educacional no Brasil.
A atual estrutura do sistema educacional regular compreende a
educação básica que é composta pela: educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio – e pela educação superior.
Segundo a legislação em vigor, compete aos municípios atuar
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil e
aos Estados e o Distrito federal, no Ensino Fundamental e
Médio. O governo federal tem como tarefa oferecer subsídios
técnicos e ﬁnanceiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios. Possui como atribuição, também, estruturar e
gerenciar o Sistema de Educação Superior.

A Educação Básica no Brasil
A Educação Básica é composta pela Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio. O objetivo da Educação Básica é
assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores deﬁnido pelos art.
21 e 22 da LDB. Dois são os principais documentos norteadores
da Educação Básica: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o
Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº 10.172/2001,
regidos, naturalmente, pela Constituição da República Federativa
do Brasil.
Vejamos a estruturação:
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A Educação Infantil: é primeira etapa da educação
básica, é oferecida em instituições de educação Infantil
(que atende crianças de 0 a 6 anos).



O Ensino Fundamental: se divide em duas partes e
possui duração mínima de oito anos. Esta etapa é
obrigatória e gratuita na escola pública, cabendo ao Poder
Público garantir sua oferta para todos, inclusive aos que a
ele não tiveram acesso na idade própria.



O Ensino Médio: é etapa ﬁnal da educação básica, tem
duração mínima de três anos – oferece formação geral ao
educando, incluindo a possibilidade de programas
qualiﬁcação proﬁssional.

Também fazem parte da educação formal: a Educação Especial,
para os portadores de necessidades especiais; a Educação de
Jovens e Adultos, (EJA) para os que não tiveram acesso em
tempo hábil aos seus estudos ou não tiveram a possibilidade de
concluírem o ensino fundamental e médio na idade apropriada.
Como modalidade educacional, o Sistema brasiliero também
possui o Ensino em nível Técnico, que é ministrado de forma
independente do ensino médio regular. O curso técnico torna-se
um requisito para a obtenção do diploma de técnico.
A educação superior é oferecida na forma de: licenciatura,
bacharelado e tecnólolgo. Graduação nas diferentes áreas
proﬁssionais, aberta a candidatos que tenham concluído o Ensino
Médio ou equivalente e tenham sido classiﬁcados em processos
seletivos.
A pós-graduação compreende programas de lato sensu e scricto
senso (na modalidade de mestrado, doutorado, especialização).
Há, ainda, os cursos seqüenciais, que incluem diferentes níveis de
abrangência, que são abertos a candidatos que atendam aos
requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino superior
credienciadas.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB
Em 1996, o então senador Darcy Ribeiro apresentou um Projeto
de Lei (n.º 1.603/96); que estabelecia a universalidade do direito
à educação básica, uma necessária ampliação da oferta exigida
pelas demandas da sociedade atual. Sua proposta era oferecer
uma educação que considerasse a dimensão tecnológica, cientíﬁca
e comportamental, assim como prevê o inciso I do art. 36 da
LDB (I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do
signiﬁcado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da
cidadania), exigindo, ainda, uma formação e reﬂexão crítica do
fazer, saber-fazer e educar-se permanentemente – apesar dos
limites impostos pelo sistema capitalista.
A aprovação da nova LDB em dezembro de 1996,
ocorre após oito anos de tramitação no Congresso
Nacional, mediante intervenção do governo federal.
Em consonância com a LDB e com o objetivo de
estabelecer metas educacionais para as quais
deveriam convergir as ações políticas do Ministério da
Educação e do Desporto – MEC –, foram elaborados os
Parâmetros Curriculares Nacionais e o Plano Nacional
de Educação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), ainda
em vigor, diz, no seu art. 22 que A educação básica tem por
ﬁnalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores.
A Lei nº 9.394, de 1996, que “estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional”, determina nos artigos 9º e 87,
respectivamente, que cabe à União, a elaboração do Plano, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
e institui a Década da Educação. Estabelece ainda, que a União
encaminhe o Plano ao Congresso Nacional, um ano após a
publicação da citada lei, com diretrizes e metas para os dez
anos posteriores, em sintonia com a Declaração Mundial sobre
Educação para Todos.
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Dos Princípios e Fins da Educação Nacional, se pode ler nos
respectivos artigos:
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem
por ﬁnalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualiﬁcação para o trabalho.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura,
o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oﬁciais;
VII - valorização do proﬁssional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei
e da legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
A LDB também regulariza em âmbito nacional, a base comum
do currículo, a carga horária e presença mínima em aula e as
formas de promoção de série, cabendo aos estados, municípios e
até mesmo às escolas a normatização das peculiaridades regionais
e locais, curriculares e de calendário, de promoção de série e a
expedição da documentação escolar de cada aluno da educação
básica.
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A Educação Infantil na LDB
Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como ﬁnalidade o desenvolvimento integral da criança até
seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30. A Educação Infantil será oferecida em:
1. creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até
três anos de idade;
2. pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade;
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante
acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental.

Ensino Fundamental na LDB
O Art. 5º explicita que “O acesso ao ensino fundamental é
direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de
cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade
de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério
Público, acionar o Poder Público para exigi-lo”. e...
§ 1º Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de
colaboração, e com a assistência da União:
I - recensear a população em idade escolar para o ensino
fundamental, e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso;
II - fazer-lhes a chamada pública;
II - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.
A Lei n. 11.274 de fevereiro de 2006 altera a redação dos artigos
29, 30, 32 e 87 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo
sobre a duração de nove anos para o Ensino Fundamental, com
matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade.
Unidade 5
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Ensino Fundamental de nove anos? Que proposta
é essa?

O Ensino Fundamental de nove anos é a nova proposta para a
organização do ensino. Segundo o MEC, tem como objetivo
“assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio
escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma
aprendizagem com qualidade” (MEC, 2005). Com a nova
conﬁguração do Ensino Fundamental, deverão ser incluídos dois
elementos nas discussões pedagógicas e metodológicas: a) os nove
anos do trabalho escolar; e, b) a nova idade que integra esse
ensino. Isto leva, necessariamente, a repensar o ensino e o
currículo como um todo e é o que as escolas e as agências de
formação devem fazer: discutir as questões implicadas nessa nova
organização.

Histórico da implantação
Em 2003, elaborou-se uma versão preliminar do documento
“Ensino Fundamental de 9 Anos – Orientações Gerais” e se
realizou um encontro nacional para debate. Em fevereiro de 2004
aconteceu a realização de sete seminários regionais com os
diversos sistemas de ensino para a ﬁnalização e distribuição do
documento: “Ensino Fundamental de 9 Anos – Orientações
Gerais”.
Em 2005, houve a elaboração do 2º relatório do programa que
surge do desenvolvimento de 10 seminários regionais,
participação em seminários, fóruns e encontros organizados
pelas secretarias de educação e dos grupos de trabalho visando à
discussão curricular e elaboração de orientações sobre currículo.
Já em 2006, procedeu-se à elaboração do documento “Ensino
Fundamental de 9 anos: orientações pedagógicas para a inclusão
da criança de seis anos de idade”.
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Fundamentação legal e possibilidades de organização
Conforme o PNE, a determinação legal (Lei nº 10.172/2001) de
implantar progressivamente o Ensino Fundamental de nove anos,
pela inclusão das crianças de seis anos de idade, tem duas
intenções: a de “oferecer maiores oportunidades de aprendizagem
no período da escolarização obrigatória e assegurar que,
ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças
prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade”.
O PNE estabelece, ainda, que a implantação progressiva do
Ensino Fundamental de nove anos, com a inclusão das crianças
de seis anos, deve se dar em consonância com a universalização
do atendimento na faixa etária de sete a 14 anos. Ressalta,
também, que essa ação requer planejamento e diretrizes
norteadoras para o atendimento integral da criança em seu
aspecto físico, psicológico, intelectual e social, além de metas
para a expansão do atendimento, com garantia de qualidade. Essa
qualidade implica assegurar um processo educativo respeitoso e
construído com base nas múltiplas dimensões e na especiﬁcidade
do tempo da infância, do qual também fazem parte as crianças de
sete e oito anos.
O artigo 2º da Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005, estabelece
que “A organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e
da Educação Infantil adotará a seguinte nomenclatura:
Etapa de ensino - Educação Infantil
Creche - até 3 anos de idade - Faixa etária
Pré-escola - 4 e 5 anos de idade - Faixa etária
Etapa de ensino - Ensino Fundamental de nove anos até 14 anos de idade
Como ponto de partida, para garantir uma nomenclatura
comum às múltiplas possibilidades de organização desse
nível de ensino (séries, ciclos, outros – conforme art. 23 da
LDB nº 9.394/96), sugere-se que o Ensino Fundamental
seja assim mencionado:
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Ensino Fundamental
Anos Iniciais
1º ano

2º ano

3º ano

Anos Finais
4º ano

5º ano

6º ano

7º ano

8º ano



Anos iniciais - Faixa etária de 6 a 10 anos de idade duração 5 anos



Anos ﬁnais - Faixa etária de 11 a 14 anos de idade duração 4 anos

Sobre a possibilidade de organização, o art. 23 da LDB incentiva
a criatividade e insiste na ﬂexibilidade da organização da
educação básica. Veja o que a Lei diz.
“A educação básica poderá organizar-se em séries anuais,
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de
estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência
e em outros critérios, ou por forma diversa de organização,
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomendar.”
Veja quais possibilidades a lei sugere:


séries anuais ou períodos semestrais;



alternância regular de períodos de estudos, com
momentos de permanência na escola e de realização de
atividades práticas em casa.



grupos não seriados, organizados com base na idade, na
competência ou em outros critérios,



ciclos que ampliam o tempo de aprendizagem e
redistribuem os conteúdos escolares, possibilitando
aos alunos avanços sucessivos na apropriação dos
conhecimentos. (torna o ensino adequado ao ritmo).

A mesma Lei (LDB), no art. 32, determina como objetivo do
Ensino Fundamental a formação do cidadão, mediante:
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I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita
e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social, do
sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em
que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem,
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e
habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços
de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que
se assenta a vida social.

Perceba que a forma como os sistemas de ensino e as respectivas
escolas organizam suas propostas inﬂuencia na estrutura e
organização didático-pedagógica e, conseqüentemente, no
processo de ensino e aprendizagem da escola.
Para saber mais:
Fundamentação legal do Ensino Fundamental de nove
anos
Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961 – estabelece
quatro anos de Ensino Fundamental. Acordo Punta del
Leste e Santiago – assume o compromisso de
estabelecer seis anos para o Ensino Fundamental até
1970;
Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971 – aprova a
obrigatoriedade do Ensino Fundamental para oito
anos;
Lei 9. 394 de 20 de dezembro de 1996 – sinalizou um
Ensino Fundamental de nove anos, a iniciar-se aos seis
anos de idade;
Lei nº 10. 172, de 9 de janeiro de 2001 – aprovou o
Plano Nacional de Educação/PNE - o Ensino
Fundamental de nove anos se tornou meta da
educação nacional;
Lei no 11.114, de 16 de maio de 2005 - estabeleceu a
obrigatoriedade do início do Ensino Fundamental aos
seis anos de idade a partir de 2006 e definiu condições
a serem atendidas pelos sistemas de ensino para
matricular todos os educandos a partir dos seis anos
de idade no Ensino Fundamental: a) atingimento de
taxa líquida de escolarização de pelo menos 95%
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(noventa e cinco por cento) da faixa etária de sete a
catorze anos, no caso das redes escolares públicas b)
não redução média de recursos por aluno do Ensino
Fundamental na respectiva rede pública, resultante da
incorporação dos alunos de seis anos de idade;
Parecer cne/ceb nº 06/2005, aprovado em 8 de
junho de 2005 - estabelecimento de normas nacionais
para a ampliação do Ensino Fundamental para 09
(nove) anos;
Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005 - define
normas nacionais para a ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos. Art. 1º - A antecipação
da obrigatoriedade de matrícula no Ensino
Fundamental aos seis anos de idade implica na
ampliação da duração do Ensino Fundamental para
nove anos.
Fonte para consulta: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL
– DPE - <www.mec.gov.br>. Documento “Ensino
Fundamental de Nove anos: Orientações Gerais”.

A LDB também dispõe sobre o Ensino Médio, no art. 35, em 4
Incisos (I) Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos
(...); (II) A preparação básica para o trabalho e cidadania (...);
(III) O aprimoramento do educando como pessoa humana (...);
(IV) A compreensão dos fundamentos cientíﬁco-tecnológicos.(...).
Para alcançar as ﬁnalidades, a LDB indica elementos que devem
constituir os currículos dos Ensinos Fundamental e Médio: a)
uma base nacional comum e b) uma parte diversiﬁcada (que
atenda às características regionais e locais da sociedade, cultura, e
econômicas).

Educação Especial
Compreende uma modalidade de Ensino, que deve organizar-se
sob os princípios legais e propósitos pedagógicos, a ﬁm de
cumprir os compromissos constitucionais e ﬁlosóﬁcos: com
programas de atendimento especial a portadores de deﬁciências
física, sensorial ou mental, em como de integração social do
adolescente mediante treinamento para o trabalho e convivência
(Art. 227 da Constituição).
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Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Na seção V do Capítulo II da LDB, é deﬁnida como modalidade
de ensino a Educação de Jovens e Adultos e são especiﬁcados os
pareceres, resoluções e artigos de lei que a amparam.
Para consolidar as ações educacionais para a Educação de Jovens
e Adultos, foi criado o Programa Fazendo Escola, que tem por
meta apoiar e ampliar nos sistemas de ensino o atendimento do
ensino fundamental para jovens e adultos. Ele também apresenta
proposta curricular, material didático e paradidático e legislação
especíﬁca dessa modalidade.
A Resolução CNE/CB no. 1o. de 5 de julho de 2000 estabelece
as Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para o EJA.

Educação Profissional e Tecnológica
Promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
complementada em seguida pelo decreto n.º 2.208, de 17 de abril
de 1997, ﬁcou caracterizada a Educação Proﬁssional de forma
especíﬁca na referidas lei. Ela tem por objetivo ”capacitar jovens e
adultos para o exercício de atividades produtivas, podendo ser
desenvolvida em escolas do ensino regular, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho”. Assim:


A Resolução CEB n.º 4, de e de dezembro de 1999,
institui as diretrizes curriculares nacionais para a
Educação Proﬁssional de Nível Técnico, que deﬁnem a
organização legal e curricular dos cursos e as áreas de
atuação proﬁssional.



A Resolução CNE/CP de 3, de 18 de dezembro de
2002 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos
superiores de tecnologia.
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Educação Indígena
A educação escolar indígena é uma modalidade de ensino que
recebe do MEC um tratamento especial e está baseada em um
novo paradigma educacional de respeito à interculturalidade, ao
multilingüismo e a etnicidade. Incumbido de coordenar as ações
educacionais no país, cumprindo o Decreto Presidencial 26/91,
em articulação com as secretarias estaduais e municipais de
educação, o Ministério da Educação vem implementando uma
política nacional de educação escolar indígena, atendendo
preceitos legais estabelecidos na Constituição de 1988, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Plano Nacional de
Educação.

Educação Superior
A LDB, sobre o ensino superior, explicita entre outros aspectos
que:


A educação superior será ministrada em instituições de
ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus
de abrangência ou especialização. (Art. 45).



As instituições de educação superior credenciadas como
universidades, ao deliberar sobre critérios e normas
de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta
os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino
médio, articulando-se com os órgãos normativos dos
sistemas de ensino. (Art. 51).



Parágrafo único. Para garantir a autonomia didáticocientíﬁca das universidades, caberá aos seus colegiados
de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos
orçamentários disponíveis, sobre:
I - criação, expansão, modiﬁcação e extinção de
cursos;
II - ampliação e diminuição de vagas;
III - elaboração da programação dos cursos;
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IV - programação das pesquisas e das atividades de
extensão;
V - contratação e dispensa de professores;
VI - planos de carreira docente.


Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público
gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial
para atender às peculiaridades de sua estrutura,
organização e ﬁnanciamento pelo Poder Público, assim
como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do
seu pessoal.

Educação a Distância
Em 3 de abril de 2001, a Resolução n.º 1 do Conselho Nacional
de Educação estabeleceu as normas para a Pós-Graduação Lato e
Stricto Sensu, Ensino Fundamental, Médio e Técnico a
Distância, Ensino Superior (Graduação) e Educação Proﬁssional
em Nível Tecnológico, Pós-Graduação a Distância e diplomas,
certiﬁcados e cursos a distância emitidos por instituições
estrangeiras. A Portaria Ministerial n.º 301, de 7 de abril
de 1998 normatiza os procedimentos de credenciamento de
instituições para a oferta de cursos de graduação e educação
proﬁssional tecnológica a distância.
A atual Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, lei
n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, trata, especiﬁcamente no
capítulo V, da Educação Especial. Deﬁne-a como modalidade
de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino para pessoas com necessidades educacionais especiais.
Assim, ela perpassa transversalmente todos os níveis de ensino,
desde a Educação Infantil ao Ensino Superior. Essa modalidade
de educação é considerada um conjunto de recursos educacionais
e de estratégias de apoio que deve estar à disposição de todos os
alunos, oferecendo diferentes alternativas de atendimento,
segundo o MEC.
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Para saber mais acesse o portal do MEC e veja também
as instituições credenciadas. <http://portal.mec.gov.
br/sesu/index.php?option=content&task=categor
y&sectionid=7&id=100&Itemid=298>
para acesso a legislação comum a todos os níveis:
<http://portal.mec.gov.br/setec/index.php?opt
ion=content&task=view&id=111&Itemid=228>.
Acessado em julho de 2008.

SEÇÃO 4 – Programas de avaliação da educação e do
Ensino: alguns números
A processo e avaliação é um mecanismo essencial de controle
das políticas e desenvolvimento das estratégias de ação do
sistema educacional. O Sistema educacional brasileiro conta com
uma estrutura de avaliação muito eﬁciente e têm sido muito
importante para dar visibilidade aos resultados da implantação
dos programas e políticas publicam em educação. Os dados
estatísticos devem levar em conta o contexto e as especiﬁcidades
locais e é o que acontece neste movimento de avaliação no País
e integra Estados, municípios e instituições de ensino público e
privado, para aí, sim se tornarem parâmetros comparativos. Por
isso é importante salientar que

dentro de seu âmbito próprio, os estudos comparativos
tendem a salientar a importância dessa possível
compreensão racional de condições da vida social. Para
isso, consideram todos os fatores da cultura, materiais e
simbólicos, entre si interligados. (...) também não bastará
a transmissão do acervo cultural, de geração a geração,
mas a revisão constante das expressões desse legado, a ﬁm
de que a existência social possa atender a novas situações
e contingências. (LOURENÇO FILHO, 2004, p. 19).
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Nesta seção, portanto, apresentaremos alguns institutos e setores
que promovem a avaliação sistemática para análise do sistema
educativo com o intuito de qualiﬁcar sempre mais o sistema e as
ações relativas. Comecemos pelo Inep.

O Inep: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
É um órgão federal vinculado ao Ministério da Educação
(MEC), cujo propósito é realizar e promover estudos, pesquisas
e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o
objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas
públicas para a área educacional a partir de parâmetros de
qualidade e eqüidade, bem como produzir informações claras e
conﬁáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em
geral.
Para gerar seus dados e estudos educacionais o Inep faz
levantamentos estatísticos e avaliativos em todos os níveis e
modalidades de ensino.
Vamos conhecer alguns dos programas e áreas de avaliação:


Censo Escolar: levantamento de informações estatísticoeducacionais de âmbito nacional É realizado anualmente.



Censo Superior: coleta, anualmente, uma série de dados
do ensino superior no País, incluindo cursos de
graduação, presenciais e à distância.



Avaliação dos Cursos de Graduação: um procedimento
utilizado pelo MEC para o reconhecimento ou
renovação de reconhecimento dos cursos de graduação
representando uma medida necessária para a emissão de
diplomas.



Avaliação Institucional: compreende a análise dos
dados e informações prestados pelas Instituições de
Ensino Superior (IES) em Formulário Eletrônico e
veriﬁcação, in loco, da realidade institucional, dos seus
cursos de graduação e de pós-graduação, da pesquisa e da
extensão.
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Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior:
criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o
Sinaes é o novo instrumento de avaliação superior do
MEC/Inep. Ele é formado por três componentes
principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do
desempenho dos estudantes.



Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): exame de
saída facultativo aos que já concluíram e aos concluintes
do ensino médio, aplicado pela primeira vez em 1997.



Exame Nacional Para Certiﬁcação de Competências
(Encceja): Tem como ﬁnalidade construir uma referência
de avaliação nacional para jovens e adultos que não
puderam concluir os estudos na idade própria.



Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(Saeb): pesquisa por amostragem, do ensino fundamental
e médio, realizada a cada dois anos.

Vamos conhecer um pouco mais do sistema de avaliação utilizado
como proposta de melhoramento da educação e das instituições
que oferecem ensino no País.

A Avaliação do Ensino Superior
Tem por ﬁnalidade medir a qualidade. O Credenciamento,
recredenciamento das IES, autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento são procedimentos regulatórios.
Avaliação identiﬁca um cenário aferindo sua qualidade. O Sinaes
(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) é o
responsável por estas avaliações, sendo ele composto por quatro
instrumentos de avaliação:


A auto-avaliação institucional, realizada de forma
permanente e com resultados a serem apresentados a
cada três anos;



A avaliação institucional externa, realizada in loco por
uma comissão de avaliadores;
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A avaliação das condições de ensino (ACE), aplicada aos
cursos nos casos em que a comissão de avaliação julgar
necessária uma veriﬁcação;



Processo de Avaliação Integrada do Desenvolvimento
Educacional e da Inovação da Área (ENADE), que terá
uma prova aplicada aos alunos, por amostragem, no meio
e no ﬁnal do curso em quatro grandes áreas: ciências
humanas, exatas, tecnológicas e biológicas e da saúde.

Para que a sociedade conheça a qualidade de cada
estabelecimento de ensino e tenha parâmetros para escolher onde
cursar a graduação, o cadastro de instituições e cursos contém um
dossiê completo com os dados legais, acadêmicos, censitários e
avaliativos. Os resultados do Sinaes são utilizados para
fundamentar decisões do MEC sobre o reconhecimento de
cursos e credenciamento de instituições.

O que é o SINAES?

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Criado
pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes) é composto por três
elementos principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do
desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos
que giram em torno desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a
extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a
gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários
outros aspectos.
Ele possui uma série de instrumentos complementares: autoavaliação, avaliação externa, Enade, Avaliação dos cursos de
graduação e instrumentos de informação (censo e cadastro). Os
resultados das avaliações possibilitam traçar um panorama da
qualidade dos cursos e instituições de educação superior no País.
Os processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).
A operacionalização é de responsabilidade do Inep.
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(Fonte: portal do MEC. SeSu – Secretaria do Ensino Superior).

O Enade: avaliação obrigatória
O Enade é uma avaliação obrigatória para os cursos de
graduação, sendo que o registro de participação é
condição indispensável para a emissão do histórico escolar,
independentemente de o estudante ter sido selecionado ou não no
processo de amostragem do Inep.
O objetivo do Enade é avaliar o desempenho dos estudantes com
relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de
competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da
formação geral e proﬁssional, e o nível de atualização dos
estudantes com relação à realidade brasileira e mundial,
integrando o Sinaes, juntamente com a avaliação institucional e a
avaliação dos cursos de graduação.
Os instrumentos básicos do Enade são: a) A prova, b) O
questionário de impressões dos estudantes sobre a prova, c) O
questionário socioeconômico, d) O questionário do coordenador
do(a) curso/habilitação.

Avaliação e dados estadísticos da Educação Básica
O índice de qualidade (IDEB)
Este programa faz parte do PDE e tem como ﬁnalidade avaliar o
ensino com o objetivo de alcançar nota seis no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica. Por tanto, os sistemas
municipais, estaduais e federal de ensino têm metas de qualidade
para atingir.

Até 2022, o Brasil terá de alcançar nota seis no índice
de desenvolvimento da educação básica (IDEB).
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No Brasil, essa etapa do ensino tem média aproximada de 4,0
(quatro pontos), numa escala que vai até 10,0 (dez) e leva em conta
o rendimento dos alunos, a taxa de repetência e a evasão escolar.
O índice, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep/MEC), mostra as condições de
ensino no Brasil.
A ﬁ xação da média seis a ser alcançada considerou o resultado
obtido pelos países da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE), quando se aplica a
metodologia do IDEB em seus resultados educacionais. A nota 6,0
(seis) foi o número obtid pelos países desenvolvidos que ﬁcaram
entre os 20 mais bem colocados do mundo.
O índice é uma nota de zero (0,0) a dez (10,0) atribuída ao
Município, ao Estado ou à União, calculada com base no
rendimento alcançado nas avaliações realizadas pelo governo
(Prova Brasil ou SAEB) e nas taxas de reprovação registradas em
2005.
Veja abaixo o resultado da média nacional nos diferentes níveis de
ensino e a meta projetada para 2021:
Tabela 5.1 – IDEB 2005 e projeções para o Brasil

Total

Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

Anos Finais do Ensino
FUndamental

Ensino Médio

IDEB
Observado

Metas

IDEB
Observado

Metas

IDEB
Observado

Metas

2005

2007

2007

2021

2005

2007

2007

2021

2005

2007

2007

2021

3,8

4,2

3,9

6,0

3,5

3,8

3,5

5,5

3,4

3,5

3,4

5,2

Dependência Administrativa
Pública

3,6

4,0

3,6

6,8

3,2

3,5

3,3

5,5

3,1

3,2

3,1

4,0

Federal

6,4

6,2

6,4

7,8

6,3

6,1

6,3

7,6

5,6

5,7

5,6

7,0

Estadual

3,9

4,3

4,0

6,1

3,3

3,6

3,8

5,3

3,0

3,2

3,1

4,9

Municipal

3,4

4,0

3,5

5,7

3,1

3,4

3,1

5,1

2,9

3,2

3,0

4,8

Privada

5,9

6,0

6,0

7,5

5,8

5,8

5,8

7,

5,6

5,6

5,6

7,0

Fonte: Nova Escola, on-line. Abril/2007.
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A meta proposta pelo governo leva em consideração resultados
obtidos pelos países da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), sobre os quais o MEC
aplicou a mesma metodologia do IDEB.
Os 1000 piores municípios segundo o IDEB deverão receber
apoio técnico e ﬁnanceiro do governo para que consigam elevar
suas notas no prazo de 15 anos. O MEC vai dispor de 1 bilhão
de reais para a assistência em 2007 - recursos adicionais ao
FUNDEB. (Fonte: Nova Escola, abril, 2007).

O SAEB
O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) foi criado
em 1988, como uma ação do Governo Brasileiro para coletar
dados sobre alunos, professores, diretores de escolas públicas e
privadas em todo o Brasil, com a ﬁnalidade de oferecer elementos
para a formulação, reformulação e monitoramento de políticas
públicas, contribuindo para a melhoria continua da qualidade do
ensino no Brasil.
O Saeb é aplicado a cada dois anos, desde 1990 e avalia o
desempenho dos alunos brasileiros da 4ª e da 8ª séries do ensino
fundamental e da 3ª série do ensino médio, nas disciplinas de
Língua Portuguesa (Foco: Leitura) e Matemática (Foco:
resolução de problemas).

O Censo Escolar: uma atualização dos dados do INEP
O Censo Escolar de 2007
O resultado do Censo Escolar da Educação Básica 2007
demonstrou que o Brasil conta com 52.969.456 estudantes na
Educação Básica matriculados, sendo que deste total, 46.610.710
em escolas públicas e 6.358.746 em escolas privadas. As redes
municipais abrigaram no ano de 2007, a maior parte dos alunos,
com 24.516.221 matriculados.
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O estado de São Paulo (na região Sudeste) possui o maior
número de matriculados, com mais de 10 milhões de alunos na
Educação Básica (10.629.102). Em contrapartida está Roraima,
com 136.148 o menos número. Entre as regiões brasileiras, o
Sudeste apresenta o maior número: 20.550.441 e o Centro-Oeste,
o menor: 3.675.676.
O Educacenso foi um instrumento utilizado para a pesquisa. Ele
solicita informações mais detalhadas sobre a escola, dos seus
alunos e professores, além da turma em que os alunos se
encontram.
Vejamos, abaixo, as tabelas com os números:
Evolução da matrícula, por dependência administrativa, ao longo
dos últimos quatro anos:
2004

2005

2006

2007

Total

56.851.090

56.471.804

55.942.047

52.969.456

Estadual

24.351.782

23.571.777

23.175.567

21.914.653

Municipal

24.949.623

25.286.425

25.243.156

24.516.221

Privada

7.371.305

7.431.103

7.346.203

6.358.746

Federal

178.380

182.499

177.121

179.836

Etapas/
Modalidades de
Educação Básica

Matrículas nos anos
2004

2005

2006

2007

Diferença
2006-2007

Variação %
2006-2007

Educação Infantil

6.903.763

7.205.039

7.016.095

6.494.878

-521.479

-7,43

Ensino Fundamental

34.012.434

33.534.700

33.282.663

32.102.787

-1.196.475

-3,59

Ensino Médio

9.169.357

9.031.302

8.906.820

8.362.994

-546.156

-6,13

EJA

5.718.061

5.615.426

5.616.291

4.983.060

-635.464

-11,31

Educação Especial

371.382

378.074

375.488

337.089

-38.786

-10,33

Educação
Profissional

676.093

707.263

744.690

688.648

-56.042

-7,53

56.851.090

56.471.804

55.942.047

52.969.456

-2.994.402

-5,35

TOTAL
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Matrículas na Educação Básica por unidade da federação e
dependência administrativa
Brasil / Regiões /
Ufs

Matrícula 2007
Total

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Brasil

52,969,456

179,836

21,914,653

24,516,221

6,358,746

Norte

5,160,043

16,987

2,177,384

2,669,313

296,359

Rondônia

480,296

577

257,373

184,522

37,824

Acre

248,520

509

152,686

83,763

11,562

Amazonas

1,161,553

3,668

501,007

597,767

59,111

Roraima

136,148

2,273

94,286

31,936

7,653

Pará

2,484,391

7,618

790,340

1,555,461

130,972

Amapá

223,548

0

151,094

52,479

19,975

Tocantins

425,587

2,342

230,598

163,385

29,262

Nordeste

16,681,398

53,981

5,124,910

9,855,001

1,647,506

Maranhão

2,284,487

4,569

545,432

1,559,184

175,302

Piauí

1,056,726

5,310

335,191

616,041

100,184

Ceará

2,677,399

6,702

645,165

1,669,455

356,077

R. G. do Norte

975,019

5,086

359,073

468,255

142,605

Paraíba

1,149,866

5,147

451,022

595,843

97,854

Pernambuco

2,582,773

10,998

922,770

1,318,664

330,341

Alagoas

997,613

2,592

275,728

637,830

81,463

Sergipe

623,649

4,605

234,911

316,402

67,731

Bahia

4,333,866

8,972

1,355,618

2,673,327

295,949

Sudeste

20,550,441

70,568

9,283,483

8,109,617

3,086,773

Minas Gerais

5,110,537

28,170

2,547,210

1,923,530

611,627

Espírito Santo

930,136

7,802

310,720

489,981

121,633

Rio de Janeiro

3,880,666

30,250

1,348,109

1,826,019

676,288

São Paulo

10,629,102

4,346

5,077,444

3,870,087

1,677,225

Sul

6,901,898

24,827

3,413,568

2,623,483

840,020
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Paraná

2,729,363

3,234

1,353,784

1,047,035

325,310

Santa Catarina

1,570,856

7,250

737,697

639,944

185,965

R.G. do Sul

2,601,679

14,343

1,322,087

936,504

328,745

Centro-Oeste

3,675,676

13,473

1,915,308

1,258,807

488,088

M. G. do Sul

690,998

1,034

305,143

306,039

78,782

Mato Grosso

862,835

3,349

439,165

353,738

66,583

Goiás

1,485,387

5,979

669,947

599,030

210,431

Distrito Federal

636,456

3,111

501,053

0

132,292

Estabelecimentos de Ensino por UF e Dependência Administrativa
U.F.

Total

ESTADUAL

FEDERAL

MUNICIPAL

PRIVADA

198,502

33,131

235

132,571

32,565

RONDÔNIA

1,782

392

2

1,200

188

ACRE

1,713

675

1

1,002

35

AMAZONAS

5,389

563

5

4,594

227

RORAIMA

722

391

3

312

16

12,363

1,054

9

10,764

536

AMAPÁ

796

428

298

70

TOCANTINS

2,082

548

2

1,359

173

MARANHÃO

13,781

1,232

7

11,724

818

PIAUÍ

7,413

799

5

6,120

489

CEARÁ

11,047

682

7

8,653

1,705

RIO GRANDE DO NORTE

4,303

790

11

2,876

626

PARAÍBA

6,479

1,069

8

4,830

572

PERNAMBUCO

10,388

1,107

11

7,478

1,792

ALAGOAS

3,408

340

4

2,745

319

SERGIPE

2,499

399

4

1,816

280

BAHIA

21,593

1,681

15

18,200

1,697

Brasil

PARÁ
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MINAS GERAIS

17,804

3,911

31

9,982

3,880

ESPÍRITO SANTO

3,821

605

10

2,700

506

RIO DE JANEIRO

9,630

1,654

35

4,921

3,020

SÃO PAULO

25,880

5,735

8

11,394

8,743

PARANÁ

9,029

2,085

12

5,083

1,849

SANTA CATARINA

6,713

1,418

13

4,231

1,051

RIO GRANDE DO SUL

10,155

2,818

17

5,371

1,949

MATO GROSSO DO SUL

1,587

367

1

783

436

MATO GROSSO

2,762

661

3

1,765

333

GOIÁS

4,398

1,108

9

2,370

911

DISTRITO FEDERAL

965

619

2

344

Fonte: INEP/MEC.

O Censo Escolar é um levantamento realizado em parceria
com as SEDs Estaduais e Municipais de Educação em que
participam todas as escolas públicas e privadas do País. O MEC
o utiliza para fazer um mapeamento do sistema educacional e
suas políticas de implementação.
O Censo Escolar coleta, todos os anos, os dados sobre a educação
básica nacional. Estas informações servem de base para a
formulação de políticas públicas e para distribuição de recursos
públicos (merenda e transporte escolar, distribuição de livros e
uniformes, implantação de bibliotecas, instalação de energia
elétrica, Dinheiro Direto na Escola e FUNDEB, entre outros).
Seus dados também são utilizados por outros ministérios, como
Saúde e Esportes, por organismos internacionais, como a Unesco
e o Unicef, por pesquisadores e estudantes de todo o Brasil e do
mundo.
Em 2008 as escolas devem atualizar os dados de escolas, turmas,
alunos, docentes e auxiliares de educação infantil informados em
2007.
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SEÇÃO 5 – As Diretrizes Curriculares Nacionais (PCNs) e
Referenciais de Formação
Qual a base legal dos PCNs?
Com a ﬁnalidade de deﬁnir uma base comum para a educação
nacional, prevista na Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação), o Ministério da Educação lançou os Parâmetros
Curriculares Nacionais.
É interessante que se saiba que a Constituição Federal, no seu
art. 210, estabelece, no caput, que “Serão ﬁ xados conteúdos
mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar
formação básica comum e respeito aos valores culturais e
artísticos, nacionais e regionais”.
Este seria o fundamento constitucional para a iniciativa do MEC
na proposição dos Parâmetros Curriculares Nacionais, embora o
artigo não estabeleça qual a esfera do poder público que deveria
ﬁ xar esses conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental.
Então, embora isto não esteja implícito, essa iniciativa foi
desempenhada pelo poder público federal. Nesta esfera, desde a
Lei 4.024/61, o assunto foi da competência do Conselho Federal
de Educação. Com a extinção desse órgão e sua substituição pelo
Conselho Nacional de Educação (Lei 9.131/95), houve uma
alteração nessa tradição.
No entanto, a despeito do amparo legal para a iniciativa
ministerial dos PCNs, há um aspecto no mínimo curioso.
Trata-se do fato de que não houve, no texto dos PCNs, qualquer
referência ao art. 206 da Constituição, que ﬁ xa os princípios
segundo os quais o ensino seria ministrado. O inciso III desse
artigo prescreve que o ensino deverá atender ao “pluralismo de
idéias e de concepções pedagógicas”. A competência privativa da
União para ﬁ xar as diretrizes e bases da educação nacional não
inclui a possibilidade de implantar em norma nacional a adesão a
uma particular concepção pedagógica, esta deveria ser opção de
escolas e de seus professores juntamente com o conjunto que
forma a comunidade escolar, que levaria em conta as regiões
diversiﬁcadas identiﬁcadas em cada meio.
Unidade 5
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Mas, segundo essas condições, sem atentar para a exigência
constitucional de pluralismo, cabe dizer que se corre sempre o
risco de que a proposta dos PCNs possa, na prática, nos seus
vários desdobramentos até a sala de aula, chegar aos professores
como imposição e não como algo a ser discutido e eventualmente
modiﬁcado ou substituído. (cf. AZANHA, José Mário Pires.
Disponível em: <http://www.hottopos.com/harvard3/zemar.ht>).
E isto não é o que pretendem os parâmetros.

Quando foram lançados os PCNs?
Os PCNs foram elaborados pelo MEC em 1997, sendo lançado,
primeiramente, o documento referente aos dois primeiros ciclos
do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries). No ano seguinte (1998),
foram publicados os parâmetros para os dois últimos ciclos —
quinta a oitava séries. Os PCNs “são denominados, na época, de
‘parâmetros de qualidade’” pois, segundo seus organizadores,
representavam “uma rica maneira de ensinar; rica porque além de
ensinar forma cidadãos de verdade” (Jornal do MEC, 1999).
Os PCNs são um guia curricular organizado por
disciplinas e por ciclos. O Ensino Fundamental é
dividido em quatro ciclos, cada um composto por
dois anos letivos. Em cada ciclo, propõe-se que o
aluno cumpra atividades escolares reunidas em torno
de disciplinas — Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, História. As disciplinas são consideradas
fundamentais para que os mesmos dominem o saber
socialmente acumulado pela sociedade. Por outro
lado, o documento aponta para o fato de que há
“questões urgentes que devem necessariamente
serem tratadas, como a violência, a saúde, o uso de
recursos naturais, os preconceitos, que não têm sido
contempladas por essas áreas” (BRASIL, 1997).
O Ensino Fundamental é
divido em quatro ciclos,
cada um composto por
dois anos letivos.

Os Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental (1ª a 4ª
séries) foram elaborados em 10 volumes, sendo que um deles é
a introdução. Nesta, o professor encontra uma “explicação
detalhada da Função dos Parâmetros – orientadores, mais do que
determinantes, de uma abordagem pedagógica, um histórico da
proposta, critérios para avaliação, orientações com relação à
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organização da escolaridade em ciclos e capítulo com
experiências brasileiras na construção de uma escola moderna e
eﬁciente” (MEC, 1999).
Analise, a seguir, a estrutura física e didática do documento:


Introdução – Apresenta orientações gerais, concepção,
metodologia e critérios de avaliação. Estabelece uma
meta educacional para a qual devem convergir as ações
políticas do Ministério da Educação.



Volume II – Língua Portuguesa: dá início à avaliação
de cada disciplina do ciclo. Promove uma discussão sobre
que tipo de Língua Portuguesa se quer ensinar ao aluno,
métodos de alfabetização, incentivo à leitura, entre outras
questões. A primeira parte faz uma breve apresentação da
área e deﬁne as linhas gerais da proposta. A segunda
parte detalha a proposta, para as quatro primeiras séries
do Ensino Fundamental, em objetivos, conteúdos e
critérios de avaliação de forma a apresentá-los com a
articulação necessária para a sua coerência.



Volume III – Matemática: aborda métodos de ensinar a
Matemática, com usos de tecnologias de informação e
recursos como jogos. A primeira parte do documento
apresenta os princípios norteadores, uma breve trajetória
das reformas e o quadro atual de ensino da disciplina. A
segunda parte destina-se aos aspectos ligados ao ensino e
à aprendizagem de Matemática para as quatro primeiras
séries do Ensino Fundamental.



Volume IV – Ciências Naturais: aborda as formas
possíveis de interações dos alunos com o meio ambiente.
Aborda o ensino histórico-geográﬁco norteado pela
inserção do aluno como personagem, ajudando-o a
contextualizar dados e atores sociais inserindo-o em seu
lugar no espaço.



Volume V – História e Geograﬁa: são apresentados
princípios, conceitos e orientações para atividades que
possibilitem aos alunos a realização de leituras críticas
dos espaços, das culturas e das histórias do seu cotidiano.
O documento está organizado em duas partes.
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Volume VI – Artes: apresenta o ensino de Artes como
expressão social e modo de comunicação, utilizando
variados materiais. Aborda conteúdos gerais de Arte que
têm como pressupostos a clariﬁcação de alguns critérios,
que também encaminham a elaboração dos conteúdos de
Artes Visuais, Música, Teatro e Dança e, no conjunto,
procuram promover a formação artística e estética do
aprendiz e a sua participação na sociedade. de arte.



Volume VII – Educação Física: é abordada, neste
volume, como atividade de conscientização tanto
comunitária quanto de grupo. O documento de
Educação Física traz uma proposta que procura
democratizar, humanizar e diversiﬁcar a prática
pedagógica da área, buscando ampliar, de uma visão
apenas biológica, para um trabalho que incorpore as
dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos
alunos.



Volume VIII – Temas Transversais e Ética: são
abordagens que perpassam todos os contextos
disciplinares com o objetivo de promover a reﬂexão ética
e a própria noção de professor como educador. Com esta
concepção, a idéia é integrar esses temas às matérias
clássicas por meio da transversalidade – signiﬁca permear
as disciplinas do currículo abordando os temas em foco
para tornar o aluno mais cidadão e responsável.



Volume IX – Meio Ambiente e Saúde: funciona como
orientador em questões que pretendem intervir no bemestar social do aluno, promovendo-se, inclusive, como
membro atuante e ﬁscalizador.



Volume X – Pluralidade Cultural e Orientação Sexual:
aborda, entre outros temas, a orientação aos professores
de todas as disciplinas quanto às formas de fazer o aluno
descobrir a sua participação no tecido sócio-cultural,
incluindo exemplos.

Muitas questões sociais poderiam ter sido eleitas como temas
transversais para o trabalho escolar, sendo que os temas que
os norteiam são a construção da cidadania e a democracia, e
estes são aspectos que envolvem múltiplos fatores e diferentes
dimensões da vida social. Para deﬁni-los e escolhê-los, foram
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estabelecidos os seguintes critérios: a) Urgência social; b)
Abrangência; c)Possibilidade de ensino e aprendizagem no
Ensino Fundamental nacional; d) Favorecer a compreensão
da realidade e a participação social.
Diante disso, o MEC optou por integrá-las no currículo por meio
do que se chama de transversalidade: o objetivo foi o de que
esses temas integrem as áreas convencionais de forma a estarem
presentes em todas as disciplinas, relacionando-as às questões da
atualidade e que sejam orientadores também do convívio escolar.
Bem, a proposta de trabalhos por ciclos tem como ﬁnalidade,
segundo o MEC, evitar a excessiva fragmentação do
conhecimento e tornar possível uma abordagem mais complexa e
integradora das disciplinas (MEC, 1998).
Os últimos dois ciclos da educação fundamental, que abrangem
da 5ª a 8ª séries, também são compostos por 10 volumes:
Introdução, Língua Portuguesa, História, Ciências Naturais,
Geograﬁa, Matemática, Língua Estrangeira, Arte, Educação
Física e Temas Transversais.
O conjunto de referenciais compreende, também, o Referencial
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Ele nasceu nos
cursos de apoio à formação de professores indígenas, que a
Secretaria de Ensino Fundamental do MEC ofereceu. Está
dividido em duas partes: 1) Para Começo de Conversa e, 2)
Construir os currículos das escolas indígenas. Estrutura das disciplinas
tradicionais, e a Língua Indígena.
Isentando-nos de crítica ou juízo de valor, podemos dizer que os
PCNs apresentam uma estrutura curricular de modo que o
conhecimento seja construído por áreas articuladas e perpassadas
por temas transversais. As diferentes disciplinas integram as áreas
com o objetivo de organizar os conhecimentos compondo uma
visão interdisciplinar do ensino.
Os referencias propõem uma concepção e o princípio da
interdisciplinaridade, mas mantêm uma lógica disciplinar como
o centro da grade curricular. Intensiﬁcam a valorização das
disciplinas ao aﬁrmarem que a escolha dos conteúdos a serem
trabalhados em cada área deve partir das próprias disciplinas que
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compõem esta área. Nesse caso, se cabe uma crítica, segundo
Macedo (apud LIBÂNEO, 2006) as disciplinas, mesmo
organizadas em áreas, continuam selecionando os conteúdos
de acordo com suas especiﬁcidades e essa seleção continua não
levando em conta se há possibilidade ou não para um trabalho
interdisciplinar.
Nessa perspectiva, a orientação proposta nos PCNs para o
processo de ensino e aprendizagem reconhece a importância da
participação ativa do aluno e a intervenção efetiva do professor;
reaﬁrma a idéia de que o conhecimento não é algo acabado e
está sempre em processo de revisão e reconstrução; reconhece
que o processo do conhecimento não se dá por adição e sim por
reorganização do conhecimento.

Mas, o que são temas transversais, segundo os
Parâmetros?

A idéia de temas transversais, proposta pelo MEC, é uma
tentativa de articulação entre as diferentes atividades escolares
com os temas sociais e afetivos. Há quem acredite que por sua
generalidade, a efetivação dessa proposta no currículo vivido
pelas diferentes escolas ao longo do país será muito difícil.
Argumenta-se que a própria maneira como foram estruturados,
os PCNs contribuem para essa desarticulação e, a despeito de ser
proclamada, essa articulação é obstaculizada pela própria
estruturação da escola em virtude da organização do ensino, em
que prevalece a opção disciplinar. Os temas transversais não são
disciplinas, mas temas que devem perpassar todas as áreas em
função de sua importância social, e são apresentados como
fundamentais para a atuação crítica do aluno na sociedade. São,
na realidade, postos em um patamar inferior ao das disciplinas na
organização do guia curricular, sendo assim, foram pouco
discutidos. Fazem parte dos temas transversais: a ética, a
pluralidade cultural, o meio ambiente, a saúde, a orientação
sexual e o trabalho e consumo. A orientação é que os professores
trabalhem esses temas no interior das disciplinas do plano
curricular.
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Qual a filosofia e concepção de aprendizagem?

Os Parâmetros Curriculares Nacionais assumem claramente uma
visão construtivista de ensino e de aprendizagem, e “foram
produzidos para auxiliar os Sistemas de Ensino a formularem
suas propostas pedagógicas que propiciem uma formação integral
do estudante, extrapolando a mera transmissão formal de
conhecimentos (...) preparando o aluno para o exercício da
cidadania” (MEC, 1999).
Não há como negar, no entanto, que a proposição dos PCNs tem
como ﬁnalidade uma nova ordenação curricular na tentativa de
uma reforma geral do ensino brasileiro sob a égide de que o que
se fez ao longo dos anos, em se tratando de concepções e práticas,
não atendeu às necessidades e demandas educacionais previstas
nas reformas educacionais, legislações e Constituição. Entretanto,
como os mesmos não fazem uma discussão mais complexa do
ensinar e do aprender, embora façam uma retomada das
principais tendências e enfoquem a dimensão construtivista de
ensino e aprendizagem, não promovem uma interlocução
desejada: são usados como referência em muitas escolas, mas
também não provocam uma mobilização geral no sentido de
mudança signiﬁcativa como se aspirava, e não poderia ser
diferente pela forma como foram construídos, concorda?
Parece que, a partir do objetivo a que se propunham – de
reformar a escola – não atingem seu objetivo, e podem ser vistos
como um tanto quanto reducionistas, pois uma reforma dessa
magnitude precisa ter, no mínimo, a discussão de propostas
alternativas, e os mesmos privilegiam apenas uma, embora traga
em si um propósito claro: reforma do ensino básico, preconizada
pelo então Ministro da Educação, sendo assim, a alteração das
práticas escolares em todos os seus âmbitos de abrangência não
atinge suas expectativas. Não provocam impacto, tanto é que em
muitas escolas são guardados nos armários sem nenhuma
discussão e são citados vez ou outra na formulação das diretrizes
curriculares da escola, embora sirvam de referência mais forte
quanto ao uso das indicações dos temas transversais.
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Conforme você pode conferir na Introdução, há um enfoque
dimensionado na perspectiva pontuada:
Por muito tempo a pedagogia focou o processo de ensino
no professor, supondo que, como decorrência, estaria
valorizando o conhecimento. O ensino, então, ganhou
autonomia em relação à aprendizagem, criou seus
próprios métodos e o processo de aprendizagem ﬁcou
relegado a segundo plano. Hoje, se sabe que é necessário
ressigniﬁcar a unidade entre aprendizagem e ensino,
uma vez que, em última instância, sem aprendizagem
não há ensino. A busca de um marco explicativo que
permita essa ressigniﬁcação, além da criação de novos
instrumentos de análise, planejamento e condução da
ação educativa na escola, tem se situado, atualmente,
para muitos teóricos da educação, dentro da perspectiva
construtivista. (MEC, 1997, p. 50).

Os PCNs optam por áreas e apresentam os conteúdos de tal
forma que se possa determinar no momento de sua adequação às
particularidades regionais, dos estados e municípios, o grau de
profundidade apropriado e a sua melhor forma de distribuição no
decorrer da escolaridade, de modo a constituir um corpo de
conteúdos consistentes e coerentes com os objetivos” (1997, p. 58).
Em cada volume dos PCNs, a “orientação técnica da
prática pedagógica” (BRASIL, 1997. vol. 2, p. 41) nas
diferentes áreas é precedida de uma introdução em
que, entre outros aspectos, são descritas as
problemáticas específicas dessas áreas. A disciplina
escolar Matemática apresenta, em sua evolução
histórica, uma problemática específica, assim como
Língua Portuguesa, Ciências Naturais, História,
Geografia, Artes e Educação Física. A seleção de
conteúdos e seu tratamento pedagógico é, portanto,
realizado tendo em conta as discussões especificamente
desenvolvidas em cada área de ensino. Trata-se de
disciplinas isoladas com especificidades próprias que
não são articuladas no documento, a não ser naquilo
em que naturalmente se articulam: “...ao trabalhar
conteúdos de Ciências Naturais, os alunos buscam
informações em suas pesquisas, registram observações,
anotam e quantificam dados. Portanto, utilizam-se
de conhecimentos relacionados à área de Língua
Portuguesa, à de Matemática, além de outras,
dependendo do estudo em questão.” (BRASIL, 1997
vol. 2, p. 44).
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A avaliação no processo, segundo os PCNs, deve ser
“considerada o elemento favorecedor da melhoria da qualidade da
aprendizagem, deixando de funcionar como arma contra o
aluno”. (1997, p. 58). No tópico “avaliação” há uma breve
discussão sobre os critérios “de” e “para” a avaliação, bem como
deﬁnições quanto às decisões a serem tomadas diante dos
resultados.

Com relação às diferenças: o que os PCNs
abordam?

Os PCNs preconizam a atenção à diversidade da comunidade
escolar e se baseiam no pressuposto de que as adaptações
curriculares podem atender a necessidades particulares de
aprendizagem dos alunos. E essa diversidade deve se concretizar
em medidas que levem em conta não só a capacidade intelectual e
os conhecimentos dos alunos, mas, também, seus interesses e
motivações. O que o MEC pretende com a atenção à diversidade
é a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para todos,
irrestritamente, e novas perspectivas de desenvolvimento e
socialização.
A escola deve, segundo esses parâmetros ﬁ losóﬁcos, buscar o
respeito às diferenças, que não podem ser vistas como obstáculo
para o cumprimento da ação educativa, mas que podem, e devem,
ser fator de enriquecimento. Enfatiza a perspectiva das
necessidades da aprendizagem, que é preciso empreender esforço
para compreender as diferenças e trabalhá-las no sentido de
incluir e não criar um obstáculo a mais para as crianças.

Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCEI)
Com o lançamento dos PCNs “a educação infantil também
ganha uma identidade e obedece a critérios próprios do universo
de toda a Criança”(MEC, 1999). O Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil está organizado em três
documentos. A introdução apresenta uma reﬂexão sobre creches e
pré-escolas no Brasil, situando e fundamentando concepções de
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criança, de educação, de instituição e de proﬁssional, que foram
utilizadas para deﬁnir os objetivos gerais da educação infantil e
orientaram a organização dos documentos de eixos de trabalho,
agrupados em dois volumes relacionados à Formação Pessoal e
Social e Conhecimento de Mundo.
O segundo volume é relativo à experiência Conhecimento de
Mundo. Contém o eixo de trabalho que favorece,
prioritariamente, os processos de construção da identidade e
autonomia das crianças. O terceiro contém seis documentos
referentes a eixos de trabalhos orientados para a construção das
diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que
estabelecem com objetivos de conhecimentos: Movimento,
Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e
Sociedade Matemática. (MEC, 1999).

Como estes referenciais se organizam?

A organização do Referencial possui caráter instrumental e
didático, orientando ﬁlosoﬁcamente os professores a conceberem
que a construção de conhecimento se processa de maneira
integrada e global e de que há inter-relação dos diferentes eixos a
serem trabalhados com as crianças. “Nesse sentido o referencial é
um guia de orientação que deverá servir de base para as
discussões entre os professores da mesma instituição ou do
sistema de ensino, na elaboração dos projetos educativos
singulares e diversos”. (MEC, 1999).
Você sabia?
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental foram distribuídos em todas as escolas
públicas do país e a tiragem inicial foi acima de 100 mil
exemplares.

Os referenciais curriculares, apesar de terem sido criticados por
muitos professores e pesquisadores, não só do currículo, foram
e ainda são muito utilizados nas escolas brasileiras, pois, a seu
modo, orientam a elaboração de propostas curriculares regionais.
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Embora se organizem sob uma estrutura disciplinar orientada aos
conteúdos a serem desenvolvidos, apresentam-se ﬂexíveis na
medida em que se abrem para as discussões regionalizadas e
permitem inserir as peculiaridades de cada espaço e instituição,
conforme se lê na Introdução: “Por sua natureza aberta,
conﬁguram uma proposta ﬂexível, a ser concretizada nas decisões
regionais e locais sobre os currículos e sobre os programas de
transformação da realidade educacional empreendidos pelas
autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores”
(MEC, 1998, p.13).
Além do que, há que se considerar que a distribuição e a
quantidade de exemplares alcançou um número grande de
leitores e professores, então, não se pode dizer que passaram
despercebidos ou não contribuíram, de algum modo, na formação
das políticas educacionais em todo o país.

Referenciais para formação de professores
Os referenciais de formação de professores foram elaborados para
acompanhar os referenciais curriculares. Segundo a política de
educação do período, não bastava apresentar propostas
curriculares vistas como inovadoras, se não houver a promoção,
também, uma análise sobre a formação e a proﬁssinalidade.
Lançados em 1998, os referenciais têm como objetivo promover a
reﬂexão e, ao mesmo tempo, orientar transformações na formação
inicial e continuada de professores.

Qual a estrutura do referencial?

O documento compõe-se de um único volume, que se apresenta
com as seguintes partes.


Parte I – Trata do panorama atual da formação.



Parte II – Discute concepções sobre a natureza do
trabalho pedagógico.
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Parte III – Propõe objetivos e principais âmbitos de
conhecimento necessários à formação de professores.



Parte IV – Aponta critérios para a organização
curricular das escolas de formação inicial e de programas
de formação continuada.

Qual a concepção sobre a formação de
professores?

Do ponto de vista do modelo de formação proﬁssional, o
documento aponta uma tendência no sentido de promover
transformações necessárias nas instituições responsáveis por
formar professores de modo a assegurar desenvolvimento e
diferentes competências proﬁssionais; assegurar condições
adequadas de trabalho, remuneração e incentivos que tornem o
magistério uma opção atraente.
A formação preconizada pelo documento enfatiza o processo
contínuo e permanente de desenvolvimento, o que se enfatiza ao
professor, e disponibilidade para a aprendizagem; da formação,
que o ensine a aprender; e do sistema escolar, no qual ele se
insere como proﬁssional, condições para continuar aprendendo.
Segundo o MEC, essa formação viria complementar o conjunto
da proposta de mudança preconizada.
Aponta, também, que a formação deve contemplar todos os
segmentos da educação básica com os mesmos fundamentos
educacionais gerais e mais as suas especiﬁcidades – a educação
infantil de zero a três e de quatro a seis anos, o Ensino
Fundamental regular e suas variações: o trabalho na creche, a
educação de jovens e adultos, as classes multiseriadas nas escolas
do campo, a educação indígena, assim como os conhecimentos
necessários à inclusão de alunos com necessidades especiais. A
proposta apresenta possibilidades de como contribuir para
promover a proﬁssionalização, na perspectiva do desenvolvimento
proﬁssional permanente articulando as ações de formação, a
avaliação da atuação proﬁssional e a progressão na carreira, para
implementação de uma cultura de responsabilidade por parte de
todos os envolvidos: secretarias de educação, agências formadoras
e professores.
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São, também, previstas ações que podem se constituir em
possibilidades que cada sistema de ensino poderá implementar
adequando-as à sua realidade, assim como criar outras a partir de
suas experiências. Procura colocar em um quadro único um
conjunto dessas ações de modo a dar visibilidade às suas
especiﬁcidades e, ao mesmo tempo, suas conexões.
Sobre a formação de professores, vale salientar que a década de
1980 foi um período de muita representatividade na educação,
pois signiﬁca um divisor de águas em relação ao pensamento
tecnicista das décadas de 1960 e 1970.
Os movimentos sociais e debates nacionais inﬂuenciam o
trabalho dos educadores e as práticas educativas. Os anos 90, ao
contrário, marcam uma centralidade nas práticas escolares que
são planejadas tendo em conta habilidades e competências, que é
uma concepção ou dimensão contrária aos debates que marcam
os anos 80, com acentuada ênfase no plano social, dos sujeitos
históricos, professores como sujeitos, porém adotadas pelas
políticas de ação instituída pelos PCNs.

- Leia, agora alguns pontos e podem ajudar na composição da síntese
desta unidade, em seguida reﬂita sobre as questões de avaliação e
consulte o saiba mais para aprofundar seus conhecimentos.

Síntese


As constituições de um País expressam os valores e as
intenções de um dado sistema de governo. Representam
também o poder, os interesses. A Constituição de 1934
traz inovações com relação à Constituição de 1891, que
foi anterior.



A Constituição de estabelece pela primeira vez na
história constitucional brasileira, um capítulo próprio
à educação como um direito adquirido por todos e
um dever tanto do Estado, assim como as demais
instituições governamentais, que junto com a família, em
co-educação (artigo 148).
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A Constituição de 1937 em relação a anterior,
caracteriza-se por um intenso conservadorismo, e um
certo grau de autoritarismo, cuja conseqüência, no
âmbito da educação, é o estabelecimento de uma política
educacional diretiva e altamente técnica.



A Constituição de 1934, segue os modelos com
característica mais social e com a intervenção do Estado
na economia para assegurar direitos básicos para a
população e estabelece a obrigatoriedade do
cumprimento do ensino primário, conferindo
competência à União para legislar sobre as diretrizes e
bases da educação nacional. A Constituição de 1967
mantém a estrutura organizacional da educação nacional,
preservando os sistemas de ensino dos Estados.



A Constituição de 1969 em relação a anterior (1967), não
se altera muito, uma das questões a pontuar é que se
limita à vinculação de receitas para manutenção e
desenvolvimento do ensino apenas para os municípios.



A Constituição Federal de 1988 expressa claramente
uma redeﬁnição não só de posturas políticas no Brasil;
evidencia um conjunto de conquistas objetivas no que se
refere ao direitos sociais como garantias individuais e
coletivas.



Os planos de investimentos no Brasil, acompanham uma
preocupação que é mundial e que perseguem dentro da
especiﬁcidade de cada projeto, a possibilidade de tornar
universal não só a possibilidade de acesso à educação
básica como direito fundamental, mas à permanência na
escola como meta, oferecer uma educação de qualidade
em todos os níveis e, principalmente, uma formação e
uma proﬁssionalização digna aos docentes.



O debate em torno dos direitos e da inclusão social é
tomado como ponto central na Conferência Mundial de
Educação para Todos realizada em Jomtien na Tailândia
em 1990, e teve repercussão concreta em todo o mundo,
prioritariamente porque ﬁrma compromissos com as
políticas públicas para a educação mundial, por meio de
reﬂexões coletivas para as intervenções locais; com as
discussões da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento
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Social, cujo encontro acorreu em Copenhagen no ano de
1995 e no Fórum Mundial de Educação que se realizou
em Dakar em 2000.


O Mercosul também incorpora essas preocupações e
traça objetivos e metas importantes para a América
Latina e para os países que o integram, como você
estudou nas unidades anteriores.



O Plano Educação para Todos, Plano Decenal,
Parâmetros Curriculares Nacionais, diretrizes
curriculares nacionais para a educação básica, para a
educação superior, para educação infantil, educação de
jovens e adultos, educação proﬁssional e tecnológica,
avaliação do SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica, o Exame Nacional de Cursos (Provão),
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio–,
descentralização, FUNDEF – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério –, novos parâmetros para as
IES, são metas e ações que visam a ajustar o País a um
novo contexto, construindo bases reformistas para a
melhoria do ensino que buscam na parceria de Estados e
Municípios uma forma de juntar forças para tornar
enfrentar as deﬁciências nacionais e para tanto, também
atendem aos apelos dos organismos internacionais
buscando mais uma fonte de ﬁnanciamento para as
políticas implantadas. O Inep é uma autarquia que
responde por programas de avaliação do sistema
educacional para oferecer subsídios á melhoria da
educação brasileira.
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Atividades de auto-avaliação
1. Analise o enunciado e responda à questão:
O artigo o 205 da Constituição Federal de 1988 diz que A educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Com base no artigo da constituição em destaque, quais os conceitos de
educação podemos construir ou quais são premissas ou pressupostos
básicos de educação?

2. Como os Planos Estratégicos do Mercosul podem ser incorporados
nos projetos educacionais brasileiros? Qual a importância dessas
considerações?
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Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimemtos você pode ler ou acessar:
Plano Decenal para Todos
BRASIL. MEC/SEF. O que é o Plano Decenal para Todos.
Brasília: MEC/SEF, 1993.
INPEP
<http://portalideb.inep.gov.br/>
LDB
Legislação Educacional Brasileira, Carlos Roberto Jamil Cury,
Ed. DP&A.
PNE
<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/pne.pdf>
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UNIDADE 6

Aspectos Descritivos em
Congruência e Divergências:
Estudo Comparativo
(MERCOSUL e UE)

6

Carmen Maria Cipriani Pandini
Juliana Elisa Raffaghelli

Objetivos de aprendizagem
Identificar elementos de convergência e divergência
considerando as leituras anteriores e as situações
apresentadas na unidade.
 Realizar sinteses articulando elementos convergentes e
divergentes com relação a políticas educativas e de ação
estratégicas levando em conta o espçao Mercosul ou
América latina e União Européia.



Seções de estudo
Seção 1 Integração dos Sistemas: utopia ou realidade?
Seção 2 Definindo focos de estudo comparativo a partir
de elementos convergentes e divergentes nas
propostas político-educativas da UE/Mercosul
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Para início de estudo
Nesta unidade, propomos uma reﬂexão sobre alguns pressupostos
educativos e de formação, articulada a uma atividade de análise
e estudo situando as duas realidades estudadas - a Européia e
o latino-americana. Esta atividade sugere uma visão que seja
capaz de trazer elementos para a convergência Mercosul –EU,
podendo ser incluída a América Latina e o Caribe para reﬂetir
sobre a construção de um espaço de que agregue experiências e
práticas bem sucedidas e inovadoras, para enfrentar os diversos
desaﬁos que se põe às sociedades de ambos os continentes.
Cabe dizer, primeiramente, que a educação, como observamos
em cada uma das unidades tratadas, parece ocupar o centro do
debate na busca de uma cultura de inovação, de pensamento,
de desenvolvimento econômico e social na Sociedade do
Conhecimento. Além disso, alguns teóricos a chamaram
Sociedade da Aprendizagem (Carneiro, 2007).
Uma mudança radical na concepção de se relacionar com a
produção de conhecimento, faz com que as sociedades devam
estar preparadas para assumir processos de mutação constante,
s rápidas e dinâmicas de mobilidade demográﬁca, através dos
incessantes ﬂuxos migratórios, que buscam de espaços de maior
desenvolvimento pessoal.
Por último, na literatura encontramos deﬁnições da mudança
educativa e social que identiﬁcam a aprendizagem como “celular”
“ﬂuída” “intercultural” “multilingüe”: entramos, pois na era
na mobile learning (Sharples et al., 2007). Esta nova realidade
impulsiona os sistemas educativos a conceber-se como espaços
abertos, desvinculando-se das lógicas unicamente nacionais. No
entanto, existe também, a necessidade de cada realidade local
reconhecer suas identidades de comunidade, de lugar, de território,
mais tarde de nação e depois como região continental. Estes
processos estão presentes de maneira bem intensa e devem ser
considerados, pois e emergem claramente nas escolhas educativas
que fazem os sistemas nacionais e seus respectivos gerenciadores.
Acompanhe, atentamente, esta unidade, pois você terá de realizar
as algumas atividades para o desenvolvimento do conteúdo.
Vamos lá?
204
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SEÇÃO 1 – Integração dos Sistemas: utopia ou
realidade?
Os docentes têm maior ou menor grau de liberdade nas escolhas
dos currículos, depende do modelo do sistema educativo, em
qualquer caso, todos estão diante de problemas cotidianos
com comunidades educativas de diversas etnias e culturas e
devem propor-se a resolvê-los para realizar seu trabalho; com a
resolução de “nós” de compatibilidade cultural entre as temáticas
presentes na programação educativa nacional e os requerimentos
das comunidades locais a ação educativa se faz e se solidiﬁca
autenticando identidades, valores e criando espaços próprios e
únicos. Como se dizia lá nas primeiras unidades, cada local é
especíﬁco e comparar signiﬁca também buscar diferenças, com a
ﬁnalidade de exaltá-las, de valorizá-las e compreendê-las para uma
educação seguramente melhor, que atenda às necessidades formativas
das sociedades futuras. (Raﬀaghelli)
É claro, portanto, que os processos de internacionalização e de
integração regional, promovidos por instâncias supranacionais
podem auxiliar estas problemáticas, propondo novos níveis
e instâncias de reﬂexão, promovendo o encontro em espaços
culturais ampliados com relação a valores nacionais ou locais à
base do currículo, assim signiﬁca também colocar em prática os
pontos de convergência, tendentes a gerar espaços comuns de trabalho
em nível internacional (ibid.).
A mobilidade, a alta qualificação dos profissionais
da educação, e o diálogo entre sistemas educativos
para estabelecer terminologias e práticas comuns
ou pelo menos congruentes, são ferramentas
chaves neste sentido, e como observamos, os dois
organismos supranacionais envolvidos em processos
de integração regional (União Européia e Mercosul)
tendem fortemente à promoção dos mesmos.

Não provocam surpresa os esforços iminentes, o empenho de
recursos reais da UE (principalmente através do LLP 2007-13)
para gerar um intercâmbio contínuo de capital humano entre as
diferentes nações européias, para promover uma identidade de
cidadania européia; é de destaque como a evolução do Mercosul
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se movimenta, desde a identidade centrada em um Mercado
de intercâmbio econômico, a uma identidade de intercâmbio de
capital intelectual e humano, com notórios compromissos dos
países que compõem dita entidade. A Declaração de Bolonha,
por exemplo,

É o registro formal de um importante processo que
visa criar uma sólida convergência na educação superior
européia, a ﬁm de que esta responda adequada e
eﬁcientemente aos problemas, oportunidades e desaﬁos
gestados pela globalização da economia. Daí a necessidade
de adaptar os currículos às demandas e às características
do mercado de trabalho, impulsionar a mobilidade de
estudantes, professores e funcionários e, não menos
importante, tornar a educação superior atraente no
mercado global. (DIAS SOBRINHO, 2005, p.4)

Assim como o é para o Mercosul que pretende, com seus planos
estratégicos, construir também,

(...) um espaço educativo comum, através da construção
de políticas que articulem a educação com o processo de
integração do MERCOSUL, estimulando a mobilidade,
o intercâmbio e a formação de uma identidade cidadã
regional, com o objetivo de alcançar uma educação de
qualidade para todos, com atenção especial aos setores
mais vulneráveis no processo de desenvolvimento com
justiça social e respeito à diversidade cultural dos povos
da região. (Cf. Plano do Setor Educativo do Mercosul
2006-2010).

Na área de educação superior no Setor Educativo Mercosul
(SEM), estão sendo levadas em conta, atividades em três blocos
temáticos:
a) Reconhecimento: do sistema de carreiras como
mecanismo de homologação de títulos facilitará a
mobilidade na Região, estimulo aos processos de
avaliação para ampliar a qualidade educativa, que
subsidiará a comparação entre os processos de formação
para a qualidade acadêmica.
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b) Mobilidade: A criação de um espaço comum regional
para a educação superior tem um dos seus pilares
no desenvolvimento de programas de mobilidade.
Esse programa irá envolver projetos e ações de gestão
acadêmica e institucional, a mobilidade estudantil,
sistema de transferência de créditos e intercâmbio entre
docentes e pesquisadores, promovendo a criação de
novos âmbitos de cooperação, expandindo a relação entre
universidades e associações de ensino.
c) Cooperação inter-institucional: As próprias instituições
universitárias tem como responsabilidade promover e
estimular ações e recuperar experiências já desenvolvidas.
Incentiva-se o desenvolvimento de programas
colaborativos de graduação e pós-graduação, em
programas de pesquisas conjuntas, na criação de redes de
excelência e no trabalho conjunto com os outros níveis
educacionais, em matéria de formação docente. (Fonte:
cf. http://www.sic.inep.gov.br/>)
Para Neves (2005) “a cooperação apresenta-se como uma
condição intrínseca ao desenvolvimento das universidades e
conﬁgura importante base para a produção de conhecimentos
cientíﬁcos e tecnológicos” e tem representado muito para os
países da América Latina, e foi especialmente signiﬁcativa
para o Brasil as experiências com comunidades estrangeiras e a
presença internacional em nosso território.
Assim, para além destes processos de integração, existe, no
modelo de cooperação entre a Europa e a América Latina,
a vontade de construir um espaço educativo comum,
principalmente no nível superior.
Deste modo, a UE pretende reestruturar políticas de cooperação
internacional com a AL, a partir do objetivo de testemunhar
as diﬁculdades para um modelo de desenvolvimento préestabelecido dos anos 60; ao dar e fazer com as comunidades locais
dos anos 70; passando pelo ajudar a fazer dos 80 e o dar poderempowerment- a governos latino-americanos dos anos 90; até
chegar ao criar rede dos tempos atuais.

Unidade 6

Book 1.indb 207

207

18/7/2008 16:05:46

Universidade do Sul de Santa Catarina

Neste processo, é fácil vislumbrar como a sociedade européia
reconheceu as próprias falhas no modelo de desenvolvimento,
e acompanhando debates internacionais sobre como ajudar,
e em que sentido ajudar, se reconheceram os direitos a um
auto-desenvolvimento de cada povo no mundo, numa crucial
interdependência funcional.
Os processos de internacionalização educativa
se inscrevem neste contexto, e buscam descobrir
espaços de reflexão conjunta para pensar processo
de colaboração entre entidades educativas,
fundamentalmente universidades. Por isso a
necessidade de que a formação de professores
advenha na educação superior, pois é ali que reside a
dimensão glocal - nas ações educativas, o docente,
em qualquer nível, consegue refletir e construir
comunidades educativas autônomas, com base
em cooperações: institucionais, comunitárias e na
universalização de práticas e objetivos.
Comissão Européia, “A stronger
partnership between the European
Union and Latin America”,
Documento de Trabalho 636 (2006).

A partir desta premissa, uma parceria mais forte entre a UE e
a América Latina, estas são as palavras da Direção Europaid
no pensar novos espaços de associação e parcerias com
uma das regiões, onde haja maior sintonia: The Europan
Union shares many social, political and cultural values with
Latina America: respect for human rights and democratic
principles, law and order; the market economy, and a fair
distribution of the benefits and burdens of globalisation and the
advantages derived from the new technologies, (traduzido, do
doc. Europaid, op.cit., pp 39). Isto assinala uma intenção
específica dos organismos supranacionais e nacionais
europeus e latino-americanos em dar continuidade
a pactos de desenvolvimento conjunto, o processo de
integração inter-regional ALC-UE, seguidos em diferentes
encontros “Cúpula do Rio de Janeiro” de 1999 entre Chefes
de Estado, Madri (2002), Guadalajara (2004), Viena (2006) e
recentemente Lima (2008).
Estes encontros estão apontando na direção da mudança
do modelo de cooperação com o objetivo de chegar a uma
instauração de espaços de intercâmbio de capital humano,
social e econômico, com vistas a um desenvolvimento
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integrado e mais eqüitativo, incluindo todos os povos.
Pode-se notar, então, a atuação para a construção do espaço
regional, que busca o reconhecimento e a cooperação
interinstitucional. Segundo Neves (2005),

a abertura de novas oportunidades para a mobilidade
estudantil e de docentes e pesquisadores para a América
Latina por parte dos países europeus e da União Européia
responde, também, a demandas e necessidades dos próprios
países e da região. As transformações em curso na estrutura
do ensino superior europeu pretendem aumentar a presença
internacional e sua competitividade na atração de jovens
estudantes e pesquisadores de outros países. Há infra-estrutura
de formação em nível superior e de pesquisa ociosa e é grande
a preocupação com a reposição dos jovens quadros nas áreas
de pesquisa e inovação. Isto abre novas oportunidades para os
países da América Latina. Deve ser possível o estabelecimento
de uma agenda comum de reﬂexão sobre estratégias de
interesse comum nesse campo da formação de quadros para o
ensino e a pesquisa. (NEVES, 2005, p. 6)

As linhas de cooperação Alban, @alis, e Alfa, por exemplo,
apontaram de maneira evidente, os ditos processos de
mobilidade e de inovação conjunta. Um importante
exemplo de ações de cooperação que mostram assim um
dos principais pontos de convergência entre os sistemas
educativos ALC e UE é o do Projeto Tuning América Latina.
De acordo com Neves (2005, p. 6), “a cooperação com a
Europa mostra sensibilidade para com essa complexa situação
dos países latino-americanos. Diversos países europeus têm
mantido programas de cooperação bilaterais com parceiros da
América Latina. Esses programas apresentam resultados bastante
positivos”.
O projeto Tuning começou em Outubro de 2004, como
projeto financiado pelo Programa Europaid - ALFA e
envolve as seguintes universidades européias e latinoamericanas: Universidad Nacional de La Plata, Argentina;
Universidad Estadual de Campinas, Brasil; Universidad de
Chile; Pontificia Universidad Javeriana, Colombia; Universidad de
Costa Rica; Universidad Rafael Landívar, Guatemala; Universidad de
Guanajuato, México; Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela;
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Technische Universitat Braunschweig, Alemania; Universidad de
Deusto, España; Universidad París IX Dauphine, Francia; Universidad
de Pisa, Italia; Universidad de Groeningen, Países Bajos; Universidad
de Coimbra, Portugal; Universidad de Bristol, Reino Unido.
Fonte: <http://tuning.unideusto.org/tuningal/>

Pode-se dizer que os padrões da integração e cooperação
internacionais elevaram, também, os níveis dos projetos de
formação e pesquisa desenvolvidos nos países cooperados da
América Latina, a cooperação é responsável por desenvolver
qualitativamente os próprios processos e sua compreensão,
fazendo com que as práticas se aperfeiçoem cada vez mais nos
mais altos padrões de qualidade considerando as exigências dos
sistemas educativos.

Um exemplo que merece ser mostrado!

O projeto Tuning AL surge em um contexto de intensa
reflexão sobre a educação superior, tanto em nível regional
como internacional. Até final de 2004, este programa tinha
realizado uma experiência exclusiva da Europa, uma
conquista de mais de 175 universidades européias, que
desde o ano 2001 (o projeto se encontra em sua IV fase ao
momento) está colaborando consistentemente à reflexão
e construção de instrumentos, através da criação de um
ambiente de trabalho para que acadêmicos europeus
pudessem chegar em pontos de referência, compreensão
e confluência no uso de terminologias. Assim, um dos
principais resultados atuais foi a concordância sobre
a importância de uma educação superior centrada no
estudante, no alcance de competências transferíveis ao
mundo do trabalho e à sociedade, ou seja, de outputs de
aprendizagem mais que de inputs (programas comuns);
e portanto, de níveis de competência, carga de trabalho
nos programas de estudo, acumulação e transferência
de créditos, coerentemente com as discussões abertas no
Processo de Bolonha.
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A metodologia de consulta de acadêmicos, empregadores,
estudantes e graduados fez do estudo Tuning um
instrumento sensível para compreender, quais são as
competências genéricas e específicas mais valorizadas por
setores de desenvolvimento disciplinar/tecnológico/
cientista. A educação é claramente um destes setores, se
bem o processo de estudo de competências requeridas para
o exercício da profissão docente secundária está ainda nos
seus planos.
Tuning desenvolveu então não só uma terminologia,
mas também uma metodologia. Em inglês tune significa
sintonizar uma freqüência determinada na rádio; tambipn se
utiliza para descrever a ‘afinação’ dos diferentes instrumentos de
uma orquestra, de modo que os intérpretes possam interpretar a
música sem dissonâncias”.

Esta definição foi dada
no Informe Final fase
2 do projeto Europeu.
González, J. Y Wagenaar,
R. eds. Tuning Educational
Structures in Europe.
Informe Final, Fase 2:
La contribución de las
universidades al proceso de
Bolonia, Bilbao, 2006.

Seguindo, então, esta linha de trabalho, e nas palavras da
introdução do último relatório europeu de 2006, existem
várias áreas geográficas no mundo interessadas nesta
metodologia, mas a mais desenvolvida é a da América
Latina, que levou adiante um processo de reprodução da
experimentação Tuning com a participação de 182 centros
educativos, distribuídos em 18 nações da América Latina.
“Em termos teóricos, o Projeto Tuning - AL remete
implicitamente a um contexto reflexivo-crítico, produto
de uma multi-referencialidade, tanto pedagógica como
disciplinar, para compatibilizar suas linhas de ação.
O projeto não se estabelece como receita, mas como
uma metodologia que procede de uma perspectiva,
cuja finalidade é incorporar os diferentes aspectos da
diversidade dos países que nele intervêem e interatuam”
(Deﬁnição dada no Informe Final primeira Fase Tuning AL, p.
11).
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Estratégias definidoras do Tuning Podem se concentrar
sob os seguintes aspectos:


Os resultados da aprendizagem são formulações do que
o estudante deve conhecer, compreender ou ser capaz de
demonstrar depois da finalização de uma experiência de
aprendizagem. Os resultados da aprendizagem podem
estar referidos a uma só unidade ou módulo de curso ou
a um período de estudos, por exemplo um programa de
primeiro ou segundo ciclo. Por último, os resultados da
aprendizagem especificam os requisitos mínimos para
a concessão de um número determinado de créditos e
devem sua formulação ao corpo docente.



As competências representam uma combinação dinâmica
de conhecimentos, habilidades, capacidades e valores. A
promoção destas competências é o objeto do programa
educativo. As competências cobram forma em várias
unidades de curso e são avaliadas em diferentes períodos.
Quem as obtém é o estudante.



Os resultados da aprendizagem se expressam em termos
de competências. Estas últimas podem desenvolver-se em
maior grau, que o requerido no caso de nos determinados
resultados da aprendizagem marcados para uma unidade
educativa.

AS QUATRO GRANDES LINHAS DE TRABALHO
PARA O DIÁLOGO ENTRE OS SISTEMAS DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR, são:
1. Competências (genéricas e especíﬁcas das áreas
temáticas)
2. Enfoques de ensino, aprendizagem e avaliação destas
competências
3. Créditos Acadêmicos
4. Qualidade dos Programas
O projeto Tuning na América Latina pode, portanto, justiﬁcarse sob diferentes pontos de vista, considerando e contrastando
as situações que enfrentam as universidade européias e latinoamericanas no presente momento:
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Em primeiro lugar, a necessidade de compatibilidade,
comparabilidade e competividade da educação superior, o
qual não é, como vimos nos documentos de programação
do Mercosul, uma ambição das universidades européias,
em vistas da mobilidade crescente de estudantes e
graduados.



Em segundo lugar, a mobilidade de proﬁssionais implica
para os empregadores e instituições acadêmicas que
os recebem, a necessidade de conhecer facilmente o
que signiﬁca na prática uma capacitação ou titulação
determinada. No contexto latino-americano, o Projeto
Tuning, entre outros, descobriu uma alta fragmentação,
quanto às titulações e níveis de estudo, assim como
uma enorme diversiﬁcação de instituições de educação
superior, que fazem quase impossível este objetivo de
transparência.



Finalmente, numa etapa de internacionalização
a universidade como ator social tem desaﬁos e
responsabilidades comuns em ambos hemisférios, como
evidência o Relatório Universidade 2000. As instituições
de educação superior devem assumir uma função
protagônica nos processo de construção de proﬁssionais
necessárias na sociedade do conhecimento.

Os resultados expressos em termos de competências genéricas
e especíﬁcas mais importantes, em vários âmbitos disciplinares
indagados por Tuning, estão indicando um primeiro espaço de
reﬂexão para lançar uma educação superior por competências
e centrada no estudante. Vale a pena dizer que o projeto
nasce na Europa, mas é formulado, como necessidade por
latino-americanos (conforme foi declarado na apresentação
de lançamento na IV Reunião de Seguimento do Espaço Comum
de Ensino Superior da União Européia, a América Latina e o
Caribe – ALCUE EDUCACION, Cordoba, Espanha). Nos
resultados obtidos na América Latina foram formulados
princípios e questões especíﬁcas para a América Latina, mas que
contribuíram à reﬂexão européia.
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SEÇÃO 2 - Definindo focos de estudo comparativo a
partir de elementos convergentes e divergentes nas
propostas político-educativas da UE/Mercosul
Neste módulo tentamos compreender como se desenvolveu
a história recente da mudança/melhoramento nos sistemas
educativos europeus e latino-americanos, e qual foi o rol
atribuído no alcance de objetivos de desenvolvimento de ambas
realidades continentais.
Tratamos de ilustrar assim mesmo, a discussão com particular
ênfase na reforma da Educação Superior, assim como o rol
dos docentes de educação básica, ﬁguras centrais dos sistemas
educativos, como foi deﬁnido nos documentos de recomendação
e programação, seja europeus ou do Mercosul.
Na exposição feita no livro didático cenário que acolhe as diversas
realidades, destacam-se, então, três momentos, que serviram de
discussão e reﬂexão neste momento, a saber:
a) O estudo da realidade européia: Onde se tenta analisar
as principais estratégias de programação e políticas
educativas européias, assim como as ferramentas de
trabalho, com particular ênfase na construção do
EEES e da formação de professorado de ensino básico e
secundário.
b) O estudo da realidade latino-americana: Onde se
apresentam as principais estratégias de programação
para a integração perseguida pelo Mercosul, na fase
ainda incipiente de criação e desenvolvimento do Setor
Educativo do Mercosul.
c) O Estudo da especiﬁcidade brasileira: com a
abordagem do sistema brasileiro de educação, que aponta
para políticas, legislação, estrutura da educação, sistema
de avaliação.
Passamos, agora, a um quarto momento: uma discussão sobre
pontos de convergência e divergência entre ambas realidades.
Apresentamos algumas breves reﬂexões e um exemplo de
convergência eurolatinoamericana sob uma perspectiva de análise,
que necessita de complementaridade.
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Neste sentido, o trabalho de reﬂexão deverá buscar pensar, de
forma cooperativa ou colaborativa, as distintas experiências
educativas, onde os professores participantes neste processo
formativo MIFORCAL podem contribuir com uma visão
construtiva, de um espaço em desenvolvimento (a convergência
ALC-UE).
Agora é sua vez de dar sua contribuição, socializar seus
conhecimentos, aportar exemplos e experiências vivenciadas
em sua instituição ou “território” de modo a sintetizar
conhecimentos construídos no curso ou ao longo do curso.
Para alcançar estes objetivos, se estimulará o debate entre os
alunos, a representação em mapas conceituais e gráﬁcos, o uso
de fórum e mural, movimentando-se através de documentos
de programação em políticas educativas européias e latinoamericanas. Algumas das dimensões que propomos para
esta unidade, para discussão com os acadêmicos da equipe
MIFORCAL é que se faça uma análise comparativa entre:


Contexto sócio-econômico e cultural, da qual se
parte para a formulação das estratégias e objetivos de
desenvolvimento de ambos os continentes.



Modelo social que se vislumbra e que se propunha no
projeto de desenvolvimento social, humanos, econômico,
etc.



O lugar que ocupa a educação e suas políticas em ambos
os espaços.



Pontos que se destacam especiﬁcamente na agenda de
programação política em relação ao desenvolvimento da
educação de ambos os continentes.



Instrumentos e programas que se visualizam para
alcançar os objetivos planejados com relação aos
propostos por ambos.
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Para exercitar e para que possam sistematizar as reﬂexões,
propomos, objetivamente:
Situação 1
Função da Universidade e mudanças que se exigem ao sistema
Universitário para promover estratégias de desenvolvimento. Para
elaborar esta síntese procure:
a) Situar como caminham as estratégias propostas e em que áreas ou
setores elas se localizam;
b) Como as instituições de ensino superior pretendem alcançar a
integração dos
setores para atender as demandas sociais, científicas e acadêmicas.

E..
Situação 2
Qual a função dos docentes na mudança dos sistemas educativos para
alcançar os objetivos de desenvolvimento e estratégias indicadas.

Na medida em que realizar a leitura e discussão, complete
o quadro seguinte. Perceba que cada coluna representa em si
um conjunto de informações independentes sobre a “União
Européia”, e o “Mercosul”. Mas ao passar a uma análise crítica e
participativa, você pode acrescentar opiniões no espaço reservado
ao Estudo Comparativo.
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Dimensões de Análise

União Européia

MERCOSUR

Contexto sócioeconômico e cultural
do qual se parte para
a formulação das
estratégias e objetivos
de desenvolvimento.
Modelo social que se
vislumbra e defende
no projeto de
desenvolvimento.
O lugar que ocupa a
educação no mesmo.
Quais pontos
se destacam
especificamente
na agenda de
programação política
em relação ao
desenvolvimento da
educação?
Que instrumentos
e programas se
visualizam para
alcançar os objetivos
expostos?
Caso Um: Rol da
Universidade e
mudanças pedidas ao
sistema Universitário
para promover
a estratégia de
desenvolvimento.
Nível de Progresso nas
estratégias propostas.
Caso Dois: Rol
dos Docentes na
mudança dos sistemas
educativos para o
alcance dos objetivos
de Desenvolvimento e
estratégias indicadas.
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Auto-avaliação: Estudo Comparativo
Esta última parte, denominada “Estudo Comparativo”,
será utilizada para completar a reﬂexão sobre as perguntas
orientadoras elaboradas, para, em seguida, completar o quadro de
análise comparada, que propomos na continuação.
A reﬂexão parte então deste ponto de vista: Tendo realizado um
percurso entre os principais momentos de desenvolvimento da União
Européia e o Mercosul, nos caberia, agora compreender quais são os
espaços potenciais de cooperação. Esta é seguramente uma relação,
na qual ambas realidades continentais possuem elementos culturais
compartilhados e espaços de diversidade para um diálogo intercultural,
o qual olhe ao desenvolvimento humano sustentável.
Discuta objetivamente:
a) Qual seu ponto de vista sobre os programas abertos de cooperação?
b) Como os sistemas educativos podem ser beneficiários de uma e outra
região, por meio de uma política de cooperação?
c) Sob a mesma perspectiva, como os professores podem ser beneficiários
de uma e outra região?
d) Como se situa o Brasil diante das políticas de educação e de cooperação
em relação ao Mercosul e União Européia? Se tiver possibilidade,
procure localizar também experiências, também dos nossos parceiros:
Paraguay e Argentina.
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Quadro para o Estudo Comparativo deverá ser preenchido com a
síntese do grupo.
Estudo Comparativo
A reflexão do grupo se aproxima
dos objetivos e instrumentos
adotados.
Âmbitos de Convergência entre
ambas estratégias.
Âmbitos de Divergência entre
ambas estratégias.
Oportunidades de Cooperação
entre ambas realidades
continentais.
Situação dos países parceiros
do Miforcal no âmbito do
Mercosul e diante das políticas de
desenvolvimento social, humano,
econômico, etc.

Tendo completado estes passos, esta última parte do livro
didático ﬁca em aberto... (ﬂexível) para uma escrita colaborativa
entre todos os docentes especialistas participantes do curso. O
resultado deste trabalho gerará, sem dúvidas, um novo capítulo
para a História da Educação Comparada, que se juntará às
múltiplas experiências de cooperação, que incluem, também, o
projeto ALFA-MIFORCAL.
Desejamos, assim, um excelente nível de trabalho e que estes resultados
sirvam para contribuir para as centenas de boas práticas, que serão realizadas em cada um de vossos espaços educacionais, pois você é também
um agente dinâmico desta história!
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Para concluir o estudo
Prezado estudante e professor:
Você deve ter percebido que a educação, em
qualquer parte do mundo representa um papel
fundamental no desenvolvimento de uma nação.
A educação formal desempenha uma função
estratégica, não só para o desenvolvimento
econômico, mas também para o desenvolvimento
social e principalmente individual. No Brasil, não
são raros os casos de pessoas já idosas relatando
o prazer de ter aprendido a ler e a escrever; mas
muitas pessoas não tiveram a oportunidade
de ingressar na escola e se sentem excluídas.
Entretanto, também são poucas as crianças fora
da escola, e esta situação apresenta relação direta
com as condições de vida de um povo. 12% das
crianças em todo o mundo ainda estão fora
da escola, segundo um relatório a ONU. Com
relação a estes números, o relatório mostra que
as meninas são mais excluídas da educação
fundamental do que os meninos. E, estima-se que
cerca de 19% da população mundial ainda vive
com menos de US$ 1 por dia. Isso significa que
mais de 1 bilhão de pessoas está abaixo da linha
da pobreza em todo o mundo. O relatório Metas
de Desenvolvimento do Milênio 2007, em relação
ao de 1990, mostrou uma certa elevação, mas
apesar de positivo, a desigualdade ainda é muito
elevada, pois 980 milhões de pessoas viviam com
menos de US$ 1 por dia em 2004, só nos países em
desenvolvimento.
Um estudo da OEA realizado em 1998, na América
Latina, identificou nove problemas sociais básicos
que devem ser levados em conta na busca da
melhoria da qualidade da educação, e que tem
relação aos seguintes aspectos: 1) políticos de
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construção de sistemas democráticos; 2) econômicos e de
trabalho - relacionados em nível educacional da força de
trabalho e produtividade, 3) sociais - aumento da renda
per capita: diminuir a desigualdade social e melhorar
a distribuição de renda, 4) tecnológicos – o sistema
educacional preparar o indivíduo para aprender e se
adaptar a o novo ambiente tecnológico; 5) relacionados
ao papel do Estado e da perspectiva nacional no contexto
globalizado; 6) familiares - um número cada vez maior
de lares liderados por uma única pessoa, 7) demográficos
- a diminuição do crescimento populacional favorece
a garantia de acesso à educação por todas as crianças;
8) culturais - integração de diferentes culturas e etnias;
9) morais - uma sociedade melhor e uma vida melhor
implica em novos comportamentos e questionamentos.
Ainda muito se precisa fazer com relação a alguns setores.
Projetos e processos têm priorizado estes fatores em seus
planos de Metas (Mercosul Educativo, Planos Decenais,
Planos de Desenvolvimento etc).
Na América Latina, o desenvolvimento educacional ainda
não está propiciando o desenvolvimento econômico
alcançado em nos países europeus e nos Estados Unidos,
porque o seu sistema educacional reflete a complexidade
dos fatores econômicos e sociais e culturais sendo assim,
o processo de mudança deve acontecer de forma lenta
e gradual. Os investimentos são válidos, e estão sendo
feitos principalmente se levarmos em conta as agendas de
prioridades do Mercosul, os fóruns mundiais, e os planos
estatais, mas ainda há muito por fazer.
Para Margiotta (2008), temos que aprender a reconhecer
o dia do “alba” (o amanhecer) isto é, nós formadores
ou docentes universitários deveríamos aprender a dar
mais atenção àquilo que constitui o trabalho cotidiano
dos organismos internacionais (UNESCO, ONU, OCDE,
e outros) todos aqueles organismos que neste momento
estão trabalhando em prol de uma sociedade melhor. É
preciso acompanhar os debate em andamento, que se pode
rastrear em documentos de trabalho destes organismos
é fundamental para todos aqueles que possuem a
responsabilidade no projetar os novos programas
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universitários, a formação universitária ou que têm, pelo
menos, a responsabilidade de conciliar os princípios. Isto se
faz muito pouco: por exemplo toda a produção riquíssima
da União Européia é conhecida na Itália por somente 4%
de sua população, isto é gravíssimo. Acrescentarei, que
somente 20% dos ministros da república inspiram sua
própria ação coerentemente às orientações que emergem,
da Comissão Européia. Estamos vivendo um período
de transições, que em alguma medida vai à prova: por
isso a primeira coisa é aprender a reconhecer o dia do
amanhecer...
Cada um de nós, diz o mesmo professor, nestes tempos,
fica a cargo de uma responsabilidade de mudança micro,
e a gestão desta responsabilidade não pode acontecer no
interior de uma lógica de negociação com os outros, com as
instituições, com o passado. E é este exercício de negociação
de significados, que se experimenta naquele caminho
de pequenas passagens da inovação, que mencionei
anteriormente.
Fica a sugestão de que cada ação inovativa, a qual retemos,
responsavelmente, o dever de dar continuidade, temos que
prever um palco de seqüência, e temos que nos empenhar,
a fim de que se amadureçam as condições de realização
deste palco de continuidade. As condições de continuidade
são: recursos, funções, perfis, conteúdos etc. Raciocinar
segundo esta ótica permite alimentar constantemente
uma visão realista, responsável e solidária, sobretudo, de
selecionar com quem fazer as justas alianças para proceder
na mudança e na inovação.
Acreditamos, como equipe, fortemente numa que a Europa
e América Latina de mãos dadas para construir novas
possibilidades de se desenvolver no mundo, que é cada vez mais
globalizado. Mas, para isso, precisamos atuar cooperativamente
em atividades de pesquisa e de formação, em projetos de
intercâmbio, envolvendo as universidades e as instituições de
ensino em que, como docentes, atuamos e temos a possibilidade
de modiﬁcar opiniões. Para que nos tornemos cada vez mais
unidos e fortes no combate à marginalização e exclusão social,
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cuja emancipação se dá com um povo bem alimentado, mas
instruído.
O programa MIFORCAL quer encontrar-se com uma grande
exigência das ciências da educação em nível mundial, que tentam
dialogar em modo sempre mais ajustada entre elas mesmas, para
poder construir um léxico internacional do ensino, da formação,
da educação, que ajude e dê força à ação, em nível local e
nacional, a cada um dos pesquisadores.
Identiﬁcar os pontos nos quais se deve insistir para produzir
inovação, e aqueles, nos quais não insistir. Sobretudo, signiﬁca
continuar a dialogar sempre para uma educação cada vez melhor.
Abraço,
Os professores!
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Respostas e comentários das
atividades de auto-avaliação
Unidade 1
1) Diante de seu conhecimento sobre o início da Educação
Comparada, você acompanhou a história dos pesquisadores
que viajavam para o estrangeiro, com objetivos diversos
de conhecer, compreender e descrever culturas diferentes
das suas. Baseando-se em seu estudo, você acha que a
educação comparada entre países deve ser realizada por
pesquisadores destes países ou o olhar estrangeiro sob a
educação de um país pode gerar diferente interpretação?
De que forma pode ser formado um grupo de estudos desta
natureza?
Resposta: O aluno deve relatar a história dos pesquisadores
viajantes e como estes conhecimentos foram sistematizados,
evoluindo conceitualmente, até chegar à cooperação
internacional entre os países da UE

2) Ao estudar os diversos autores que contribuíram para a
Educação Comparada que temos hoje, você pôde traçar
uma linha evolutiva-histórica dos principais conceitos
que delinearam o que entendemos hoje por Educação
Comparada. Elabore um quadro, sintetizando os autores e
suas principais contribuições ao estudo de E.C.
Resposta: Listar as contribuições de Becher e Trowler,
Wagner e Wittrock, Manzon e Bray, Marc Antoin Jullien, Kay,
Michael Ernest Sadler, Isaac León Kandel, Friedrich Schneider,
Pedro Roselló, Kazamías e R. Arnold Anderson.

Unidade 2
1) A partir de seu estudo sobre a Agenda de Lisboa, indique
qual a principal contribuição que esta trouxe aos sistemas
de educação e formação profissional. Relacione a Agenda de
Lisboa ao estudo sobre Educação Comparada.
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Resposta: A principal contribuição da Agenda de Lisboa para
a Educação Comparada foi a sistematização de estratégias de
melhoramento e reforços de políticas educativas, apontadas a uma
educação, ao longo de toda a vida, e em todos os âmbitos da vida.
O objetivo estratégico é transformar a União Européia na “economia
do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, antes de
2010, capaz de um crescimento econômico duradouro acompanhado
por uma melhora quantitativa e qualitativa do emprego e uma
maior coesão social”. A via de alcance deste objetivo é, justamente, a
Educação Comparada, que vai promover a unificação de currículos na
UE e, de forma colaborativa, construir juntos uma educação do futuro,
preparando os cidadãos para a sociedade do conhecimento.

2) Diante de seu conhecimento sobre o programa mais significativo
de atuação de políticas educativas européias, o Lifelong Learning
Programme 2007-2013 (LLP), sintetize as principais ações e objetivos
propostos. A partir de sua síntese, simule uma realidade em que todos
os objetivos deste programa fossem alcançados: quais seriam as
principais consequencias a nível mundial deste fato?
Resposta: Relacionar os objetivos dos programas setoriais, do
Programa transversal e do Programa Jean Monnet e simular uma
realidade em que estes objetivos fossem alcançados.

Unidade 3
1) A partir de seu estudo sobre educação comparada e seu
conhecimento a respeito da Agenda de Lisboa, identifique pontos
em comum no contexto europeu entre o histórico da Educação
comparada, a Agenda de Lisboa e o Espaço Europeu de educação
Superior (EEES).
Resposta: Uma investigação comparativa deve proporcionar a
contextualização de práticas pedagógicas, processos e reformas
educativas, para estabelecer áreas de expressão das culturas locais,
quanto para atribuir espaços de integração e convergência. O
atual desafio da educação comparada é criar as bases de diálogo
entre sistemas educativos, que agilizem, motivem, e apóiem o
reconhecimento do capital humano, cultural, intelectual das pessoas
em mobilidade na “aldeia global”. A geração de espaço para práticas
de interculturalidade educativa, necessárias absolutamente numa
sociedade crescentemente multicultural.
A Agenda de Lisboa traçou seus objetivos com base nos sistemas
educativos europeus, de forma geral. A intenção é que a Europa
esteja aberta à cooperação com todas as regiões do mundo e que
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seus sistemas educativos sejam compatíveis entre si, em prol de uma
educação e formação de alta qualidade.
O EEES, por outro lado, visa o sistema universitário da União Européia,
especificamente, com o objetivo de torná-lo homogêneo, compatível
e flexível, permitindo aos estudantes e titulados universitários
europeus uma maior mobilidade.

2) O suplemento ao título e o Europass são instrumentos que vão ao
encontro do principal objetivo do EEES: aumentar a mobilidade
de estudantes e professores e criar condições favoráveis para o
reconhecimento de títulos no continente europeu, criando pontos
de convergência no sistema educacional da UE. De que forma estes
instrumentos podem auxiliar na formação de professores?
Resposta: O aluno deverá relacionar o princípio básico da formação
de professores “A docência é uma profissão móvel” com os
instrumentos de transparência nas titulações.

Unidade 4
1) O que o Mercosul representa para o desenvolvimento educativo dos
países membros em relação ao mundo globalizado.
Entre outros aspectos você considerar que representa a possibilidade
de uma integração com maior participação das políticas mundiais
fundamento para o crescimento econômico, com o ingresso em
condições de maior igualdade na economia mundial.
2) Quais os pontos fundamentais da integração os Países em relação aos
planos estratégicos do setor Educativo do Mercosul?
Resposta: Como aspectos fundamentais podem ser considerados
no campo da integração educacional no Mercosul, a possibilidade
de possibilitar o desenvolvimento das potencialidades regionais e
para atender às legitimas necessidades da população com relação
à qualidade,o acesso, a equidade e a cooperação no âmbito da
educação no sentido de tornar adequadas a dimensão da formação e
do ensino em ambos os Países.
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Unidade 5
1) Analise o enunciado e responda à questão:
O artigo o 205 da Constituição Federal de 1988 diz que A educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Com base no artigo da constituição em destaque, quais os conceitos
de educação podemos construir ou quais são premissas ou
pressupostos básicos de educação?
Resposta: Os conceitos e/ou premissas básicas da educação a que
podemos chegar com base no Art. 205 da Constituição podem ser:
A educação é um direito de todos.
A educação é dever do Estado.
A educação é dever da família.
A educação deve ser incentivada pela sociedade.
A educação visa à construção da cidadania.
A Educação prepara para o exercício profissional.
A Educação visa o pleno desenvolvimento individual e social.

2) Como os Planos Estratégicos do Mercosul podem ser incorporados
nos projetos educacionais brasileiros? Qual a importância dessas
considerações?
Resposta: As políticas integradas são muito importantes, hoje,
em virtude da dimensão de globalização e as políticas públicas
compartilhadas podem dividir responsabilidades para a melhoria
da qualidade de ensino nos países envolvidos. Os pressupostos
podem ser incorporados nas políticas de formação e nas respectivas
instituições, onde os docentes atuam diretamente. ( esta questão
pode ser aprimorada pelo aluno)
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