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A discussão sobre o direito humano à educação tem ocu-
pado um amplo espaço nos debates da sociedade brasileira. 
Desde as análises científicas até as manifestações da chamada 
“primavera brasileira”, a questão educacional permeia os mais 
diversos setores e classes, como mecanismo de propulsão e 
emancipação.

No caso da Amazônia , de qualquer lugar que se fale, 
volta-se sempre a uma visão difundida de ser esta a região 
que tanto orgulha os brasileiros pela sua vastidão e riqueza 
ímpar, o que lhe confere a posição de região estratégica para 
o desenvolvimento do país. No entanto, esta posição vasta-
mente difundida nem sempre consegue enfatizar as graves 
violações de direitos humanos que aqui ocorrem, com cres-
cimento da pobreza e exclusão de parcelas significativas da 
população, além de um alto grau de desorganização fundiá-
ria e crimes ambientais.

Há portanto um contexto de perdas e de aviltamento de 
direitos no Brasil, que historicamente tem se potencializado 
na Amazônia, e especialmente no Estado do Pará. No caso 
da educação, resta claro a situação paradoxal que o País e, 
especialmente a Amazônia, estão inseridos: por um lado, con-
vive com elevados números de analfabetismo absoluto e fun-
cional, sem contar as baixas taxas de conclusão do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, e por outro lado, estes dados 
não desencadearam no Estado medidas efetivas de redução 
das desigualdades regionais. Acrescente-se a esta questão, o 
fato de que o discurso hegemônico diz atribuir à educação o 
peso de elevar o País e a região amazônica a um lugar de des-
taque no âmbito econômico nacional e internacional. Assim, 
a educação representaria uma via de superação das desigual-
dades, tanto regional, quanto entre indivíduos da sociedade, 
no entanto, suas possibilidades enquanto direito efetivamente 
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garantido continuam a ser diuturnamente cerceadas. Tal situa-
ção não pode ser explicada por apenas um argumento, de cará-
ter determinista. Um ponto importante decorre de opções de 
ordem econômica e política que repercutem de forma incisiva 
na seara educacional e que precisam ser ponderadas em favor 
de uma distribuição de verbas e mecanismos de melhor ges-
tão educacional que recupere o histórico de desigualdade que 
tem marcado as regiões Norte e Nordeste do país.

Há também outro ponto a elucidar: a necessidade de supe-
ração de uma dívida educacional que o estado brasileiro pos-
sui. Diferentemente de outras nações, o Estado brasileiro pouco 
investiu em toda sua história, na formação de uma infraes-
trutura adequada à sua extensão territorial e seu contingente 
populacional e quando o faz no caso amazônico, o faz de 
forma danosa social e ambientalmente, através de rodovias. 
Em outras palavras, em mais de 500 anos de existência poucas 
foram as iniciativas que possibilitaram a consolidação de um 
quadro de professores devidamente qualificados, a produção 
de materiais didáticos-pedagógicos adequados ao pleno apren-
dizado, e a própria formação de uma rede de prédios, labora-
tórios, centros de pesquisa, entre outros elementos de infra-
estrutura , que possibilitassem a construção contínua de uma 
rede de fortalecimento da educação na região. Assim, o que se 
observa no Brasil é uma dívida educacional difícil de ser com-
batida e custeada, especialmente com relação À Amazônia, 
região que tem sido, desde de 1950 o escoadouro das crises 
nacionais (de desemprego , de pagamento da dívida e outras) 
e espaço privilegiado das migrações nacionais incentivadas 
ou não pelo governo central. Assim, há problemas de ordem 
macro a serem solucionadas na região como há problemas 
internos ao sistema educacional, como por exemplo, a necessi-
dade da inclusão digital pela educação, mas também questões 



14

basilares como transporte e merenda escolar, e a garantia da 
diversidade e respeito dentro da escola.

Ressalte-se que a maior parte destes direitos estão devida-
mente consubstanciados na Constituição Brasileira de 1988. 
A garantia de parâmetros educacionais como a igualdade de 
condições de acesso e permanência (art. 206, I), a liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 
o saber (art. 206, II), valorização dos profissionais da educa-
ção escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira (art. 
206, V), além da gestão democrática do ensino público (Art. 
206, VI) e garantia de padrão de qualidade.(art. 206, VII) den-
tre outros princípios, apresentam um norte de como a educa-
ção pode ser guiada. Mas de que forma a educação está sendo 
discutida, desenvolvida, enxergada, experimentada, articu-
lada, pensada, praticada na Amazônia Paraense? Qual o con-
texto social e político da educação– em suas variadas verten-
tes – em nosso país? Quais conclusões podem ser extraídas 
dos processos passados e presentes? (Mas é propício e perti-
nente pensar que existem conclusões?)

O dossiê “Direito Humano à Educação: Uma questão de 
justiça”, surge de maneira a movimentar e estimular a dis-
cussão. Longe de ser um processo finito, trata-se de uma ação 
integrada, tanto na maneira como se apresenta, quanto pelo 
seu conteúdo, com uma série de artigos, produzidos por pro-
fissionais/pesquisadores/militantes do setor educacional, cujo 
foco é estabelecer um olhar específico para os problemas edu-
cacionais da Amazônia, buscando estabelecer um novo agir 
social e político sobre as mais diversas questões aqui aborda-
das. Mais do que numa denúncia, apresenta-se aqui reflexões, 
apontamentos e propostas de superação.

Aqui é preciso resgatar o fato de que os direitos humanos 
ao longo da história para serem reconhecidos, garantidos e 
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realizados foram objeto de muitas lutas protagonizadas por 
diversos sujeitos explorados ou que foram vitimas de precon-
ceitos como camponeses, trabalhadores, mulheres, escravos, 
negros, homossexuais, jovens e indígenas. Esse processo de 
resistência mais uma vez se consubstancia neste trabalho, cuja 
opção metodológica foi pela voz aos grupos que constituem a 
Amazônia em detrimento de fórmulas prontas e reaplicadas 
na região como um elixir homogeneizador que invisibiliza os 
povos que aqui habitam, cujo conhecimento tradicional, se 
devidamente respeitado e valorizado, poderia ter produzido 
mecanismos muito mais justos e igualitários e emancipató-
rios de desenvolvimento, inclusive educacionais.

Assim, este dossiê propõe revisitar o processo educacio-
nal na Amazônia Paraense, a partir do olhar dos que aqui 
vivem, com foco no reforço da articulação dos movimentos 
locais em favor da educação e medidas efetivas de transfor-
mação social. É certo que nós, amazonidas, diuturnamente 
marcados/as pelo ferro da violência e do desrespeito a direi-
tos inalienáveis, não aguardaremos de braços cruzados que 
os avanços ocorram pela liberalidade do Estado. Ademais, 
a consubstanciação deste conhecimento em material cientí-
fico possibilita o maior empoderamento dos grupos que dis-
cutem o tema e a repercussão destes mecanismos de análise 
para diversos outros nichos.

As considerações feitas até aqui deixam claro que o pro-
blema está centrado no fato de que, embora a educação seja 
um direito humano inquestionável e legalmente protegido, o 
Brasil e o Estado do Pará não oferecem plenamente o acesso 
a esta educação e quando ela ocorre é permeada por questões 
como o aviltamento a diversidade cultural da região, a desmo-
ralização e péssimas condições de trabalho dos docentes e o 
desrespeito a dignidade dos alunos condenados muitas vezes a 
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sala de aulas sem higiene e sem condições mínimas de garan-
tir conforto e qualidade na educação. Daí porque o direito 
humano à educação não se efetiva plenamente. Embora esta 
colocação esteja posta de uma forma generalizada, há muitas 
variações internas tanto em nível do País quando das regi-
ões, dos estados, das microrregiões e mesmo dos municípios. 
É importante saber os motivos que causam essas variações, 
uma vez que supostamente os estados vivenciam condições 
semelhantes no que tange a gestão educacional, porém isso 
não se consubstancia na isonomia de desempenho. Tal aná-
lise é imprescindível para uma concretização justa e plena do 
Direito Humano à Educação na Amazônia.

Direção Executiva da Sociedade Paraense 
de Defesa dos Direitos Humanos-SDDH
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Presentation
The discussion on the human right to education has occu-

pied a large space in the debates of the Brazilian society. Since 
the scientific analysis to the manifestations of the so-called 
"Brazilian spring", the educational issue permeates the most 
diverse sectors and classes such as the propulsion mechanism 
and emancipation.

In the case of the Amazon, from anywhere that if talk turns 
to a widespread vision of this region that boasts the Brazilians 
by its vastness and richness unmatched, which gives the posi-
tion of strategic region for the development of the country. 
However, this position widely diffused nor always manages 
to emphasize the serious human rights violations that occur 
here, with growth of poverty and exclusion of significant por-
tions of the population, in addition to a high degree of land 
clutter and environmental crimes.

There is therefore a context of losses and of vilification 
of rights in Brazil, which historically has been powered on 
Amazon, and especially in the State of Pará. In the case of edu-
cation, it remains of course the paradoxical situation that the 
Country and especially the Amazon, are inserted: on the one 
hand, coexists with high numbers of absolute and functional 
illiteracy, not to mention the low rates of completion of ele-
mentary school and high school, and on the other hand, these 
data is not triggered in the State effective measures of reduc-
ing regional inequalities. Add to this the fact that the hege-
monic discourse says assign the weight of education raise the 
Country and the Amazon region to a prominent place in the 
national and international economic framework. Thus, the 
education would represent a means of overcoming inequali-
ties, regional tanto, as between individuals in society, however, 
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your chances while effectively guaranteed law remain per-
petually restricted. Such a situation cannot be explained by 
only one argument, deterministic character. An important 
point stems from economic and political order options that 
resonate starkly in the educational field and that need to be 
weighted in favor of a distribution of funds and better edu-
cational management mechanisms that recover the history of 
inequality that has marked the North and northeast regions 
of the country.

There is also another point to elucidate: the necessity of 
overcoming educational debt that the Brazilian State has. 
Unlike other Nations, the Brazilian State has invested little 
in its history, in the formation of an infrastructure appro-
priate to its territorial extension and population and when 
does in the Amazon, the case makes socially and environ-
mentally damaging way, through highways. In other words, 
in more than 500 years of existence were few initiatives that 
have enabled the consolidation of a cadre of qualified teach-
ers, production of didactic-pedagogical materials appropriate 
to the learning, and the formation of a network of buildings, 
laboratories, research centers, among other elements of infra-
structure, which would allow the construction of a network of 
continuous strengthening of education in the region. So, what 
is observed in Brazil is a educational debt difficult to be com-
bated and costed, particularly with respect to the Amazon, 
a region that has been, since 1950 the drain of national crisis 
(unemployment, debt payment and other) and privileged space 
of national migration encouraged by the central Government 
or not. Thus, there are macro problems to be solved in the 
region as there are internal problems in the educational sys-
tem, as for example, the need for digital inclusion through 
education, but also basic issues such as transportation and 
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school lunches, and the guarantee of diversity and respect 
within the school.

Noting that most of these rights are duly embodied in 
the Brazilian Constitution of 1988. To guarantee educational 
parameters as equal conditions of access and permanence (art. 
206, I), the freedom to learn, teach, research and publish the 
thought, art and knowledge (art. 206, II), valorisation of school 
education professionals, guaranteed, in accordance with the 
law, career plans (art. 206, V), in addition to the democratic 
management of public education (art. 206, VI) and guaran-
tee quality standard.(art. 206, VII) among other principles are 
North of how education can be guided. But how education is 
being discussed, developed, first seen, experienced, articu-
late, thought, practiced in the Amazon region of para? What 
the social and political context of education – in its various 
aspects – in our country? What conclusions can be drawn 
from the past and present processes? (But is conducive and 
relevant think there are conclusions?)

The dossier "human right to education: A matter of Justice", 
in order to move and stimulate discussion. Far from being 
a finite process, it is an integrated action, both in the way it 
presents itself, as for its content, with a series of articles pro-
duced by practitioners, researchers and educational sector mil-
itants, whose focus is to establish a specific look for the edu-
cational problems of the Amazon, seeking to establish a new 
social and political act on the most diverse issues dealt with 
here. More than one complaint, here reflections, notes and 
proposals for overcoming.

Here we must redeem the fact that human rights through-
out history to be recognised, guaranteed and carried out were 
the subject of many struggles led by various subject exploited 
or who were victims of prejudices such as peasants, workers, 
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women, slaves, blacks, homosexuals, young and indigenous. 
This process of resistance once again constitutes in this work, 
whose methodological option was by voice to groups that make 
up the Amazon to the detriment of ready-made formulas and 
reapplied in the region as an elixir homogeniser that common-
place people reside here, whose traditional knowledge, if prop-
erly respected and valued, could have produced much more 
fair and egalitarian mechanisms and emancipative develop-
ment, including educational

Thus, this dossier proposes revisiting the educational pro-
cess in the Amazon region of para, from the look of those 
who live here, with a focus on strengthening the articulation 
of local movements in favor of education and effective mea-
sures of social transformation. It is true that we, amazoni-
das, continuously marcadosas by iron of violence and disre-
gard the inalienable rights, do not wait idly by that advances 
occur by the liberality of the State. Furthermore, the con-
substantiation of this knowledge in scientific material allows 
the greater empowerment of groups who argue the topic and 
the repercussions of these mechanisms of analysis for sev-
eral other niches.

The considerations made so far make it clear that the prob-
lem is centered on the fact that, although education is a human 
right legally unquestionable and protected, the Brazil and the 
State of Pará does not offer full access to this education and 
when it occurs it is pervaded by issues such as cultural diver-
sity in the region decline, demoralization and bad working 
conditions of teachers and the disrespect the dignity of stu-
dents condemned many times the living room no classes and 
no minimum conditions of hygiene guarantee comfort and 
quality in education. Hence why the human right to education 
is not fully effective. Although this place is called a generalized 



form, there are many internal variations in both the country 
level when the regions, micro-regions, States and municipali-
ties. It is important to know the reasons that cause these vari-
ations, since supposedly States experience similar conditions 
with respect to educational management, however this is not 
embodied in equality of performance. Such analysis is essen-
tial for a fair and full realization of the human right to edu-
cation in the Amazon.
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Prólogo

Vem da Amazônia este grande poema
esta grande e imensa poesia
que inunda a minha alma...

Vem da terra verde
onde as mãos das crianças acenando ao longe
parecem asas de pássaros
cansados...

Vem da planície verde este grito estranho
este grito bárbaro
que  já rompeu todas as florestas
e reboou em todos os igapós

Vem da Amazônia este grito forte
que tem a voz nova das crianças
e a poesia antiga da voz dos meus avós...

A Amazônia traz a poesia pacífica dos lagos
a harmonia bucólica dos campos
e o mistério lendário das águas e das matas
Traz a voz do caboclo acompanhando o rio
em tristes serenatas
Traz a voz do machado rouco
roncando dentro das selvas agressivas  
Traz o baque da árvore caindo em terra
gritando e rangendo
na música sublime das melodias vivas
Traz o poema das terras caídas



que levam vidas
e desfazem lares
Traz a tristeza das matas
e a beleza do céu nas tardes crepusculares

Tudo isto vem da Amazônia
o meu pensamento
 e até mesmo a conversa milenária
e caótica do vento
vagabundando por todos os recantos
desta terra moça
que o homem conquista e não domina

Tudo isto vem da alma semelhante
para mostrar a poesia maior e mais vibrante
que esta terra verde é .

     (Benedicto Monteiro – Vem da Amazônia)





NOTAS INTRODUTÓRIAS: 
A EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA EM 
NÚMEROS
Flávia L. G. Marçal Pantoja de Araújo



1 Introdução
No Brasil, os questionamentos sobre a educação tem obtido 

uma elevada atenção dos nichos sociais, políticos, econômicos 
e internacionais, nesses últimos anos. Parte desta ênfase tem 
origem especialmente na promulgação da Constituição Federal 
de 1988 e suas perspectivas quanto ao pacto federativo, a dimi-
nuição da desigualdade social e a garantia de direitos funda-
mentais individuais e sociais. Por outro lado, não se podem 
olvidar as pressões internacionais provenientes de pactos arti-
culados em prol do direito humano à educação, em especial na 
busca pela ampliação do acesso a este direito basilar.

Houve diversas e recentes políticas públicas cujo obje-
tivo, pautado nos pilares constitucionais acima expostos, 
cuidou de propor uma perspectiva para a educação no país 
para os próximos anos. Estaríamos, então, diante de uma 
retomada do planejamento e da gestão da educação atra-
vés dessas políticas, dentre as quais podemos destacar pro-
postas como o Plano Nacional de Educação e o, já extinto, 
Plano de Desenvolvimento da Educação, o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento e Valorização do Ensino Fundamental 
e Valorização do Magistério – FUNDEF, posteriormente 
substituído pelo Fundo de Valorização da Educação Básica 
– FUNDEB, o Plano Nacional de Formação de Professores – 
PARFOR, entre outros programas.

Para tanto, é necessário observar que a garantia do 
Direito à Educação, historicamente, não tem sido realizada 
de maneira uniforme e igualitária em nosso país. A oferta do 
ensino público e gratuita, nem sempre corresponde à garan-
tia de acesso, permanência e muito menos ao ensino de qua-
lidade. A educação não é um bem de consumo ou mercado-
ria, mas sim um direito que só é completo e pleno, se trouxer 
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pelo menos esses três princípios (acesso, permanência e qua-
lidade) como condições e características inerentes a ela, o que 
não ocorre em boa parte da rede escolar da Região Norte, em 
especial, da rede municipal.

A qualidade do ensino funciona não apenas como um ins-
trumento de melhor inserção na sociedade, incluindo a con-
dição do indivíduo no mercado de trabalho, mas também a 
má qualidade, que funciona no sentido oposto, constituindo-
-se em um elemento altamente responsável pela reprodução 
da desigualdade social no País. É evidente que, se não se pode 
atribuir à deficiência e a má qualidade do ensino público na 
Amazônia (revelada nos indicadores educacionais) todos os 
males da região, elas são certamente, componentes sociais que 
justificam em parte o paradoxo da região natural mais rica do 
planeta ser, em contraposição, uma das mais pobres do País, 
apresentando indicadores sociais e econômicos abaixo dos indi-
cadores da maior parte das regiões brasileiras. Neste contexto, 
a heterogeneidade ambiental e dos sujeitos que habitam esta 
vasta e rica região do Brasil adicionam-se como marcadores 
intensos e presentes no enfoque dado a esta região fortemente 
negligenciada pelos principais organismos públicos brasileiros, 
responsáveis pelas políticas públicas no campo educacional.

No caso do Pará, por exemplo, somente entre os anos 1995 
e 2000 é que as sedes de todos os municípios puderam contar 
com o Ensino Fundamental de 5ª a 8ª e até os dias atuais nem 
todas as vilas (nome comumente dado a localidades/comuni-
dades mais afastadas da sede do município) dispõem de esco-
las municipais que ofereçam de 5ª a 9ª séries, o que leva mui-
tas crianças a limitarem seus estudos até a 4ª Série somente.

A imensidão da região que tanto orgulha o povo brasi-
leiro apresenta, em contrapartida, especificidades de várias 
ordens que afetam a educação. Essas particularidades podem 
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ser observadas através da realidade do Estado do Pará, mar-
cado pelo vasto território e baixa densidade demográfica, bem 
como pela mistura de saberes, conhecimentos e tradições, 
como os das populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas 
ou ainda pela exploração ilegal de trabalho infantil, violação 
de direitos humanos, conflitos socioambientais, entre outros. 
Tais situações refletem a realidade dos índices educacionais 
atribuídos à região, e desconsideram um amplo grau de sabe-
res e conhecimentos, que poderiam ser utilizados em nome 
da melhoria da educação, se não estivessem sendo, continu-
amente, ignorados por entraves políticos, financeiros, jurídi-
cos e logísticos, que se somam a particularidades geográficas, 
gerando um contexto de exploração e desrespeito de Direitos 
Humanos na Amazônia.

2 CONTANDO A HISTÓRIA: UM BREVE 
PANORAMA SOCIOEDUCACIONAL DA 
AMAZÔNIA
Ao apresentarmos uma síntese dos dados sobre a educa-

ção na Amazônia é necessário tornar claro que as diferenças 
regionais que repercutem nos dados educacionais possuem 
uma longa trajetória em nosso país.

Para compreender a modificação do contexto amazônico, 
é indispensável visualizar de que modo houve o aumento da 
percepção da sociedade (motivada pelas mudanças do capita-
lismo) da educação enquanto meio de inserção na vida social, 
especialmente nas sociedades urbanas, ou ainda como meio 
de exclusão social para aqueles que não a detém.

Esta análise compacta do contexto amazônico é aqui apre-
sentada a partir dos anos 40/50, quando a economia na região 
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é marcada essencialmente pelo extrativismo, seja ele animal 
(pesca, caça de animais), mineral (atividades de garimpo) ou 
vegetal (castanha, borracha, óleos e resinas vegetais). É neste 
contexto que se destacavam as poucas escolas existentes, onde 
a tarefa primordial era ensinar através de cartilhas as primei-
ras noções, sendo que poucos alunos, após esta fase, matricu-
lavam-se em outros níveis de ensino, o que normalmente exi-
gia a mudança para as cidades mais desenvolvidas, ou mesmo 
a capital.

Segundo Violeta Loureiro 1, esta situação se refletia nos 
dados estatísticos da região amazônica para o ano de 1940, 
onde os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
– IBGE indicavam que apenas 33% da população total da região 
sabiam ler e escrever, sendo que acima dos 18 anos, este índice 
decrescia para ínfimos 10%.

A grande causa para estes percentuais não está na insig-
nificância atribuída à educação. Ao contrario, considerando 
todas as dificuldades para frequentar a escola, o conhecimento 
formal e o letramento eram tidos como símbolos de erudi-
ção, e traço característico das famílias mais ricas. A questão 
centrava-se no fato de que a economia extrativista não exigia 
do indivíduo uma educação mais sólida, mas sim um intenso 
conhecimento sobre sua realidade e a natureza que o cercava. 
Desse modo, a educação não era vislumbrada como um meio 
imprescindível para inclusão do homem, pois a economia não 
lhe impunha esta condição, bem como a quase totalidade das 
atividades produtivas não exigia este requisito.

Esta situação, que se manteve quase inalterada ao longo 
dos anos 60, começou a modificar-se intensamente, segundo 

1 LOUREIRO, Violeta. Educação e Sociedade nos últimos 60 anos. In: 
MENDES, Armando Dias. (org.). Amazônia, Terra e Civilização: uma 
trajetória de 60 anos. Belém: Banco da Amazônia, 2004. p. 303.
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Violeta Loureiro 2 a partir dos anos 70, quando as popula-
ções urbanas começaram a aumentar rapidamente, e dado 
o aumento de concentração de terras, também marcada pela 
chegada dos grandes e médios projetos na Amazônia, deu-se 
a expulsão das populações do campo para as cidades. Esse 
contingente populacional que migra para as cidades força a 
necessidade crescente por mais habitação, emprego, e edu-
cação, aqui não mais entendida como símbolo de erudição, 
mas como meio de sobrevivência nas grandes cidades, vez 
que é nelas que o letramento constitui-se como indispensá-
vel para inserção no mercado de trabalho, tornando-se claro 
que o acesso à educação corresponde também ao acesso a tra-
balhos mais qualificados, mais bem remunerados e de maior 
prestígio social.

Incapaz de dar vazão a todas as reivindicações por mais 
educação, o Estado abre espaço para as escolas privadas. 
Assim, nos anos 70/80 é crescente a diferenciação entre os 
que acessam ou não a escola, esta disponível apenas para uns 
e não para todos, sendo que a quase totalidade dos excluídos 
corresponde às camadas mais pobres da sociedade, aumen-
tando as desigualdades entre àqueles que detêm o conheci-
mento e os que não detêm, sendo estes últimos cada vez mais 
marginalizados.

Nos 90, quando a acelerada urbanização e moderniza-
ção dos processos produtivos, inclusive com a informatiza-
ção de alguns setores, vai deixando à margem do progresso 
um contingente humano cada vez maior, esse processo se 
agrava, por não ter as garantias previstas constitucionalmente 
para a efetividade da dignidade humana, dentre as quais se 
destaca a educação. Se antes a educação não era um requi-
sito indispensável para a inserção no mercado de trabalho 

2 Idem, p. 309.
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formal e para a inserção na vida social, hoje sua falta significa 
uma exclusão completa, seja pela impossibilidade de acessar 
o mercado de trabalho, cada vez mais exigente no que con-
cerne a qualificação profissional e quanto aos critérios míni-
mos para ingresso, como na vida cultural. Significa ainda a 
quase incapacidade de articular-se e reivindicar outros direi-
tos fundamentais a que tem direito. Dessa maneira, comple-
mentam-se mutuamente a pobreza, a educação inexistente 
(ou precária) e a exclusão como formas de marginalização 
de indivíduos da sociedade.

3 A MATEMÁTICA DA EXCLUSÃO: ALGUNS 
NÚMEROS INDICATIVOS DO PROBLEMA
A Amazônia possui um contexto ímpar em relação ao 

resto do país. Além de contar com cenários exuberantes e uma 
ampla diversidade de flora e fauna, somadas a certa multicul-
turalidade de diversos povos e tradições, é também a região 
mais desconhecida, ante a seu cenário de condições difíceis, 
que muitas vezes exige de pesquisadores e estudiosos o enfren-
tamento de situações extremas, ora por conta da precariedade 
econômica, ora em razão das distâncias continentais advin-
das da área territorial, onde temos que a Amazônia Legal, que 
inclui o Maranhão e uma parte do Mato Grosso, estende-se 
por 5.006,3 Km, com 771 municípios e 80% de sua área urba-
nizada, e uma densidade demográfica de 4,7 hab/km², em sua 
maioria, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos 3.

3 Cite-se como comparativo que o Brasil possui uma extensão terri-
torial de 8.514,9 Km², 84% de sua área urbanizada, e uma densidade 
demográfica de 22, 5 hab/Km², segundo dados disponíveis do Censo 
2010. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em 30 de maio de 2013.
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Gráfico 1: Distribuição percentual da população residente, 
por grupos de idade, segundo as Grandes Regiões – 2011

Fonte: PNAD (2011) 4

As riquezas naturais da região (em especial nas áreas de 
mineração, recursos fluviais e, biodiversidade) são um contra-
ponto ao desrespeito ao que o senso comum categoriza como 
“desenvolvimento humano”.

Ainda que o fulcro deste trabalho seja o de elucidar as 
particularidades da educação na Amazônia, em especial, no 
Estado do Pará, e neste contexto, pugnar uma visão diferen-
ciada acerca do processo de desenvolvimento educacional a 
que temos sido submetidos desde o descobrimento do país, 
posicionando-se a favor de uma nova epistemologia e multi-
plicidade de saberes (o que possivelmente nos levará inclusive 

4 Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_
Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2011/Sintese_
Indicadores/comentarios2011.pdf. Acesso em: 30 de julho de 2013.
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a novos mecanismos de avaliação do “desenvolvimento” da 
região”), é fato que os atuais indicadores utilizados para ava-
liação da dignidade humana na Amazônia, em quase sua tota-
lidade expressam uma região com muitas potencialidades, mas 
com um altíssimo grau de desrespeito e irresponsabilidade em 
relação às pessoas que aqui vivem.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística-IBGE 
comprovam que o esgoto a céu aberto ainda é uma realidade 
para 30% da população nortista, e que domicílios com sane-
amento básico ligado a uma rede coletora é de apenas 13%, 
enquanto que na região sudeste este percentual chega a 82,4% 5.

Tabela 1: Domicílios Permanentes por Grandes 
Regiões, segundo algumas características – 2011

Algumas características

Domicílios particulares permanentes

Brasil
Grandes Regiões

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

2011 Números relativos (%)

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Abastecimento de água

Rede geral 84,6 55,9 79,9 91,1 86,8 86,0

Outra forma 15,4 44,1 20,1 8,9 13,2 14,0

Esgotamento sanitário

Rede coletora 54,9 13,0 35,1 82,4 35,7 43,1

Fossa séptica ligada à rede coletora 7,7 7,2 5,0 4,6 23,9 2,3

Fossa séptica não ligada à rede coletora 14,6 36,9 21,0 3,9 23,9 14,3

Fossa rudimentar 16,6 30,3 27,0 4,9 14,7 39,2

5 Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_
Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2011/Sintese_
Indicadores/sintese_pnad2011.pdf. Acesso em: 14 de agosto de 2013.
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Algumas características

Domicílios particulares permanentes

Brasil
Grandes Regiões

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

2011 Números relativos (%)

Outro 3,3 4,9 3,9 3,9 1,2 0,4

Não tinham 3,0 7,6 8,0 0,4 0,6 0,7

Destino do lixo

Coletado 88,8 75,8 77,3 95,9 92,5 91,8

Outro 11,2 24,2 22,7 4,1 7,5 8,2

Existência de:

Iluminação elétrica 99,3 96,2 98,8 99,9 99,8 99,7

Telefone 89,9 81,6 81,8 94,0 93,8 93,6

Somente móvel celular 49,7 63,6 61,6 38,5 51,3 57,4

Fogão 98,6 96,7 97,2 99,4 99,4 99,2

Filtro de água 53,2 29,3 52,1 66,3 24,0 62,4

Geladeira 95,8 86,8 91,0 98,6 98,8 98,2

Freezer 16,4 18,0 7,7 15,8 31,9 17,9

Máquina de lavar roupa 51,0 32,8 22,4 64,7 70,3 48,5

Rádio 83,4 65,0 78,1 87,7 90,7 80,1

Televisão 96,9 91,7 95,4 98,3 97,8 96,9

DVD 75,5 70,2 73,4 78,1 74,6 75,2

Microcomputador 42,9 26,7 25,5 52,8 50,8 45,8

Com acesso à Internet 36,5 20,2 21,3 46,1 42,0 38,6

Carro 40,9 20,3 20,4 49,0 59,3 47,8

Motocicleta 19,1 25,2 23,2 14,7 19,0 24,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 
Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios 2009/2011.

Nesta esteira, a pobreza ainda afeta 42% da população ama-
zônica. Em torno de 10 milhões de pessoas viviam com menos 
de meio salário mínimo por mês no ano de 2009. A média bra-
sileira era de 29% da população abaixo da linha de pobreza 
para o mesmo ano.



37

Gráfico 2: Percentual da população vivendo em 
condição de pobreza e pobreza extrema na 

Amazônia em 1990, 2002 e 2009

Fonte: A Amazônia e os Objetivos do milênio (Imazon,2010) 6

Gráfico 3: Percentual da população vivendo em condição de 
pobreza e pobreza extrema na Amazônia em 1990, 2002 e 

2009 – por Estado

Fonte: A Amazônia e os Objetivos do milênio (Imazon, 2010) 7

6 Disponível em: <www.imazon.org.br>; Acesso em: 20 de julho de 2013.
7 Disponível em: www.imazon.org.br; Acesso em: 20 de julho de 2013.
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Na avaliação por Estado que compõe a Amazônia Legal, é 
possível observar que o Pará detém o segundo pior índice de 
população fora da linha da pobreza, atrás apenas do estado 
do Maranhão.

Destacamos que em relação ao Índice de Gini 8, a região 
Norte foi a única que no espaço de 2009 a 2011 sofreu um 
aumento no referido indicador, passando de 0,489, em 2009, 
para 0,499, em 2011.

Tabela 2 – Índice de Gini da distribuição do rendimento 
mensal dos domicílios particulares permanentes, com 

rendimento, por Grandes Regiões – 2009/2011

Anno

Indice de Gini da distribuição do rendimento mensal dos 
domicílios particulares permanentes, com rendimento

Brasil
Grandes Regiões

Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste

2009 0,509 0,489 0,522 0,485 0,470 0,537

2011 0,501 0,499 0,511 0,478 0,454 0,521

Fonte: PNAD (2011) 9

8 Desenvolvido pelo matemático italiano Corrado Gini, o Coeficiente de 
Gini é um parâmetro internacional usado para medir a desigualdade 
de distribuição de renda entre os países. O coeficiente varia entre 0 e 
1, sendo que quanto mais próximo do zero menor é a desigualdade de 
renda num país, ou seja, melhor a distribuição de renda. Quanto mais 
próximo do um, maior a concentração de renda num país. O índice Gini 
é apresentado em pontos percentuais (coeficiente x 100). O Índice de 
Gini do Brasil é de 51,9 (ano de 2012) o que demonstra que nosso país, 
apesar dos avanços econômicos dos últimos anos, ainda tem uma alta 
concentração de renda. Porém, devemos destacar um avanço do Brasil 
neste índice, já que em 2008 era de 54,4. Disponível em: <http://www.
pnud.org.br/Noticia.aspx?id=1735>. Acesso em: 05 de agosto de 2013.

9 Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/
Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2011/Sintese_
Indicadores/comentarios2011.pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2013.
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Os dados referentes à renda, acrescido dos indicadores de 
educação e longevidade formam o Índice de Desenvolvimento 
Humano, criado pela Organização das Nações Unidas – 
ONU, como mecanismo de acompanhamento da evolução 
das necessidades básicas. No ano de 2013, o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, lançou o 
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Nele é possível 
observar que entre os anos de 1991 e 2010 houve uma intensa 
aceleração na garantia dos direitos fundamentais. Entretanto 
como também se pode observar, a região da Amazônia con-
tinua sendo a que mais possui localidades que possuem um 
índice de desenvolvimento humano muito baixo.

Mapa 1: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
no Brasil – Anos 1991 e 2010.

  Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD, 2013. 10

10 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=19152>. Acesso em: 03 de agosto de 2013.
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Ainda com base no referido Atlas, destaca-se que entre as 
10 cidades com o pior IDH-M, todas compõem a Amazônia, 
se considerarmos a Amazônia Legal, que inclui o Maranhão, 
sendo o município de Melgaço, localizado no Estado do Pará, 
o que detém o pior IDHM no país (0,418). Já entre todas as 
cidades brasileiras com o IDHM muito alto nenhuma per-
tence à Região Norte.

Gráfico 4: Percentual de Municípios por macrorregião e 
classificação do IDHM para 2010

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD, 2013 11

Quanto à longevidade, na Região Norte, apenas cinco 
municípios estão no grupo com os indicadores do IDHM 
Longevidade mais elevados e esses cinco municípios estão 

11 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=19152>. Acesso em: 03 de agosto de 2013.
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localizados no Estado do Tocantins. Ao todo, quase 40% dos 
municípios dessa macrorregião se encontram no quarto quinto 
(que representa baixo IDHM Longevidade) e outros 26,4% 
enquadram-se no terceiro quinto.

Mapa 2: IDHM na Região Norte 
Quesito Longevidade – Ano 2010

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD, 2013 12

Ainda segundo dados do PNUD, na Região Norte, somente 
15 municípios estão no grupo dos municípios brasileiros com 
os maiores IDHM Renda, e outros 16 estão no segundo grupo. 

12 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=19152>. Acesso em: 03 de agosto de 2013.
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Os 93,1% municípios restantes se encontram no 3º quinto, con-
forme é possível observar pelo mapa a seguir:

Mapa 3: IDHM na Região Norte 
Quesito Renda – Ano 2010

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD, 2013 13

Por fim, no que diz respeito à educação na Região Norte, 
apenas 17 municípios estão no grupo dos municípios com os 
maiores valores do IDHM Educação. Boa parte deles está loca-
lizada no Estado do Tocantins. Por outro lado, 41,6% dos muni-
cípios da Região Norte estão no quinto que agrega os municí-
pios de mais baixo IDHM Educação no país.

13 Idem.
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Mapa 4: IDHM na Região Norte 
Quesito Educação – Ano 2010

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD, 2013 14

A violência também é parte constitutiva da realidade da 
região. Ainda hoje a Amazônia é a região brasileira que con-
centra a maior parte dos casos de conflitos pela terra (11.072 
famílias, entre ribeirinhos, sindicalistas, trabalhadores rurais e 
indígenas) e de trabalho escravo (1.204 trabalhadores em con-
dições análogas a de escravo), conforme dados do ano de 2012 
constantes do relatório da Comissão Pastoral da Terra-CPT 15.

14 Idem.
15 Disponível em: <http://www.cptnacional.org.br/index.php/compo-

nent/jdownloads/finish/43-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/
316-conflitos-no-campo-brasil-2012?Itemid=23>. Acesso em: 20 de 
junho de 2013.
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Segundo o mapa da violência 2013, o Pará ocupa a 4ª posi-
ção dos Estados mais violentos do Brasil. A taxa de homicídio 
do Estado diminuiu de 47,5 casos por mil habitantes em 2010 
para 40,0 em 2011. Ainda assim, a situação é alarmante se con-
siderarmos que no ano de 2001 esta taxa era de 15,1 e o men-
cionado estado ocupava o 20º lugar entre os estados mais vio-
lentos do país. A capital do estado, Belém, possui um índice de 
40,9 homicídios em cada grupo de 100 mil habitantes, os núme-
ros nos colocam na 15ª posição das cidades mais violentas. No 
ano de 1999 esta taxa era de 15,1 e ocupávamos a 22ª posição 16.

O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) mostra as 
zonas da região Norte nas quais o risco de morte é o mais ele-
vado para os adolescentes, segundo dados da UNESCO 17. Em 
relação à Região Norte, o Estado do Pará recebe particular des-
taque referente aos dados de 2008: ele reúne os maiores índices 
e também o maior número de municípios com alta letalidade de 
adolescentes da região. Algumas pesquisas 18 já conseguem iden-
tificar que o quadro de letalidade contra a juventude. As viti-
mas são do sexo masculino, negro, na faixa etária de 13 a 17 anos 
de idade, com renda per capita de até 01 (um) salário mínimo.

Também estão no estado do Pará, as três cidades mais vio-
lentas da Região Norte. Entre as vinte cidades listadas no Mapa 
da Violência 2013, Ananindeua, Marituba e Marabá figuram, 
respectivamente, em 3ª, 10º e 11º lugar entre as cidades mais 
violentas do país. De modo geral, é possível observar que a 

16 Dados do Mapa da Violência 2013. Disponível em: <http://mapadavio-
lencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf>; Acesso 
em 13 de agosto de 2013.

17 UNICEF, Secretaria de Direitos Humanos. Observatório de Favelas/
Laboratório de Análise da Violência. Brasilia: 2010.

18 Relatório Letalidade de jovens e adolescentes no Pará – temas pertinen-
tes ao debate. Ano 2011. Disponível em: <http://www.movimentodee-
maus.org/pagina/?id_conteudo=45#>. Acesso em: 10 de julho de 2013.



45

Região Norte teve o maior aumento nos índices de violência 
nos últimos 10 anos, com uma taxa de homicídio de 75,9 % no 
período, a maior entre todas as regiões.

Tabela 3: Taxas de Homicídio na População Total 
(por 100mil) por UF e Região. Brasil – 2001/2011

UF/REGIÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ∆%

Acre 21,2 25,7 22,5 18,7 18,7 22,6 18,9 19,6 22,0 23,3 22,5 6,0

Amapá 36,9 35,0 35,5 31,3 33,0 33,0 26,9 34,4 30,5 40,2 30,4 -17,5

Amazonas 16,7 17,3 18,5 16,9 18,5 21,1 21,0 24,8 27,0 31,5 36,4 118,7

Pará 15,1 18,4 21,0 22,7 27,6 29,2 30,4 39,2 40,3 47,5 40,0 165,8

Rondônia 40,1 42,3 38,4 38,0 36,0 37,7 27,4 32,1 35,6 35,6 28,4 -29,3

Roraima 31,7 34,9 29,7 22,6 24,0 27,3 27,9 25,4 27,8 28,5 20,6 35,4

Tocantins 18,8 14,9 18,3 16,4 15,5 17,7 16,5 18,1 22,0 23,5 25,5 35,4

Norte 19,9 21,7 22,9 22,6 25,1 27,0 26,0 32,1 33,8 38,8 35,1 75,9

Alagoas 29,3 34,3 35,7 35,1 40,2 53,0 59,6 60,3 59,3 66,8 72,2 146,5

Bahia 11,9 13,0 16,0 16,6 20,4 23,5 25,7 32,9 36,8 40,4 38,7 223,6

Ceará 17,2 18,9 20,1 20,0 20,9 21,8 23,2 24,0 25,4 31,9 32,7 90,1

Maranhão 9,4 9,9 13,0 11,7 14,8 15,0 17,4 19,7 21,8 23,2 23,7 153,1

Paraíba 14,1 17,4 17,6 18,6 20,6 22,6 23,6 27,3 33,7 38,8 42,7 202,3

Pernambuco 58,7 54,8 55,3 50,7 51,2 52,7 53,1 50,7 44,9 39,3 39,1 -33,4

Piauí 9,7 10,9 10,8 11,8 12,8 14,4 13,2 12,4 12,7 13,8 14,7 51,2

Rio Grande 
do Norte

11,2 10,6 14,2 11,7 13,6 14,8 19,3 23,2 25,2 26,0 32,6 190,0

Sergipe 29,3 29,7 25,2 24,4 25,0 29,8 25,9 28,7 32,8 33,9 35,4 20,8

Nordeste 21,9 22,4 24,0 23,2 25,4 27,9 29,6 32,1 33,4 35,5 36,3 66,0

Espírito 
Santo

46,7 51,2 50,5 49,4 46,9 51,2 53,6 56,4 57,2 51,5 47,4 1,6

Minas Gerais 12,9 16,2 20,6 22,6 21,9 21,3 20,8 19,5 18,5 18,4 21,5 66,0

Rio de 
Janeiro

50,5 56,5 52,7 49,2 46,1 45,8 40,1 34,0 31,7 33,1 28,3 -43,9

São Paulo 41,8 38,0 35,9 28,6 21,6 19,9 15,0 14,9 15,3 14,1 13,5 -67,7

Sudeste 36,6 36,8 36,1 32,1 27,6 23,7 23,0 21,3 21,1 20,5 19,9 -45,7

Paraná 21,0 22,7 25,5 28,1 29,0 29,8 29,6 32,6 34,6 34,3 31,7 50,7
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UF/REGIÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ∆%

Rio Grande 
do Sul

17,9 18,3 18,1 18,5 18,6 17,9 19,6 21,8 20,4 19,2 19,2 6,9

Santa 
Catarina

8,4 10,3 11,6 11,1 10,5 11,0 10,4 13,0 13,1 13,2 12,6 49,4

Sul 17,1 18,3 19,5 20,6 20,8 20,9 21,4 24,0 24,3 23,6 22,4 31,4

Distrito 
Federal

36,9 34,7 39,1 36,5 31,9 32,3 33,5 34,1 38,6 34,4 37,4 1,4

Goiás 21,5 24,5 23,7 26,4 24,9 24,6 24,4 30,0 30,2 32,0 36,4 69,0

Mato Grosso 38,5 37,0 35,0 32,1 32,4 31,5 30,7 31,8 33,3 32,6 32,3 -16,0

Mato Grosso 
do Sul

29,3 32,4 32,7 29,6 27,7 29,5 30,0 29,5 30,8 26,7 27,0 -8,0

Centro-Oeste 29,3 30,4 30,5 30,0 28,2 28,3 28,4 31,1 32,6 31,7 34,1 16,4

BRASIL 27,8 28,5 28,9 27,0 25,8 26,3 25,2 26,4 26,9 27,5 27,1 -2,4

Fonte: SIM/SVS/MS 19

Outra face da violência pode ser vista nas cidades. Os 
dados do Censo demográfico de 2010 20 – Aglomerados 
Subnormais, revelam que 54,5% a população de Belém, capi-
tal do estado do Pará, vive em favelas. Belém está em 4° 
lugar nas cidades com o maior número de favela atrás ape-
nas de outras cidades também paraense como Marituba e 
Ananindeua.

O fenômeno das favelas está relacionado ao modo de regu-
larização e detenção da propriedade, assim como a exclusão. 
Tais espaços carecem de investimentos públicos e, em geral, 
quem os ocupa são os extratos sociais mais excluídos, o que 
dificulta o exercício de direitos e o acesso a bens e recursos 
sociais e potencializa a vivencia do fenômeno da violência em 
suas múltiplas dimensões.

19 Dados do Mapa da Violência 2013. Disponível em: <http://mapadavio-
lencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf>; Acesso 
em 13 de agosto de 2013.

20 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/
pesquisas.php>. Acesso em: 15 de maio de 2013.
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Vale lembrar que em termos de Amazônia a tônica ainda 
continua sendo a de projetos que prometem o desenvolvi-
mento de suas regiões, sem que isso tenha representado pro-
fundas mudanças no modo de conceber o seu efetivo desenvol-
vimento, uma vez que a escolha de projetos para desenvolver 
a região mais rica em biodiversidade do mundo, ainda carre-
gam a marca da exclusão.

Em que pese a proposta atual da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM no contexto 
do Plano Mais Brasil para os anos de 2012 – 2015 21 estar 
pautada no avanço da economia solidária, além de ações 
como Organização de uma oferta de políticas públicas 
que responda à demanda qualificada e faça sentido para 
construção de um projeto de futuro do território e o for-
talecimento do Colegiado Territorial, inclusive para qua-
lificar o diálogo com os governos, o que se observa na 
prática é que as opções políticas de investimento ado-
tadas pelo Estado brasileiro (Plano de Aceleração do 
Crescimento – PAC) privilegiam os grandes investimen-
tos de infraestrutura para exploração de recursos natu-
rais – dos quais podem ser citadas as obras das eclusas 
de Tucuruí, a usina Belo Monte, BR 163, Polo Siderúrgico 
de Marabá – exemplos que demonstram a continuidade 
histórica dos impactos socioambientais, e revelam um 
lamentável quadro de ações predatórias como constru-
ção de barragens, incentivos a atividades de mineração, 
plantação de soja, corte de madeira e incentivo maior a 
pecuária extensiva.

21 Dados e contextualização disponíveis em: <http://www.sudam.gov.br/
images/stories/Arquivos/acessoainformacao/programaseacoes/2029/
contextualizacao.pdf>. Acesso em 10 de julho de 2013.
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Não de menor importância, o Decreto nº 4.212 de 2002 22, 
que define os setores da economia prioritários para o desen-
volvimento regional nas áreas de atuação da SUDAM, não faz 
qualquer menção ao apoio de projetos de fortalecimento das 
comunidades da região, tampouco as baseadas em coopera-
tivas ou outras organizações tipicamente classificadas como 
pertencentes a economia solidária. Segundo dados disponíveis 
no sítio da SUDAM, sobre as empresas que tiveram a redução 
escalonada ou reinvestimento do IRPJ aprovado pela superin-
tendência (como um mecanismo de incentivo à produção dis-
posto legalmente), figuram empresas como Itautec Philco S/s, 
Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., Companhia 
de Bebidas das Américas – AMBEV, Alubar Cabos S/A e Vale 
S/A- Complexo Minerador Serra dos Carajás 23. Não foi possí-
vel detectar nas listas consultadas os incentivos e apoios refe-
rentes a programas de alta sustentabilidade na Amazônia, 
tampouco financiamentos concedidos às cooperativas e 
associações.

Neste contexto, a região norte também apresenta o segundo 
menor percentual de pessoas trabalhando com carteira assi-
nada. Com apenas 59% de sua população economicamente 
ativa trabalhando com carteira assinada, a região norte fica 
a frente somente da região nordeste, aonde o índice chega 
somente a 58%.

22 Disponível no sítio:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/2002/D4212.htm>. Acesso em: 10 de julho de 2013.

23 Dados disponíveis em: <http://www.sudam.gov.br/incentivo-a-inves-
timentos>. Acesso em 13 de julho de 2013.
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Gráfico 5 – Percentual de empregados, com carteira de 
trabalho assinada, na população de 15 anos ou mais de 
idade, ocupada no setor privado, segundo as Grandes 

Regiões – 2009/2011

Fonte: PNAD (2011) 24

Ainda em relação a um dos principais projetos para a 
Amazônia, temos o planejamento institucional de instalação 
de hidrelétricas. Insta ressaltar que neste aspecto o quadro tam-
bém é drástico numa análise mais específica sobre os benefícios 
gerados à região norte do país. Para além da visão humanitária 
acerca dos direitos indígenas e das comunidades ribeirinhas 
diretamente afetadas e aviltadas por tais construções 25, é pre-
ciso informar que segundo dados divulgados na mídia, a região 
norte segue consumindo cerca de R$ 2 bilhões por ano para 
pagar o combustível de 27 térmicas. O motivo para tal custo na 

24 Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/
Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2011/Sintese_
Indicadores/comentarios2011.pdf>. Acesso em: 07 de agosto de 2013.

25 Sobre este tema consultar os sítios <www.sddh.org.br>:, <http://www.
mabnacional.org.br/> e <http://www.xinguvivo.org.br/>.
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região com a maior hidrelétrica em produção de MW do país 
(UHE Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, com capacidade 
de gerar 8.370 W 26) é que a Amazonas Energia, distribuidora 
do grupo Eletrobrás, atrasou a sua parte das obras e das cinco 
novas subestações previstas, só uma foi concluída. De quatro 
linhas de transmissão projetadas, duas estão em obras. Por 
causa do atraso, só 10% da capacidade do linhão é utilizada. 
Isso significa a continuidade dos “apagões” e escuridão total em 
diversas cidades da Amazônia, que possui o menor percentual 
de população atendida com energia elétrica (96% contra 99% 
de todas as demais regiões do país, segunda a PNAD 2011 27).

O mapa das mais de 25 hidrelétricas previstas para serem 
instaladas na região nos próximos anos demonstram o poten-
cial energético da região. Porém tal “eldorado energético” não 
tem refletido efetivamente na garantia de condições mínimas 
de dignidade para a maioria das comunidades do entorno des-
tes empreendimentos.

Mapa 4: Hidrelétricas previstas para a Amazônia.

26 Dados disponíveis em: <http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/
energia/imagens/maiores-usinas-hidreletricas-do-pais/image_view_
fullscreen>. Acesso em 13 de julho de 2013.

27 Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/
Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2011/Sintese_
Indicadores/sintese_pnad2011.pdf>. Acesso em: 14 de agosto de 2013.
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Fonte: Jornal O Globo. Edição Eletrônica 28.

No entanto, cumpre salientar que este cenário encerra em 
si uma forte tensão que vem mobilizando a sociedade civil, de 
maneira muitas vezes dramática. A resistência à este modelo 
tem gerado a criminalização, execução e difamação daque-
les que se opõem a este modelo, assim como das suas lutas. 
Segundo dados da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 
Humanos-SDDH, no ano de 2011 foram assassinados 10 defen-
sores de direitos humanos no Pará 29.

A Amazônia é, por muitos, concebida como uma imensa 
fornecedora de riquezas naturais, as quais aguardam a sua 
transformação em commodities – como soja, carvão vege-
tal e outros – que viriam a traduzir um pretenso espírito de 
“modernização”, com abertura de novas “fronteiras” em favor 
do mercado internacional 30.

As dimensões superlativas da natureza da região norte, 
somadas a uma cultura específica e uma terra ubérrima, 
transformaram a região num misto de assombro e degrada-
ção, que se converte cotidianamente em conflitos dos mais 

28 Disponível em <http://oglobo.globo.com/infograficos/hidreletricas/>. 
Acesso em: 15 de julho de 2013.

29 Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos: Defensores de 
Direitos. Disponível em: <http://sddh.org.br/?page_id=569>. Acesso 
em: 16 de agosto de 2013.

30 Os termos estão inseridos com aspas por estarem, na realidade da 
Amazônia, vinculados à rigidez associada à ordem racionalista e alta-
mente burocratizada do sistema capitalista, o que Weber caracteriza 
como “Gaiola de Ferro”. No caso da região norte esta nova “moderniza-
ção” tem servido muito mais a equívocos que reiteram abismos sociais 
e históricos mecanismos de concentração de renda e exclusão social. 
(Ver mais em: LOUREIRO, Violeta. A Amazônia no Século XXI. São 
Paulo: Empório do Livro, 2009. WEBER, Max. A ética protestante e o 
espírito do capitalismo. Companhia das Letras: São Paulo, 2004).



52

diversos nichos, em especial com o aprofundamento dos danos 
sociais e ambientais. Dados recentes sobre o desmatamento na 
Amazônia entre os anos de 2011 a 2013 indicam uma variação 
de mais de 100%. No Estado do Pará, esta evolução foi de 143%.

Tabela 4: Evolução do desmatamento entre os 
Estados da Amazônia Legal de agosto de 2011 a junho 

de 2012 e de agosto de 2012 a junho de 2013
Estado Agosto 2011 a Junho 2012 Agosto 2012 a Junho 2013 Variação (%)

Pará 309 753 +143
Mato Grosso 293 584 +99
Rondônia 167 234 +40
Amazonas 81 230 +184
Roraima 23 18 -22
Acre 20 12 -37
Tocantins 14 24 +74
Amapá – – –
Total 907 1.855 +104

Fonte: Imazon/SAD 31

É importante ressaltar que Em junho de 2013, a grande maio-
ria (63%) do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou sobe 
diversos estágios de posse (23%). O restante do desmatamento 
foi registrado em áreas de assentamento da Reforma Agrária 
(23%) e Unidades de Conservação (14%). Não foram encontrados 
indícios de desmatamentos em terras controladas por indígenas.

Tabela 5: Desmatamento por categoria fundiária 
em junho de 2013 na Amazônia Legal

Categoria
Junho de 2013

km² %

Assentamento de Reforma Agrária 43 23

31 Disponível em: <http://www.imazon.org.br/>. Acesso em: 15 de julho 
de 2013.



53

Unidades de Conservação 25 14

Terras Indigenas – –

Privadas, Posse & Devolutas 116 63

Total (km²) 184 100

Fonte: Imazon/SAD 32

Por outro lado, ao sobrepormos os dados referentes aos 
projetos previstos no PAC e a ocorrência de desmatamentos, 
é possível observar que embora o desmatamento não seja cau-
sado pelo governo federal, as ações de “infraestrutura” tem 
potencializado a vulnerabilidade da região.

Mapa 5: Áreas de desmatamento X áreas de ação do PAC 
Agosto de 2011 a Março de 2012.

Fonte: Imazon 33

32 Disponível em: <http://www.imazon.org.br/publicacoes/transparen-
cia-florestal/transparencia-florestal-amazonia-legal/boletim-do-des-
matamento-sad-junho-de-2013>. Acesso em: 16 de julho de 2013.

33 Disponível em: <http://www.imazon.org.br/imprensa/imazon-na-mi-
dia/areas-protegidas-perto-do-pac-tem-mais-desmate>. Acesso em 18 
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O que se pode depreender das informações apresentadas é 
que a Amazônia é herdeira de uma trajetória marcada por um 
histórico de exclusões. Sua cultura e bioma são percebidos por 
um prisma constituído desde a chegada dos primeiros desbra-
vadores, o que contribuiu para uma visão, em grande parte, 
eivadas de preconceito e desconsideração com as multiplici-
dades de conhecimento que a região oferece. Parte desse ata-
vismo diz respeito à responsabilização de sua população pelo 
atraso em que está inserida, olvidando-se a própria história da 
constituição socioeconômica do Brasil que impôs (e impõe) 
à Amazônia a categoria de fornecedora de matérias-primas, 
dentro de uma excludente divisão territorial do trabalho 34.

Na verdade, o que é conceituado como "atraso" especifica 
o resultado das políticas de desenvolvimento concebidas ou 
implementadas na Amazônia, em especial durante o período da 
ditadura militar e que foi encrudescendo desde então. Como já 
explicitado, este padrão vem gerando exclusão social e expulsão 
da população rural para as periferias das pequenas e médias 
cidades, bem como ocupação de bens públicos, gerando ainda 
conflitos de terra e violência no campo. Os dados educacio-
nais da região, como veremos a seguir, refletem essa realidade.

de julho de 2013.
34 Sobre o tema, comenta Licurgo Brito “E que a caracterização de atraso 

por indicadores como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 
está pautada em uma lógica urbanocêntrica que ignora que, apesar 
da falta de condições adequadas de educação formal e saúde, o ama-
zônida de comunidades tradicionais não exibe as fragilidades nutri-
cionais observadas em outras partes pouco favorecidas do mundo e 
utiliza os recursos florestais de modo sustentável, inclusive no trato 
de enfermidades leves, guardando muitas e ricas lições para a huma-
nidade”. In: BRITO, Licurgo. Seminário: Desafios da Educação na 
Amazônia. São Paulo: Canal Futura, 2012.
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4 O ANALFABETISMO NA REGIÃO
A história do Brasil e da Amazônia mostra a existência de 

incontáveis programas cujo objetivo é à erradicação do analfa-
betismo. Não é objetivo deste tópico enumerá-los. Entretanto, 
é preciso observar que as atuais políticas públicas para com-
bate ao problema, especialmente entre jovens e adultos, são 
marcadas por dois aspectos de caráter socioeconômicos que 
são complementares entre si.

A primeira questão diz respeito à histórica distribuição 
desigual dos bens materiais e simbólicos, assim como a nega-
ção do direito fundamental à educação para uma grande 
parte da população brasileira, especialmente a mais pobre. O 
segundo aspecto vincula-se as repercussões internas da rees-
truturação produtiva e da contínua dependência do capital 
internacional, que impõe ao Estado formas de investimento 
que não contemplam a educação de qualidade como fator pri-
mordial, mas sim se pautam numa retomada da Teoria do 
Capital Humano 35, com redefinições próprias estabelecidas 

35 “Theodore W. Schultz, professor do departamento de economia da 
Universidade de Chicago à época, é considerado o principal formu-
lador da ideia de capital humano. Esta doutrina surgiu da preocu-
pação em explicar os ganhos de produtividade gerados pelo “fator 
humano” na produção. A conclusão de tais esforços redundou na 
concepção de que o trabalho humano, quando qualificado por meio 
da educação, era um dos mais importantes meios para a ampliação 
da produtividade econômica, e, portanto, das taxas de lucro do capi-
tal. Aplicada ao campo educacional, a ideia de capital humano gerou 
toda uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organiza-
ção da educação, o que acabou por mistificar seus reais objetivos. 
Sob a predominância desta visão tecnicista, passou-se a disseminar 
a ideia de que a educação é o pressuposto do desenvolvimento eco-
nômico, bem como do desenvolvimento do indivíduo, que, ao edu-
car-se, estaria “valorizando” a si próprio, na mesma lógica em que 
se valoriza o capital.”. In: LOMBARDI, José Claudinei, SAVIANI, 
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pelo Estado, pelo Capital e pelo Mercado de Trabalho.
Por outro lado, a questão que persiste é que depois de tan-

tos programas objetivando erradicar o analfabetismo, verifi-
ca-se que no ano de 2011, a taxa de analfabetismo das pessoas 
de 15 anos ou mais de idade, no Brasil, foi estimada em 8,6%, 
o que correspondeu ao contingente de 12,9 milhões de anal-
fabetos. Frente a 2009, quando era de 9,7%, a taxa de analfa-
betismo caiu 1,1 pontos percentuais.

Em relação aos dados regionais, em 2011, as Regiões Sul e 
Sudeste apresentaram taxas de analfabetismo de 4,9% e 4,8%, 
respectivamente. Na Região Centro-Oeste, a taxa foi de 6,3%, 
enquanto, na Região Norte, esse percentual foi de 10,2%. Na Região 
Nordeste, onde historicamente observa-se a maior taxa de analfa-
betismo dentre as Grandes Regiões, registrou-se 16,9% ou, em ter-
mos absolutos, 6,8 milhões de pessoas analfabetas. Esta região con-
centrava mais da metade (52,7%) do total de analfabetos do Brasil.

Mapa 6: Regiões Brasileiras por Analfabetismo 
segundo o Censo 2010

Demerval, MOURA NASCIMENTO, Maria Isabel. (orgs). Navegando 
pela História da Educação Barsileira. Campinas: UNICAMPO Graf. 
FE, 2006. Disponível em: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/nave-
gando/glossario/verb_c_teoria_%20do_capital_humano.htm>. Acesso 
em: 07 de outubro de 2010.
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Fonte: IBGE 36

Há que se ressaltar que as disparidades não são apenas entre 
analfabetos e letrados. Dados sobre o analfabetismo no Brasil, apre-
sentados por ocasião da CONFITEA VI realizada pela UNESCO 
em 2009 37 indicam um painel claro sobre as diferenças relativas ao 
status socioeconômico-educacional dos brancos (taxa de analfa-
betismo de 7,1%), negros (16%) e indígenas (18%) no país. O mesmo 
se observa nas diferenças entre o número de analfabetos nas áreas 
urbanas e nas áreas rurais. Em termos percentuais são 26,3% de 
analfabetos nas áreas rurais do país, e 8,7% nas áreas urbanas.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar 
– PNAD 2009, do IBGE, indicam ainda que os níveis de anal-
fabetismo aumentam na proporção em que a renda familiar 
per capita diminui.

Tabela 6 – Pessoas de 15 anos ou mais de idade, 
analfabetas, total e taxa de analfabetismo, por 

classes de rendimento mensal familiar per 
capita, segundo as Grandes Regiões

Grandes 
Regiões

Pessoas de 15 anos ou mais de idade, analfabetas

Total
(1.000 

pessoas)

Taxa de analfabetismo, por classes de rendimento mensal familiar
per capita (salários mínimos) (%)

Total Até ½ Mais de ½ a 1 Mais de 1 a 2 Mais de 2

Brasil 14.219 10 17,5 12,3 9,6 2,0

Norte 1.127 10,8 14,1 11,4 10,8 2,7

36 Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em 30 de julho de 2013.
37 A Conferência Internacional de Educação de Adultos – Confintea – 

são eventos que priorizam a participação dos atores governamentais, 
mas a sociedade civil organizada busca incidir tanto sobre a elabora-
ção dos documentos nacionais que os países apresentam, como sobre 
as discussões que ocorrem durante o evento com vistas a influir no 
documento final e nos compromissos dos governos. Dados disponí-
veis em: <www.unesco.org.br>. Acesso em: 07 de outubro de 2010.
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Grandes 
Regiões

Pessoas de 15 anos ou mais de idade, analfabetas

Total
(1.000 

pessoas)

Taxa de analfabetismo, por classes de rendimento mensal familiar
per capita (salários mínimos) (%)

Total Até ½ Mais de ½ a 1 Mais de 1 a 2 Mais de 2

Nordeste 7.486 19,4 23,2 20,2 19,4 4,3

Sudeste 3.611 5,8 10,1 7,9 7,0 1,6

Sul 1.157 5,5 9,0 7,7 6,5 1,6

Centro-Oeste 837 8,2 12,3 10,6 9,7 2,0

Fonte: PNAD/IBGE 2009 38

A região Norte apresenta a segunda maior taxa de analfa-
betismo (10,8%), atrás apenas da região Nordeste com mais de 
19% de sua população analfabeta. Este percentual sobe para 
26% quando tratamos de analfabetismo funcional, conside-
rando a mesma faixa etária.

Isso não pode ser explicado apenas por um argumento, 
de caráter determinista. Ela decorre de opções de ordem eco-
nômica e política que repercutem de forma incisiva na seara 
educacional.

Por isso, torna-se claro a situação paradoxal que o país 
e, especialmente a Amazônia, estão inseridos: por um lado, 
convive com elevados números de analfabetismo absoluto e 
funcional, sem contar as baixas taxas de conclusão do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, e por outro lado, estes dados 
não desencadearam no Estado medidas efetivas de univer-
salização da educação. Acrescente-se a esta questão, o fato 
de que o discurso hegemônico de ser atribuído à educação 
o peso de elevar o país e a região Amazônica a um lugar 
de destaque no âmbito econômico nacional e internacio-
nal 39. Assim, a educação representa uma via de superação 

38 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2009/indic_
sociais2009.pdf>. p. 46. Acesso em: 20 de setembro de 2010.

39 É preciso recordar que a crença na educação como forma de superação 
de desigualdades não é algo recorrente apenas no Brasil. Em renomado 
trabalho sobre os operários ingleses, Edward Thompsom evidencia que 
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das desigualdades, tantos regionais, quanto entre indivíduos 
da sociedade e, no entanto, suas possibilidades enquanto 
direito efetivamente garantido continuam a ser diuturna-
mente cerceadas.

Destaque-se que para além das diferenças entre regiões, 
também é possível observar diferenças inter-regionais. Em que 
pese à população com mais 15 anos de idade analfabeta tenha 
diminuído de 20%, em 1990,para 11% em 2009 na Amazônia, 
é notável que em alguns estados como no Amapá, esta dimi-
nuição ocorreu de forma mais efetiva, enquanto que no Estado 
do Pará, os índices de analfabetismo permaneceram quase 
inalterados.

Gráfico 6: Taxa de analfabetismo 
(% da população ≥ 15 anos) 

na Amazônia em 1990, 2001 e 2009

os trabalhadores, há muitos anos, procuram na educação a maneira 
mais palpável de modificar sua forma de vida. De forma a exempli-
ficar sua afirmação, colaciona relatos do final do século XVIII, onde 
constam reivindicações em prol do “direito à educação, pela qual o 
filho do trabalhador poderia ascender ao nível mais elevado da socie-
dade”. In: THOMPSOM, Edward P. A formação da classe operária. A 
árvore da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 176.
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Fonte: Imazon 40

Em um comparativo internacional, é possível observar a 
correlação entre o percentual de analfabetos das regiões brasi-
leiras com o percentual de analfabetos de alguns países, senão 
vejamos:

Tabela 7: Comparação entre o percentual de 
analfabetismo entre regiões brasileiras e outros países

Posição Região Analfabetismo (%) País comparável (%)

1 Região Sul 4,74 Venezuela (4,8 %)

2 Região Sudeste 5,11 Portugal (5,1 %)

3 Região Centro-Oeste 6,64 Filipinas (6,6 %)

4 Região Norte 10,60 São Vicente e Granadinas (11,9 %)

5 Região Nordeste 17,65 Irã (17,6 %)

Fonte: IPEA (2010) 41

Mesmo quando comparados com outros países que com-
põem a própria Panamazônia, pode-se claramente observar 
que a maior parte dos Estrados Brasileiros que estão localizados 
na Amazônia possui índices de analfabetismo mais elevados 
que outros países latino-americanos que também a compõe.

Mapa 7: Estados Brasileiros da Amazônia X Países 
Latino-Americanos que compõem a Amazônia 

e o número de analfabetos

40 Disponível em <http://www.imazon.org.br/publicacoes?b_star-
t:int=80>. Acesso em 30 de julho de 2013.

41 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=-
com_content&view=article&id=6542>. Acesso em: 30 de julho de 2013.



61

Fonte: Imazon 42

O mapa acima nos apresenta que o analfabetismo na 
Amazônia está acima do limite internacionalmente conside-
rado como crítico, que é de 5%, definido pela UNESCO. Na 
Amazônia brasileira, é mais do que o dobro (10%).

É necessário ressaltar ainda a questão do analfabetismo 
funcional. A taxa de analfabetismo funcional foi estimada 
em 20,4%, percentual. No ano de 2011, foram contabilizados, 
dentre as pessoas de 15 anos ou mais de idade, 30,5 milhões de 
analfabetos funcionais 43.

Novamente, as Regiões Norte e Nordeste registraram os 
maiores percentuais de analfabetos funcionais, 25,3% e 30,9%, 
respectivamente. Já nas Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 
esse indicador foi de 14,9%, 15,7% e 18,2%, nessa ordem. De 
modo geral, as políticas implementadas recentemente na região 
como programa Brasil Alfabetizado na Amazônia Legal, cuja 
intenção era alfabetizar 521.419 jovens e adultos na região até 
2010 44), não conseguiram erradicar o problema.

Acrescente-se a esta análise que “A falta de coleta de infor-
mações para a zona rural da Região Norte também faz com que 
a PNAD não forneça um quadro completo para esta região” 45. 
Logo, os índices da Região Norte tendem a ser bem piores do 
que os apresentados na pesquisa.

42 Disponível em <http://www.imazon.org.br/publicacoes?b_star-
t:int=80>. Acesso em 30 de julho de 2013.

43 Disponível em <http://www.imazon.org.br/publicacoes?b_star-
t:int=80>. Acesso em 30 de julho de 2013.

44 Sobre o tema consultar o sítio do Programa Brasil Alfabetizado no por-
tal do Ministério da Educação em : <http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=17457&Itemid=817>. 
Acesso em: 13 de junho de 2013.

45 CURY, Carlos Roberto Jamil. Por um novo plano nacional de educa-
ção. Cadernos de pesquisa v.41 n.144 set./dez. 2011 p. 39
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Ademais, a questão do analfabetismo possui uma íntima 
ligação com o acesso ao mercado de trabalho. Numa socie-
dade marcada pela era da informação e da mecanização, aque-
les que são desprovidos dos meios técnicos de leitura e mate-
mática são, invariavelmente, postos à margem do mercado 
de trabalho. Prova disto são os dados referentes aos víncu-
los empregatícios por escolaridade, onde podemos observar 
que de modo geral, o vínculo empregatício é mais constante 
entre as pessoas que possuem algum grau de instrução do que 
entre aquelas que são analfabetas ou possuem um baixo grau 
de escolaridade.

Tabela 8: Vínculos Empregatícios por 
Escolaridade segundo Município – 2010

Município Belém Barcarena Santarém Belterra

Analfabeto 931 47 77 6

Até o 5º ano Incompleto do Ensino Fundamental 5.053 522 433 8

5º Ano Completo do Ensino Fundamental 6.418 387 489 15

do 6º ao 9º Ano Incompleto do Ensino Fundamental 23.557 1.262 1.655 70

Ensino Fundamental Completo 50.878 1.903 2.739 151

Ensino Médio Incompleto 27.902 1.526 2.227 33

Ensino Médio Completo 176.775 9.586 22.542 449

Ensino Superior Incompleto 12.570 365 888 78

Ensino Superior Completo 84.679 1.732 2.275 130

Mestrado Completo 2.056 6 72 1

Doutorado Completo 329 1 3 0

Total 391.168 17.337 33.400 491

Fonte: IDESP (2010) 46

Conforme já dito inicialmente, o texto ora apresentado 

46 Instituído pela Lei Estadual Nº 7.030, de 30 de julho de 2007, o Instituto 
de Desenvolvimento Econômico- Social e Ambiental do Pará tem a 
missão de debater e analisar uma série de dados e informações sobre 
a realidade do Estado do Pará. Disponível em: <http://www.sie.pa.
gov.br/i3geo/relatorio.php>. Acesso em: 15 de junho de 2013.
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não tem o condão de exaurir a temática do analfabetismo 
na Amazônia. Pelo contrário, apresenta-se como um esforço 
inicial para uma reflexão sobre os dados apresentados, com 
o objetivo de subsidiar o estudo que se apresentará a pos-
terior sobre as condições das escolas pesquisadas pelo pro-
jeto, e também fundamentar outras propostas de políticas 
públicas para a região que de fato considerem a pluralidade 
e as diferenças regionais e inter-regionais, que podem ser de 
grande valia para recomendações que superem as sugestões 
passadas, em grande parte cunhadas num pseudo-milagre 
educacional (que na prática nunca ocorreu), e em favor de 
propostas que contemplem efetivamente as potencialidades 
e particularidades da região. Para tanto, além do tema do 
analfabetismo, é necessário discutir outras questões somo 
se verá adiante.

5 ACESSO VERSUS PERMANÊNCIA: UM LONGO 
CAMINHO A PERCORRER
No Brasil, os dados dos últimos Censos Escolares demons-

tram uma diminuição no número de matrículas de alunos na 
Educação Básica. Em números absolutos, tivemos em 2007, 
53.028,928 matrículas, enquanto que em 2008, houve um 
decréscimo, perfazendo o total de 52.321.667 matrículas 47, che-
gando ao número de 51.549.889 em 2009. Já no ano de 2011 tive-
mos um total de 50.972.619 matrículas na Educação Básica 48.

47 Dados disponíveis em: <http://www.inep.gov.br/basica/censo>/. Acesso 
em 12 de agosto de 2012.

48 É necessário esclarecer que no início de cada ano é publicado no Diário 
Oficial da União, resultado parciais do Censo Escolar da Educação 
Básica do ano anterior. Entretanto esses dados servem apenas de base 
para o cálculo dos coeficientes de distribuição dos recursos do Fundeb 
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No que concerne a Região Norte 49, o número de matrículas 
na Educação Básica no ano de 2011 foi de 5.121.317, enquanto 
que em 2010 foi de 5.134.960, o que indica uma redução de 
13.643 matrículas de alunos na rede escolar.

As análises do Inep associam esta diminuição de matrí-
culas no Ensino Fundamental tanto “a variáveis demográfi-
cas (diminuição do tamanho das coortes de idade) quanto a 
“políticas de correção de fluxo” 50.

No entanto, a análise do número de matrículas deve ser 
considerada em conjunto com outros indicadores, como os 
que apresentam o percentual de permanência de alunos na 
escola. Segundo dados do Censo 2011, as taxas de abandono 
no Ensino Fundamental diminuíram de 4,4%, em 2008, para 
2,8% em 2011. Importa salientar que a taxa de abandono era de 
2,9% nos anos iniciais em 2008, passando para 1, 6% em 2011, 

– Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação. Antes da divulgação dos 
resultados finais do Censo as equipes responsáveis pelo Censo no Inep 
e nas Secretarias Estaduais de Educação realizam um minucioso tra-
balho de análise e correção dos dados informados. Daí resulta, entre 
outras melhorias qualitativas, a correção do número de alunos cons-
tantes na base de dados do Censo pela exclusão de registros informa-
dos em duplicidade, de forma a expressar com maior precisão a rea-
lidade observada e aumentar a eficiência do gasto público. Por este 
mesmo motivo, o da melhoria da qualidade das informações presta-
das, este trabalho pautou-se no uso dos dados mais atuais, mas que 
ao mesmo tempo não fizessem parte da divulgação dos dados pre-
liminares buscando evitar o uso dados que ainda não houvessem 
passado por nenhuma correção. Para maiores informações acessar: 
<www.inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/escolar/news09_02.htm>. 
Acesso em: 22 de agosto de 2012.

49 Dados disponíveis em: <http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/
Sinopse/sinopse.asp>. Acesso em: 20 de janeiro de2010.

50 In: Texto introdutório da Sinopse Estatística da Educação Básica 2008, 
p. 06. Disponível em: <http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/
Sinopse/sinopse.asp>. Acesso em: 30 de julho de 2012.
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e de 6,2 % da 4ª série até os anos finais em 2008, para 4,2% do 
6º ao 9º ano em 2011.

Gráfico 7: Taxa de Abandono no  
Ensino Fundamental por série. Brasil – 2008

Fonte: Autora a partir de dados do Censo Escolar 2008 Inep/MEC

Gráfico 8: Taxa de Abandono no 
Ensino Fundamental por série. Brasil- 2011

Fonte: Autora a partir de dados do Censo Escolar 2011 Inep/MEC

Quando analisados os dados do Ensino Médio, estes valo-
res sobem para 12,8%, sendo de 15,9% já no primeiro ano do 
Ensino Médio no ano de 2008.

Gráfico 9: Taxa de Abandono no 
Ensino Médio por série Brasil – 2008
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Fonte: Fonte: Autora a partir de dados do Censo Escolar 2008 Inep/MEC

Entretanto, no ano de 2011 as taxas foram de 9,5%, sendo 
11,8% só no primeiro ano.

Gráfico 10: Taxa de Abandono no 
Ensino Médio por série. Brasil – 2011

Fonte: Fonte: Autora a partir de dados do Censo Escolar 2011 Inep/MEC

A análise dos dados no leva a concluir que embora sejam 
altos os números de matrículas, quase atingindo a universali-
zação no que concerne ao Ensino Fundamental, ainda é pre-
ciso considerar alternativas que garantam a permanência des-
ses alunos nas escolas.

Por seu turno, propostas em prol da permanência nas esco-
las também precisam estar vinculadas ao perfil dessa criança/
adolescente que está fora dos bancos escolares. Nesse sentido, 
tem sido profícuo o trabalho realizado por pesquisadores que, 
a partir de dados estatísticos, têm buscado traçar um perfil 
sobre quem é e onde está esta criança/adolescente.

Dados recentes divulgados em estudo intitulado “Alcançar 
os excluídos da educação básica: crianças e jovens fora da 
escola no Brasil” 51, produzido pela UNESCO, a partir da 

51 BARRETO, Ângela Rabelo, CODES, Ana Luiza. DUARTE, Bruno. 
“Alcançar os excluídos da educação básica: crianças e jovens fora da 
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dados do INEP e do IBGE, informam que para se compreen-
der os motivos da exclusão escolar, é preciso perceber ques-
tões como a distribuição de renda no País, a questão da raça 
e ainda as diferenças regionais e inter-regionais que cercam a 
realidade brasileira.

Ao analisarmos outros índices relativos à distorção série-
-idade ou ainda taxas de reprovação, é possível perceber que 
a diminuição destas matrículas podem também estar atrelada 
a fatores como o abandono escolar. Daí porque ser necessário 
um acompanhamento contínuo desses dados.

Para melhor visualizar a questão, citem-se os dados da dis-
torção série-idade no ano de 2011 no Brasil e o comparativo 
com as demais regiões e estados do País:

Tabela 9: Taxa de Distorção Série-Idade, por 
Dependência Administrativa, segundo a Região 

Geográfica e a Unidade da Federação – 2011
Brasil 22,9

Norte 34,2

Rondônia 27,8

Acre 29,5

Amazonas 35,3

Roraima 23,4

Pará 38,7

Amapá 27,2

Tocantins 22,6

Nordeste 31,6

Maranhão 29,0

Piauí 33,7

Ceará 24,6

escola no Brasil”. Disponível em:< www.unesco.org/brasilia>. Acesso 
em: 16 de novembro de 2012.
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R. G. do Norte 30,8

Paraíba 33,3

Pernambuco 28,5

Alagoas 34,8

Sergipe 37,3

Bahia 36,9

Sudeste 15,0

Minas Gerais 18,4

Espírito Santo 20,3

Rio de Janeiro 27,6

São Paulo 8,0

Sul 17,4

Paraná 13,8

Santa Catarina 14,4

R. G. do Sul 22,9

Centro-Oeste 20,3

M. G. do Sul 27,0

Mato Grosso 15,3

Goiás 21,1

Fonte: Autora a partir de dados do Censo 
Escolar 2011 Inep/MEC

Assim, o que resta claro é que, embora tenhamos um 
aumento expressivo do número de matrículas, atingindo a 
universalidade na faixa etária de 7 a 14 anos de idade, ainda 
não podemos falar na garantia do Direito Humano à Educação 
para todos, como consta nos dispositivos locais e nos acordos 
internacionais dos quais o Brasil é signatário. Em grande parte, 
essa questão deve-se a contínua atenção dada pelas autorida-
des educacionais e a opinião pública para a questão do acesso 
e ao, quase proporcional, descaso para com as especificidades 
que envolvem o tema da permanência, da qualidade escolar, 
e que podem ser observados ao serem analisados dados sobre 
a reprovação escolar no país.
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Os dados do Censo 2011 demonstram que a Região Norte 
equipara-se à Região Nordeste com 15% de alunos reprova-
dos entre a primeira e a ultima série do Ensino Fundamental. 
No Brasil, o índice ficou em 11%, alavancado pelos resultados 
das regiões Sudeste (8,9%) e Centro-Oeste (9,8%). O gráfico 
seguinte explicita estas desigualdades entre as regiões tomando 
como referência as reprovações na 4ª Série/5º ano do Ensino 
Fundamental:

Gráfico 11: Taxa de Reprovação – 4ª Série/ 5º ano do Ensino 
Fundamental – Brasil – Regiões – Anos: 2000 a 2011

Fonte: Autora a partir de dados do Censo Escolar 2000-2011 Inep/MEC

No caso específico do Pará, é preciso indicar que o estado 
ocupa o segundo lugar entre os estados da Região Norte que 
mais tem alunos reprovados no Ensino Fundamental. A taxa 
de reprovação é de 10,9% e fica atrás apenas de Rondônia, com 
14,2%, de alunos reprovados.
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Dados dos últimos 11 anos de Censos Escolares no Estado 
do Pará mostram que não houve grandes modificações no qua-
dro de reprovações no estado. Ao contrário, o que se observa 
é o aumento do número de reprovações na 3º Série do Ensino 
Médio, que no ano de 2011 chegou a 12,3% dos alunos que fre-
quentam a referida série.

Gráfico 12: Taxa de Reprovação no 
Ensino Fundamental – 4ª e 8ª Séries e  

Ensino Médio – 3ª Série – Pará. Anos: 2000 a 2011.

Fonte: Autora a partir de dados do Censo Escolar 2000-2011 Inep/MEC

Sobre números apresentados, é possível observar que 
mesmo com diversas políticas voltadas para as séries iniciais 
do Ensino Fundamental, sobre as quais este trabalho debru-
çou-se, os índices de abandono escolar na Região Norte, no 
Estado do Pará são em quase sua totalidade mais elevados do 
que o percentual de abandono do Brasil, que é de 1,8%.

A busca de isonomia, mais do que um conceito meramente 
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filosófico, deve converter-se em políticas preocupadas em esta-
belecer padrões e condutas que, respeitadas as peculiarida-
des de cada localidade na qual a escola está inserida, possibi-
litem a universalização da Educação Básica, implicando não 
só a matrícula e a paridade idade/série adequada, o que se tra-
duz na taxa de escolaridade líquida, mas também com vistas 
a possibilitar o acesso a conhecimentos e competências fun-
damentais para o desenvolvimento intelectual.

Ademais, estar fora da escola, em idade em que se espera-
ria que a criança e o jovem desenvolvessem as habilidades e 
os valores necessários à sua inserção no mundo do trabalho 
e na vida cidadã, representa situação de forte exclusão social. 
Porém, não basta estar na escola se nela não se tem garantido 
o direito de aprender, o que configura exclusão intraescolar.

Essas duas formas de exclusão não são independentes. Em 
geral, deixar a escola é consequência do insucesso e de repe-
tências sucessivas. Por outro lado, uma vez fora da escola, 
a ela retornar e nela progredir torna-se mais difícil, e isso 
pode ser constatado nos diversos indicadores aqui apresen-
tados e que explicitam os problemas da região que ainda 
não gestou de forma efetiva uma proposta para equacionar 
o problema do acesso e permanência na escola em seus mais 
diversos níveis.

6 O APRENDIZADO (DES) QUALIFICADO NA 
AMAZÔNIA PARAENSE
A análise de dados referentes ao aproveitamento dos conhe-

cimentos em matemática e português e a progressão nas séries 
formam o Índice de Desenvolvimento da Educação –IDEB. 
Criado pelo INEP em 2000, essa análise representa a iniciativa 
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pioneira de reunir num só indicador dois conceitos igualmente 
importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e 
médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfo-
que pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala 
do INEP a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente 
assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade edu-
cacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir 
dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, 
e médias de desempenho nas avaliações do INEP: o SAEB – 
para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil 
– para os municípios.

O nível do IDEB no Brasil, observado nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental das escolas brasileiras (públicas e pri-
vadas) para o ano de 2005 foi de 3,8, enquanto que no ano de 
2007 subiu para 4,2, chegando a 5 no ano de 2011 . As metas 
para esse nível de ensino eram de 3,9 em 2007 e 4,6 em 2011, 
devendo chegar a 6,0 em 2021. Para os anos finais do Ensino 
Fundamental, o IDEB em 2007 era de 3,8, sendo a meta pre-
vista para o mesmo ano de 3,5, e 4,1 em 2011 (a meta para o 
mesmo ano era de 3,9) havendo a projeção de alcançar, em 2021, 
a meta de 5,2. Já para o Ensino Médio, o IDEB no ano de 2007 
é de 3,5 e de 3,7 em 2011 , enquanto que as metas eram de 3,4 
para 2007 e de 3,7 em 2011, sendo a projeção de 5,2 para 2021. 
Isso significa que de modo geral, o Brasil conseguiu cumprir 
as metas estabelecidas para o IDEB.

Porém, na análise do IDEB para o Estado do Pará obser-
va-se que apenas o IDEB para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental foi alcançado. O IDEB em 2005 ficou em 2,8. 
Nos anos seguintes, os índices foram de 3,1 em 2007, 3, 6 em 
2009 e 4,2 em 2011, sendo que as metas eram 2,8, 3,1 e 3,5 
respectivamente.

No que tange ao IDEB dos anos finais do Ensino 



73

Fundamental, observa-se que em nenhum ano a meta do IDEB 
foi alcançada. Em 2005, o IDEB foi de 3,3. No ano de 2007, o 
valor foi de 3.3, subindo, em dois anos, para 3.4 e chegando a 2011 
em 3.7. As projeções eram de 3.4 (2007), 3.5 (2009) e 3.8 (2011).

Por fim, temos o Ensino Médio, onde novamente observa-se 
o não cumprimento da maior parte das metas estipuladas, 
vez que no ano de 2005, o IDEB registrado foi de 2.8, sendo 
que em 2007 o valor foi de 2.7, sendo a meta de 2.9. No ano de 
2009 o Estado do Pará superou a meta estabelecida, já que o 
IDEB foi de 3.1 sendo a meta era de 2.9. Por fim, ano de 2011 há 
um retrocesso no IDEB, caindo para 2.8, sendo a meta de 3.1.

Em comparação com outros Estados da Amazônia, o Pará 
possui segundo pior IDEB no Ensino Fundamental e ocupa 
o primeiro lugar no pior IDEB da Região Norte no Ensino 
Médio no ano de 2011.

Tabela 10: Índice de Desenvolvimento da Educação – IDEB 
Brasil – Região Norte e Unidades da Federação. Ano: 2011

Nível Brasil Região Norte AC AP AM PA RO RR TO

Ens. Fundamental - anos iniciais (2011) 5 4,2 4,6 4,1 4,3 4,2 4,7 4,7 4,9

Ens. Fundamental - anos finais (2011) 4,1 3,8 4,2 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 4,1

Ensino Médio (2011) 3,7 3,2 3,4 3,1 3,5 2,8 3,7 3,6 3,6

Fonte: MEC/INEP

Em relação à proficiência e aprendizado, o instrumento 
atualmente disponível para análise é o Sistema de Avaliação 
da Educação Básica – SAEB, que conforme estabelece a 
Portaria n.º 931, de 21 de março de 2005, é composto por 
dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica 
– ANEB – e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 
– ANRESC.
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A ANEB é realizada por amostragem das redes de ensino, 
em cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos 
sistemas educacionais. Por manter as mesmas característi-
cas, a ANEB recebe o nome de SAEB em suas divulgações. A 
ANRESC é mais extensa e detalhada que a ANEB e tem foco 
em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, recebe o 
nome de Prova Brasil em suas divulgações.

A Prova Brasil avalia alunos de 5º e 9º anos do Ensino 
Fundamental, da rede pública e urbana de ensino. Considerando 
este universo de referência, a avaliação é censitária, e assim 
oferece resultados de cada escola participante, das redes no 
âmbito dos municípios, dos estados, das regiões e do Brasil. 
O SAEB, por sua vez, é uma avaliação por amostra. Isso sig-
nifica que nem todas as turmas e estudantes das séries avalia-
das participam da prova. A amostra de turmas e escolas sor-
teadas para participarem do SAEB é representativa das redes 
estadual, municipal e particular no âmbito do País, das regi-
ões e dos estados. Dessa forma, não há resultado do SAEB por 
escola e por município. Os resultados do SAEB, em conjunto 
com as taxas de aprovação escolar, são a base de cálculo para 
o IDEB de cada estado e do Distrito Federal e, consequente-
mente, do Brasil.

Tabela 11: dados do SAEB nos municípios analisados
Nível Brasil Região Norte PA

4ª/5º EF – Port. (2011) 209,6 176,7 177,3

4ª/5º EF – Mat. (2011) 190,6 191,5 190,7

8ª/9º EF – Port. (2011) 252,8 237 235,6

8ª/9º EF – Mat. (2011) 245,2 240,5 238,4

3ª EM – Port. (2011) 274,8 255,3 250,5

3ª EM – Mat. (2011) 268,6 255,4 248,7

Fonte: MEC/INEP
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Dos dados disponíveis, em especial para a 4ª/5º ano do 
Ensino Fundamental, é possível observar que o aprendizado 
em Português apresenta a maior defasagem em relação a média 
nacional, que é de 209,6 pontos.

Em termos percentuais, é possível observar que houve 
transformações muito tímidas no que concerne a evolução 
do aprendizado. Segundo dados do INEP/MEC relacionados 
à prova Brasil e a proficiência em Matemática e Português 
podemos observar que o Estado do Pará possui índices de 
proficiência bem abaixo dos índices nacionais, sendo que nas 
cidades mais desenvolvidas, como Belém e Santarém, os índi-
ces de proficiência são mais elevados do que nas cidades mais 
“interioranas”.

Gráfico 13: Evolução do aprendizado em Matemática nos 
municípios selecionados 5º Ano – Escolas Públicas. 

Anos: 2007- 2009- 211

Fonte: Autora a partir de dados da Prova Brasil (2007, 2009 e 2011)
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Gráfico 14: Evolução do aprendizado em Português nos 
municípios selecionados 5º Ano – Escolas Públicas. 

Anos: 2007- 2009- 211

Fonte: Autora a partir de dados da Prova Brasil (2007, 2009 e 2011)

Além da distribuição entre percentuais de evolução é neces-
sário também avaliar as divisões entre os níveis de proficiência 
de acordo com o número de alunos que realizaram as provas.

Vale dizer que as diferenças existem não somente entre 
os municípios mas também entre as próprias redes. Isto por-
que o Estado do Pará, em que pese tenha sido pioneiro na 
implementação do sistema de descentralização da educação, 
financiado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – Fundef em 
1997, ainda não logrou garantir a efetividade do que dispõe a 
Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, que indica ser dos muni-
cípios a responsabilidade pela garantia do ensino fundamen-
tal do 1º ao 9º ano, dos estados a responsabilidade pelo ensino 
médio, e da União a responsabilidade pelo ensino superior 52.

52 O Fundef é um exemplo inovador de política social que articula os três 
níveis de governo e incentiva a participação da sociedade para que sejam 
atingidos os seguintes objetivos estratégicos: Promover a justiça social: 
o foco são os 32,4 milhões de alunos das escolas públicas de Ensino 
Fundamental e os maiores beneficiados pelo novo critério de distribuição 
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No caso do Estado do Pará estas competências, no que 
tange especialmente ao Ensino Fundamental, ainda são com-
partilhadas entre município e estado, vez que estes nem sem-
pre possuem as verbas necessárias para garantir a totalidade 
da oferta de vagas necessárias para atender as demandas.

7 ESTRUTURA EDUCACIONAL
Salientamos que o IDEB indica um quadro muito mais 

amplo que contempla outros fatores já elucidados acima em 
relação à garantia de condições mínimas de vida (dados do 
IDH) e também sobre uma rede educacional devidamente 
estruturada. No caso do estado do Pará é possível observar 
que esta rede não funciona a contento.

Dentre os quesitos que podemos destacar, podem ser obser-
vados os referentes ao fornecimento de água filtrada, energia 
elétrica, equipamentos, tecnologia e função docente.

de recursos são os Estados e Municípios das regiões mais pobres do país; 
Promover uma política nacional de equidade: os recursos vinculados ao 
ensino obrigatório são redistribuídos entre cada Estado e seus Municípios 
de acordo com o número de alunos atendidos em suas redes, cabendo ao 
Governo Federal complementar o Fundo sempre que não for atingido o 
valor mínimo anual por aluno; Promover a efetiva descentralização: as 
redes estaduais e municipais de ensino passam a dispor de recursos pro-
porcionais aos seus encargos, o que incentiva o esforço de ampliação da 
oferta da matrícula e oferece condições para garantir a permanência das 
crianças e estimular maior autonomia das escolas; Promover a melhoria 
da qualidade da educação e a valorização do magistério público: os recur-
sos destinam-se prioritariamente à melhoria dos níveis de remuneração e 
de qualificação dos professores, com vistas à construção da escola pública 
de qualidade. In: BRASIL. Ministério da Educação (MEC), Balanço do 
Primeiro ano do Fundef. Brasília: Ministério da Educação, 1999. Disponível 
em: <http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/Fundef/pdf/Aval1998.pdf>. Acesso 
em: 20 de janeiro de 2013.
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Quanto à distribuição de alimentação temos os seguin-
tes dados:

Tabela 12: Escolas que fornecem alimentação 
nos municípios analisados. Ano: 2011

Localidade
Escolas que fornecem 

alimentação
Escolas que fornecem 

agua tratada
Total de escolas 

analisadas

Brasil 100% (64.220 escolas) 87% (55.906 escolas) 64.220 escolas

Pará 100% (2.953 escolas) 72 % (2.125 escolas) 2.953 escolas

Belém 100% (267 escolas) 93% (249 escolas) 267 escolas

Barcarena 100% (33 escolas) 91% (30 escolas) 33 escolas

Santarém 100% (138 escolas) 94% (130 escolas) 138 escolas

Belterra 100% (7 escolas) 86% (6 escolas) 7 escolas

Fonte Censo Escolar/INEP e pesquisa qualitativa in loco- Ano: 2011/2012 53

Quanto ao aspecto estrutural, no que concernem as escolas 
dos municípios analisados, é possível observar o seguinte quadro:

Tabela 13: Estrutura das escolas nos 
municípios analisados. Ano: 2011

Localidade
Água via

rede pública
Energia via rede 

pública
Esgoto via 

rede pública
Coleta de lixo 

periódica

Sanitário 
dentro do 
prédio da 

escola

Sanitário fora 
do prédio da 

escola

Brasil 83% (53547 
escolas)

99%(63.605 
escolas)

50% (32.062 
escolas)

89% (56.854 
escolas)

97% (62.083 
escolas)

9% (5.785 
escolas)

Pará 44% (1.297 
escolas)

89% (2.642 
escolas)

8% (239 
escolas)

70% (2.058 
escolas)

85% (2.516 
escolas)

20% (587 
escolas)

Belém 75% (201 escolas) 100% (266 
escolas)

44% (117 
escolas)

100% (267 
escolas)

97% (260 
escolas)

10% (27 
escolas)

Barcarena 18% (6 escolas) 88% (29 
escolas)

6% (2 
escolas)

94% (31 
escolas)

91% (30 
escolas)

9% (3 escolas)

Santarém 39% (54 escolas) 81% (112 
escolas)

3% (4 escolas) 3% (4 
escolas)

86% (118 
escolas)

20% (27 
escolas)

Belterra 71% (5 escolas) 100% (7 
escolas)

0% (0 
nenhuma)

86% (6 
escolas)

86% (6 
escolas)

43% (3 
escolas)

Fonte Censo Escolar/INEP e pesquisa qualitativa in loco- Ano: 2011/2012 54

53 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo>. Acesso em: 
02 de agosto de 2013.

54 Idem.
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Já no que diz respeito às dependências dos municípios visi-
tados, temos que:

Tabela 14: Dependências escolares nos 
municípios analisados. Ano: 2011

Localidade Biblioteca Cozinha
Laboratório 
de ciências

Quadra 
de 

esporte

Sala de 
leitura

Sala para 
a diretoria

Sala para 
professores

Sala para 
atendi-
mento 

especial

Brasil 51% (32.834 
escolas)

98% 
(63.195 

escolas)

15%(9.986 
escolas)

50% 
(32.097 
escolas)

27% 
(17.219 

escolas)

91% ( 
58.734 

escolas)

79% 
(50.474 
escolas)

20%( 
12.695 

escolas)

Pará 33% (969 
escolas)

99% (2.911 
escolas)

5% (146 
escolas)

27% 
(792 

escolas)

24 % 
(722 

escolas)

83% 
(2.453 

escolas)

62% (1.817 
escolas)

13 % (387 
escolas)

Belém 55% (148 
escolas)

99% (264 
escolas)

15% (39 
escolas)

64% (172 
escolas)

36% (97 
escolas)

97% (260 
escolas)

84% (223 
escolas)

24% (63 
escolas)

Barcarena 42% (14 
escolas)

100% (33 
escolas)

6% (2 
escolas)

30% (10 
escolas)

36% (12 
escolas)

79% (26 
escolas)

48% (16 
escolas)

55% (18 
escolas)

Santarém 40% (55 
escolas)

99% (137 
escolas)

10% (14 
escolas)

28% (38 
escolas)

13% (18 
escolas)

68% (94 
escolas)

70% (97 
escolas)

13% (18 
escolas)

Belterra 71% (5 
escolas)

86% (6 
escolas)

0% (0 
nenhuma))

14% (1 
escola)

14% (1 
escola)

86% (6 
escolas)

29% (2 
escolas)

0% (0 
nenhuma)

Fonte Censo Escolar/INEP e pesquisa qualitativa in loco – Ano: 2011/2012 55

Em relação à estrutura de equipamentos, os mesmos são 
distribuídos assim:

Tabela 15: Estrutura de equipamentos das escolas 
nos municípios analisados. Ano: 2011

Localidade
Aparelho de 

DVD
Impressora

Antena 
Parabólica

Máquina 
Copiadora

Retroprojetor Televisão

Brasil 95% (60.729 
equipamen-

tos)

91% (58.451 
equipamentos)

47% (29.894 
equipamentos)

57% (36.735 
equipamentos)

65% (41.430 
equipamentos)

96% (61.696 
equipamentos)

Pará 81% (2.395 
equipamen-

tos)

75% (2.218 
equipamentos)

33% (962 
equipamentos)

33% (989 
equipamentos)

33 % (982 
equipamentos)

85% (2.518 
equipamentos)

55 Idem.



80

Localidade
Aparelho de 

DVD
Impressora

Antena 
Parabólica

Máquina 
Copiadora

Retroprojetor Televisão

Belém 92% (246 
equipamen-

tos)

89% (238 
equipamentos)

44% (118 
equipamentos)

24% (63 
equipamentos)

62% (166 
equipamentos)

96% (257 
equipamentos)

Barcarena 79% (26 equi-
pamentos)

76% (25 
equipamentos)

9% (3 
equipamentos)

33% (11 
equipamentos)

30% (10 
equipamentos)

82% (27 
equipamentos)

Santarém 94% (130 
equipamen-

tos)

77% (106 
equipamentos)

39% (54 
equipamentos)

59% (82 
equipamentos)

34% (47 
equipamentos)

96% (132 
equipamentos)

Belterra 86% (6 equi-
pamentos)

86% (6 
equipamentos)

29% (2 
equipamentos)

71% (5 
equipamentos)

57% (4 
equipamentos)

100% (7 
equipamentos)

Fonte Censo Escolar/INEP e pesquisa qualitativa in loco- Ano: 2011/2012 56

Quanto ao uso da internet e a disponibilidade de ferra-
mentas voltadas para a área da tecnologia, temos a seguinte 
apresentação:

Tabela 16: Acesso a Internet e tecnologias das 
escolas nos municípios analisados. Ano: 2011

Localidade
Laboratório de 

informática
Internet Banda Larga

Computadores disponí-
vel para os alunos

Computadores uso 
administrativo da 

escola

Brasil 74% (47.625 
escolas)

79% (49440 
escolas)

66% 
(42,273 
escolas)

788.626 equipamentos 213.254equipa-
mentos

Pará 456% (1.343 
escolas)

43% (1.269 
escola)s

29% (852 
escolas)

19.325 equipamentos 5.755 equipamentos

Belém 58% (156 
escolas)

76% (204 
escolas)

64% (170 
escolas)

2.386 equipamentos 944 equipamentos

Barcarena 61% (20 
escolas)

27% (9 
escolas)

9% (3 
escolas)

300 equipamentos 66 equipamentos

Santarém 35% (48 
escolas

42% (58 
escolas)

31% (43 
escolas)

732 equipamentos 233 equipamentos

Belterra 43% (3 
escolas)

29% (2 
escolas)

29% (2 
escolas)

36 equipamentos 8 equipamentos

Fonte Censo Escolar/INEP e pesquisa qualitativa in loco- Ano: 2011/2012 57

56 Idem.
57 Idem.
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O acesso à internet apresenta-se como mais um entrave ao 
desenvolvimento de políticas públicas educacionais, vez que se 
perde uma importante ferramenta de transmissão de conhe-
cimento inclusive com um custo muitas vezes menos elevado 
em relação a outros processos tradicionais de transmissão 
de conhecimento, como aulas presenciais. Segundo dados da 
PNAD, a região norte apresenta o segundo menos percentual 
de pessoas que utilizaram a internet, situação que evidencia 
a exclusão digital na região.

Gráfico 14: Percentual das pessoas que utilizaram a Internet 
no período de referência dos últimos três meses, na 
população de 10 anos ou mais de idade, segundo as 

Grandes Regiões – 2009/2011

Fonte: PNAD (2011) 58

Por fim, no que concerne a acessibilidade das escolas anali-
sadas nos municípios visitados pela pesquisa, temos os seguin-
tes dados:

58 Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/
Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2011/Sintese_
Indicadores/comentarios2011.pdf>. Acesso em: 07 de agosto de 2013.
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Tabela 17: Acessibilidade das escolas nos 
municípios analisados. Ano: 2011

Localidade
Escola Acessível 

aos portadores de 
deficiência

Escolas com dependên-
cias acessíveis aos por-
tadores de deficiência

Escolas com sanitários acessíveis 
aos portadores de deficiência

Brasil 40% (25.477 escolas) 27% (17.548 escolas) 33% (21.056 escolas)

Pará 23% (688 escolas) 15% (448 escolas) 19% (547 escolas)

Belém 37% (99 escolas) 22% (59 escolas) 31% (84 escolas)

Barcarena 36% (12 escolas) 21% (7 escolas) 30% (10 escolas)

Santarém 33% (46 escolas) 24% (33 escolas) 23% (32 escolas)

Belterra 14% (1 escola) 0% (0 nenhuma) 14% (1 escola)

Fonte Censo Escolar/INEP e pesquisa qualitativa in loco- Ano: 2011/2012 59

Vislumbrando os dados colacionados até aqui podemos 
concluir que muito são os desafios para os grupos que com-
põem a escola. Tornar este espaço um local que propicie um 
debate democrático e que considere a diversidade de pessoas 
envolvidas no processo de aprendizagem é um dos maiores 
desafios na Amazônia. A diversidade de sujeitos da região tem, 
dentre tantos desafios, o de construir sua própria história, con-
trapondo-se à maneira com que esta vem sendo engendrada 
por pessoas oriundas de outras regiões do Brasil ou de outros 
países, que muitas vezes veem e utilizam a região a partir da 
perspectiva colonialista, de exploração das riquezas naturais 
e do conhecimento da população local.

A educação na Região Norte está necessariamente ligada 
à diversidade das condições de vida local, de saberes, de valo-
res, de práticas sociais e educativas, bem como de uma varie-
dade de sujeitos, camponeses e citadinos (populações urba-
nas e periféricas das cidades da Amazônia). Reconhece-los 
enquanto sujeitos da própria história e como peças funda-
mentais no processo de aprendizagem, inclusive facilitando e 

59 Idem.
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promovendo sua participação na gestão escolar é o primeiro 
passo em favor de uma prática educativa libertadora.

Os demais textos desta coletânea têm o condão de desin-
vibilizar estes grupos e expor a visão diversa e rica que com-
põem a realidade da Região Norte, com o intuito de rediscu-
tir a educação na região, e desse modo, garantir a efetividade 
da dignidade da pessoa humana na Amazônia. 
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“No campo ideológico, podemos discutir. Você, por seu cará-
ter, sua formação, tudo fará para defender a sua fé, e eu, tudo 
farei para defender as minhas ideias, com o calor e intransi-
gência de minha convicção.
Isto em princípio é bom para que nos conheçamos, tornando 
nítido aquilo que nos pode separar e mais nítido e profundo 
aquilo que nos pode unir”.
(Dalcídio Jurandir 1)

1 JURANDIR, Dalcídio. Carta a uma Católica Militante. Disponível 
em: <http://dalcidiojurandir.com.br/home/carta-a-uma-catolica-mi-
litante/>. Acesso em: 02 de setembro de 2013.
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RESUMO
O texto trata da perspectiva do direito humano à educa-

ção, visão indiscutível, mas pouco abordada, buscando tra-
balhar a evolução da ideia de educação, entendida como uma 
condição própria do homem e posteriormente reconhecida 
como um direito humano, tomando como ponto de partida a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, passando 
pela análise das Declarações de Direitos que aprofundem o 
tema, em especial: 1) a Conferência Mundial sobre Educação 
para Todos, (Jomtien, Tailândia), de 1990; 2) a Declaração de 
Salamanca (Salamanca, Espanha), de 1994 e 3) o Compromisso 
de Dacar (Dacar, Senegal), firmado em 2000, de modo a apre-
sentar um panorama das normas internacionais acerca do 
direito humano à educação. Analisa ainda a relação destes tra-
tados internacionais dos quais o Brasil é signatário e a rela-
ção normativa com o arcabouço jurídico brasileiro, em espe-
cial, com a novel conceituação de supralegalidade, de modo a 
oferecer um panorama acerca do conceito de direito humano 
à educação.

ABSTRACT
The edition comes from the perspective of the human right to 
education, vision indisputable, but rarely addressed, seeking 
to work the evolution of the idea of education, understood as 
a peculiar condition to man and later recognized as a human 
right, taking as its starting point the Universal Declaration 
Human Rights, 1948, through the analysis of the Bills of 
Rights that deepen the theme, in particular: 1) the World 
Conference on Education for All (Jomtien, Thailand), 1990, 
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2) the Declaration of Salamanca (Salamanca, Spain), 1994 
and 3) The Commitment of Dakar (Dakar, Senegal), signed 
in 2000, in order to present an overview of the international 
standards on the human right to education. It also examines 
the relationship of these international treaties to which Brazil 
is a signatory and normative relationship with the Brazilian 
legal framework, in particular, a novel concept of supra lega-
lity in order to provide an overview of the concept of human 
right to education.



91

1 A EDUCAÇÃO COMO CONDIÇÃO HUMANA
Se a existência da humanidade não está condicionada à 

educação, seu desenvolvimento, organização e seus progres-
sos são tanto melhores quanto melhor for a educação de uma 
sociedade. A frase pode ter conotação de um exagero linguís-
tico, porém esta é a conclusão que podemos obter ao analisar-
mos a história das civilizações através dos escritos dos grandes 
pensadores 2, sejam religiosos ou laicos, em qualquer cultura, 
ao longo dos mais de cinco mil anos de civilização.

A educação, passada de uma geração à outra, sempre foi, 
não apenas instrumento indispensável pra a construção da 
civilização, mas ferramenta essencial à sobrevivência e evo-
lução humana.

2 Quando tratamos da história da educação na Antiguidade, podemos des-
tacar três grandes momentos fundadores da cultura moderna, quais sejam 
a educação oriental (marcada por nomes como Confúcio, que desenvolveu 
estudos no campo da filosofia, Abu Rayhan al-Biruni, no ensino da mate-
mática e da estronomia, Ibn al Hayzam, grande pensador da física, em 
especial da ótica), a educação grega, com os trabalhos de Platão (especial-
mente nas obras Alcibíades (segundo) e Mêon e Teeteto que tratam sobre 
conhecimento) e seu discípulo Aristóteles (A política, Ética à Nicômaco e 
outras obras ) e por fim, a educação romana (marcada pela Lei das doze 
Tabuas, e também pelas obras de Cícero, De re publica e De oratore e Sêneca, 
Quaestiones naturales e Epistulae Morales ad Lucilium). Sobre o tema ver: 
MONTEIRO, A. Reis. História da Educação: do antigo «direito de educa-
ção» ao novo «direito à educação». São Paulo: Cortez, 2006. Sobre autores 
do oriente ver: MELLO, Lucrecia Sringhetta. A educação na Antiguidade. 
P. 23-27. In: MARQUES DE SOUZA, Neusa Maria. História da Educação. 
São Paulo: Avercamp, 2006. Sobre a educação grega e a educação em Roma 
ver: MATOS, Julia. A educação em Roma, p. 89 e ss. E, FERER, Carla 
Santos. Educação Grega. p. 73 e ss. In: FLORES, Moacyr (org). Mundo 
Greco-Romano: O sagrado e o profano. Rio Grande do Sul: EDIPUCRS, 
2006. A consulta dos textos romanos (em latim) pode ser feita pelo site: 
<http://www.thelatinlibrary.com>, Acesso em: 16 de agosto de 2013.
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Muitos autores, entre eles Noam Chomsky 3, descreveram 
estruturas de pensamento e de linguagem relacionadas à mente 
humana, as quais exigem um desenvolvimento tão vital quanto 
o crescimento ou a associação em grupos. O aprendizado, 
neste contexto, é visto como uma função inerente à condi-
ção de ser vivo, onde o ser humano, através de um processo 
de formação de estruturas mentais novas e da eterna supera-
ção de modelos, interage com o meio ambiente num perma-
nente aprendizado.

Primórdios desta concepção podem ser encontrados no 
período Renascentista (séc. XIV-XVIII), que marca o início 

do “Século das Luzes”, em oposição à “Idade 
das Trevas” (Idade Média). Este momento 

caracteriza-se pelo retorno as ideias da 
era clássica, sendo marco da transi-
ção do feudalismo para o capitalismo. 
Estas mudanças incidirão também na 
educação, com o surgimento da escola 
humanística na filosofia (entre os expo-
entes destacam-se Petrarca, Erasmo de 
Roterdã, entre outros). As inovações das 
pesquisas no campo da astronomia (teo-

ria heliocêntrica desenvolvida desde Copérnico, passando por 
Giordano Bruno e aperfeiçoada por Galileu Galilei), e o apri-
moramento da imprensa (com Johannes Guttemberg), além 
das artes (Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci e Giotto) 
são exemplos desta revolução 4.

3 Ver entrevista com o autor intitulada “Para além de uma educação 
domesticadora: Um Diálogo com Noam Chomsky”. Disponível em 
<www.curriculosemfronteiras.org>. Acesso em: 17 de agosto de 2013

4 Sobre o tema ver: NUNES, Ruy Afonso Costa. História da educação 
no Renascimento. São Paulo: EPU / EDUSP, 1980.

a educação é uma 
atividade funda-
mental da vida e que a 
vida constitui-se numa 
fonte inesgotável de 

novos saberes
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Neste sentido, podemos afirmar que a educação é uma ati-
vidade fundamental da vida e que a vida constitui-se numa 
fonte inesgotável de novos saberes. A vida, em sentido indivi-
dual ou social, nada mais é do que uma cadeia de processos 
investigativos e de aprendizados.

Tais aspectos biológicos do processo de aprendizagem 
evidenciam o quanto a educação faz parte de um processo 
de existência humana. Por óbvio que a condição humana 
não se resume ao processo de aprendizagem empírica, 
desenvolvendo-se na verdade, num plano sociocultural. A 
educação humana não ocorre, somente, como resultado de 
uma reação biológica ao meio como instinto de sobrevivên-
cia, mas também entre o individuo e aqueles que o rodeiam.

Assim, a educação em seu sentido amplo deve ser vis-
lumbrada como a própria expressão da condição humana e 
quesito indispensável para o alcance da plenitude de fato-
res emocionais, sociais e existenciais. Por isso, a educação 
como meio empírico, e posteriormente, através de meca-
nismos de ensino 5, foi o grande diferencial na história evo-
lutiva da humanidade.

O desenvolvimento da sociedade humana foi conver-
tendo a educação em bem de elite, e posteriormente, numa 
reivindicação da classe média urbana e finalmente como 
uma necessidade de todos. Da necessidade converteu-se 
em direito. É um direito humano e um bem fundamental. 

5 O sistema de ensino como conhecemos hoje é fruto, em grande parte, 
das práticas educacionais oriundas da Idade Medieval, com a pre-
sença de um professor, o conhecimento baseado mais em autores do 
que na experiência, as práticas avaliativas, entre outros. É neste perí-
odo que teremos o nascimento das universidades, em especial, a de 
Bolonha (Itália), fundada em 1088. Sobre o tema ver: NUNES, Ruy 
Afonso Costa. História da educação na Idade Média. São Paulo: EPU 
/ EDUSP, 1979.
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Direito, este, inalienável e irrenunciável, independente de 
reconhecimento normativo. Segundo José Cláudio Monteiro 
de Brito Filho 6:

Direitos Humanos podem ser entendidos, 
assim, como o conjunto de direitos neces-

sários à garantia da dignidade da pes-
soa humana. Deixa-se assim de ter 
uma expressão vaga, alcançando-se 
uma noção que é concreta e que passa 
a funcionar como vetor para agrupar os 
direitos como humanos. Assim, sempre 
que um determinado direito for enten-
dido como essencial para o respeito à 
dignidade da pessoa humana ele deve 
ser considerado como integrante dos 

direitos humanos.

E acrescenta:

Mais que isso, a dignidade funciona ao mesmo 
tempo como um ímã e como um freio. Como 
o primeiro para atrair todos os direitos indis-
pensáveis à vida digna do ser humano, e como o 
segundo para impedir a tentação, às vezes desen-
freada de alguns de querer incluir todos os direi-
tos como humanos.

Assim, compreendido como direito humano, não tardou 

6 In: BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro. Direitos Fundamentais & 
Relações Sociais no Mundo Contemporâneo. Paraná: Juruá, 2005.

Direitos Humanos 
podem ser entendi-
dos, assim, como o con-
junto de direitos neces-
sários à garantia da 
dignidade da pessoa 

humana…
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para que o direito à educação passasse a figurar nas mais diver-
sas declarações internacionais.

2 OS TRATADOS INTERNACIONAIS E O DIREITO 
HUMANO À EDUCAÇÃO
A preocupação com o direito universal à educação na con-

temporaneidade remonta à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948.

A importância desta declaração pode ser destacada no 
sentido de fundamentar o respeito universal aos Direitos 
Humanos. A partir da Declaração de 1948, houve um consenso 
acerca de quais princípios fundamentais da conduta humana 
devem ser respeitados. Assim, restou comprovada a existên-
cia, pelo menos em parte, de um grupo de valores comparti-
lhados por todos os países do mundo ocidental e, mesmo por 
grande parte da humanidade. Assim, o marco da Declaração 
de 1948 possibilitou a evolução da discussão sobre os funda-
mentos filosóficos dos direitos humanos para uma discussão 
sobre a realização destes direitos.

Essa questão, por seu turno, estará atrelada ao desenvol-
vimento global da sociedade e à capacidade de cada um em 
desenvolver suas capacidades de legislar para si (“Constituição 
Civil”, de Kant 7) em prol de uma lei moral, expressada nas 
três máximas Kantinianas, a saber:

7 Sobre este tema ver: BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução 
Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2004 e 
CHAUÍ, Marilena. A ética em Kant. Disponível em: <http://www.
scribd.com/doc/6605652/Marilena-Chaui-A-Etica-de-Kant>, acesso 
em: 26 de agosto de 2013.
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1) Age como se a máxima da tua ação devesse ser 
erigida por tua vontade em lei universal da natu-
reza; 2) Age de tal maneira que trates a humani-
dade tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, 
sempre como um fim, nunca como um meio e 3) 
Age como se a máxima da tua ação devesse ser-
vir de lei universal para todos os seres racionais.

O artigo 26 8 da citada Declaração preconiza que toda pes-
soa tem direito à educação, que esta deve 

ser gratuita, ao menos no que con-
cerne à básica e fundamental, e 
obrigatória 9. Ademais, tal docu-
mento reflete sobre o conteúdo e 
o objeto do processo educativo, 
vinculando-o ao pleno desenvol-
vimento da pessoa humana, for-
talecendo assim o respeito aos 
Direitos Humanos e às liberda-
des fundamentais, favorecendo a 

8 Artigo XXVI: 1)Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será aces-
sível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 
2) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em 
prol da manutenção da paz. 3) Os pais têm prioridade de direito na esco-
lha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Disponível 
em: www.direitoshumanos.usp.br. Acesso em: 27 de agosto de 2013.

9 Disponível em:< www.direitoshumanos.usp.br>, acesso em: 27 de 
agosto de 2013.

O artigo 26  da citada 
Declaração preconiza que 
toda pessoa tem direito à 
educação, que esta deve ser 
gratuita, ao menos no que 
concerne à básica e funda-

mental, e obrigatória
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compreensão, a tolerância para com as diversas culturas, numa 
clara alusão aos fundamentos do pluralismo 10, promovendo o 
desenvolvimento e a interação entre as nações na busca pela 
paz e da dignidade humana.

Temos de ressaltar outro importante documento originado 
da Declaração de Direitos Humanos de 1948, que é o Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais-
PIDESC (1966), adotado pela Resolução n.2.200-A (XXI) da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966.

Possuindo 146 signatários, o PIDESC foi ratificado pelo 
Brasil através do Decreto 591, de 06 de julho de 1992. O docu-
mento dispõe, em seu Artigo 13, §1:

Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem 
o direito de toda pessoa à educação. Concordam 
em que a educação deverá visar o pleno desen-
volvimento da personalidade humana e do sen-
tido de sua dignidade e a fortalecer o respeito 
pelos direitos humanos e liberdades fundamen-
tais. Concordam ainda que a educação deverá 
capacitar todas as pessoas a participar efetiva-
mente de uma sociedade livre, favorecer a com-
preensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou 
religiosos e promover as atividades das Nações 
Unidas em prol da manutenção da paz.

O §2. fixa os objetivos para o pleno exercício desse direito, 
a saber:

10 Sobre o tema ver: CITADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça 
Distributiva. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1999.
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1) A educação primária deverá ser obrigatória e acessí-
vel gratuitamente a todos. 2) A educação secundária em 
suas diferentes formas, inclusive a educação secundária 
técnica e profissional, deverá ser generalizada e tornar-
-se acessível a todos, por todos os meios apropriados 
e, principalmente, pela implementação progressiva do 
ensino gratuito. 3) A educação de nível superior deverá 
igualmente tornar-se acessível a todos, com base na 
capacidade de cada um, por todos os meios apropria-
dos e, principalmente, pela implementação progressiva 
do ensino gratuito. 4) Dever-se-á fomentar e intensi-
ficar, na medida do possível, a educação de base para 
aquelas pessoas que não receberam educação primá-
ria ou não concluíram o ciclo completo de educação 
primária na idade própria. 5) Será preciso prosseguir 
ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar 
em todos os níveis de ensino, implementar-se um sis-
tema adequado de bolsas de estudo e melhorar conti-
nuamente as condições materiais do corpo docente. 
6) Os Estados-partes no presente Pacto comprome-
tem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for 
o caso, dos tutores legais, de escolher para seus filhos 
escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades 
públicas, sempre que atendam aos padrões mínimos 
de ensino prescritos ou aprovados pelo Estado, e de 
fazer com que seus filhos venham a receber educa-
ção religiosa ou moral que esteja de acordo com suas 
próprias convicções. 7) Nenhuma das disposições do 
presente artigo poderá ser interpretada no sentido de 
restringir a liberdade de indivíduos e de entidades de 
criar e dirigir instituições de ensino, desde que res-
peitados os princípios enunciados no parágrafo 1º do 
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presente artigo e que essas instituições observem os 
padrões mínimos prescritos pelo Estado.

A importância do PIDESC relaciona-se, em especial, com seu 
sistema de monitoramento, que consiste no envio de relatório 
ou informes encaminhados pelos Estados-Partes ao Secretário 
das Nações Unidas que, por seu turno, os envia para análise do 
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Comitê 
DESC). Os prazos definidos de envio foram de 2 (dois) anos 
para o primeiro informe e de 5 (cinco) anos para os demais 
informes.

O Comitê DESC depois de analisar o relatório/informe, 
emite suas conclusões que, embora não dotadas de força legal, 
constituem importante instrumento de acompanhamento e 
pressão na garantia dos Direitos humanos.

Ademais, e no que concerne ao Brasil, tem havido intensa 
atuação da sociedade civil organizada, que a partir da Plataforma 
Brasileira dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Plataforma 
Dhesca Brasil) tem atuado no monitoramento dos direitos huma-
nos no país e, através de “contrainformes”, têm desmistificado 
alguns dados encaminhados pelo governo brasileiro, ou retificado 
os dados considerados incorretos sobre a realidade brasileira 11.

11 Sobre o tema consultar: DHESCA. Plataforma Brasileira de Direitos 
Humanos, Sociais, Culturais e Ambientais. Direitos Humanos 
Econômicos, Sociais e Culturais. O Cumprimento do PIDESC pelo 
Brasil. Contra Informe da Sociedade Civil – Resumo Executivo. 
Observações Conclusivas do Comitê. Comentários. Brasília: 
Plataforma DHESCA, 2003; DHESCA. Plataforma Brasileira de 
Direitos Humanos, Sociais, Culturais e Ambientais, Direitos Humanos 
Econômicos, Sociais e Culturais. O Cumprimento do PIDESC pelo 
Brasil. Contra Informe da Sociedade Civil – Resumo Executivo. 
Observações Conclusivas do Comitê. Comentários. Brasília: 
Plataforma DHESCA, 2007.
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No bojo da discussão sobre o Direito Humano à Educação, 
é também preciso referenciar a Convenção relativa à Luta con-
tra a Discriminação no campo do Ensino, adotada a 14 de 
dezembro de 1960, pela Conferência Geral da Organização 
das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura – 
UNESCO, em sua 11.ª sessão, reunida em Paris de 14 de novem-
bro à 15 de dezembro de 1960. Seu princípio maior vincula-se 
diretamente à Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
ao recordar o princípio de não discriminação e a proclama-
ção do direito de toda pessoa à educação. Neste contexto, a 
UNESCO fundamenta sua missão de, com respeito da diver-
sidade dos sistemas nacionais de educação, não só combater 
qualquer discriminação em matéria de ensino, mas, concomi-
tantemente, promover a igualdade de oportunidade e trata-
mento para todos nestes campos em prol do respeito universal 
dos direitos do homem e oportunidades iguais de educação.

Dentre diversas outras recomendações, podemos destacar 
a constante do artigo IV, que dispõe 12:

Artigo IV: Os Estados Partes na presente 
Convenção comprometem-se além do mais a for-
mular, desenvolver e aplicar uma política nacio-
nal que vise a promover, por métodos adaptados 
às circunstâncias e usos nacionais, a igualdade de 
oportunidades e tratamento em matéria de ensino, 
e principalmente: a) tornar obrigatório e gratuito 
o ensino primário: generalizar e tornar acessível 
a todos o ensino secundário sob suas diversas for-
mas; tornar igualmente acessível a todos o Ensino 

12 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/conv_
discriminacao_ensino.htm>, acesso em: 30 de agosto 2013
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Superior em função das capacidades individuais; 
assegurar a execução por todos da obrigação esco-
lar prescrita em lei; b) assegura em todos os estabe-
lecimentos públicos do mesmo grau um ensino do 
mesmo nível e condições equivalentes no que diz 
respeito à qualidade do ensino dado; c) encorajar e 
intensificar, por métodos apropriados, educação de 
pessoas que receberam instrução primária ou que 
não a terminaram e permitir que continuem seus 
estudos em função de suas aptidões; d) assegurar 
sem discriminação a preparação ao magistério.

O Brasil ratificou a Convenção relativa à Luta contra a 
Discriminação no Campo do Ensino em 1968, após a aprova-
ção pelo Congresso Nacional do Decreto Legislativo n. 40, de 
1967, mediante o Decreto nº 63.223 - de 6 de setembro de 1968, 
comprometendo-se, então a assegurar a todos o respeito univer-
sal dos direitos do homem e oportunidades iguais de educação.

Alinhando-se também ao espírito de proteção das gerações 
futuras e à garantia dos Direitos Humanos que marca o início 
dos anos 90, a “Convenção sobre os Direitos da Criança” de 
1989, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo 28, de 14 de 
setembro de 1990 e o Decreto 99710, de 21 de novembro de 1990, 
dispõe em sua Parte I que “O ensino primário será obrigatório 
e gratuito. A disciplina escolar deve respeitar a dignidade da 
criança. A educação terá por objetivo preparar a criança para a 
vida dentro de um espírito de compreensão, tolerância e paz;”. 13

13 Vinte países assinaram o Protocolo no próprio dia da cerimônia ofi-
cial de sua abertura, inclusive o Brasil. Entretanto, para que o docu-
mento internacional surta efeito, há a necessidade de dez países rati-
ficarem-no internamente. Disponível em: <http://www.abmp.org.br/
textos/270.htm, acesso> em: 02 de setembro de 2013.
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Ainda sobre o tema importa registrar que dia 28 de fevereiro 
de 2012, em Genebra, durante o período de sessões da ONU, 
ocorreu a cerimônia oficial de abertura do Terceiro Protocolo 
à “Convenção sobre os Direitos da Criança”, de 1989. Criado 
pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas no 
dia 19 de dezembro de 2011, o texto do novo Protocolo garante 
às crianças e seus representantes a possibilidade de recorrerem 
ao Comitê de Direitos das Crianças da ONU – por meio de 
comunicações – sempre que não tiverem seus direitos garan-
tidos pelas justiças de seus países, ou seja, sempre que após a 
provocação das jurisdições domésticas restarem esgotadas as 
instâncias internas sem qualquer resultado prático positivo.

Por outo lado, e no que concerne a efetividade do disposto 
no artigo 26 da Declaração Universal de 1948, na mencionada 
“Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo 
do Ensino” e na “Convenção Sobre os Direitos da Criança”, 
houve um retorno ao tema do Direito à Educação e uma 
ampla discussão, em 1990, pelos participantes da Conferência 
Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, 
Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990. A análise do preâmbulo 14 
da Declaração de Jomtien, permite apontar algumas nefastas 
realidades que marcavam o período da discussão:

“mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo 
menos 60 milhões são meninas, não têm acesso 
ao ensino primário: mais de 960 milhões de adul-
tos - dois terços dos quais mulheres - são analfa-
betos, e o analfabetismo funcional é um problema 
significativo em todos os países industrializados 

14 Disponível em:<www.unesdoc.unesco.org>, acesso em 30 de agosto 
de 2013;
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A partir de uma vasta 
avaliação das deficiên-
cias mundiais na área de 
educação, esta passou a ser 
entendida como um direito 
fundamental de todos, no 
mundo inteiro, como ele-
mento-chave capaz de con-
tribuir para a conquista 
de um mundo mais justo, 
saudável, igualitário e 

seguro…

ou em desenvolvimento: mais de um terço dos 
adultos do mundo não têm acesso ao conheci-
mento impresso, às novas habilidades e tecnolo-
gias, que poderiam melhorar a qualidade de vida 
e ajudá-los a perceber e a adaptar-se às mudanças 
sociais e culturais; e mais de 100 milhões de crian-
ças e incontáveis adultos não conseguem con-
cluir o ciclo básico, e outros milhões, apesar de 
concluí-lo, não conse-
guem adquirir conhe-
cimentos e habilidades 
essenciais”.

A partir de uma vasta avaliação 
das deficiências mundiais na área de 
educação, esta passou a ser enten-
dida como um direito fundamental 
de todos, no mundo inteiro, como ele-
mento-chave capaz de contribuir para 
a conquista de um mundo mais justo, 
saudável, igualitário e seguro. A apro-
vação da Declaração contemplou dois 
aspectos importantes que permeiam 
a luta pela educação 15, quais sejam:

1) Cada pessoa – criança, 
jovem ou adulto – deve estar em condições de apro-
veitar as oportunidades educativas voltadas para 
satisfazer a suas necessidades básicas de aprendi-
zagem; 2) Lutar pela satisfação das necessidades 

15 Idem. Art. 1 e 2.
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básicas de aprendizagem para todos exige mais do 
que a ratificação do compromisso pela Educação 
Básica. É necessário um enfoque abrangente, capaz 
de ir além dos níveis atuais de recursos, das estru-
turas institucionais; dos currículos e dos sistemas 
convencionais de ensino, para construir sobre a 
base do que há de melhor nas práticas correntes.

A Declaração de Salamanca (Salamanca, Espanha) de 1994, 
por seu turno, constituiu um marco internacional e sacra-
menta os ditames de Jomtien, bem como conclama os países 
a adotarem o princípio da educação inclusiva 16, que significa 
matricular todas as crianças em escola regular, salvo aquelas 
que apresentem fortes e excepcionais razões impeditivas 17.

Quanto à educação inclusiva, é importante elucidar, no 
âmbito internacional, a “Convenção da Guatemala” de 1999, 
a “Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadores 
de Deficiência” de 2001 e a “Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência”, de 2007; ratificada no Brasil pelo 
decreto nº 6.949,de 25 de agosto de 2009, que norteando o 

16 No âmbito nacional ver Decreto n. 3.298/98 (que institui a “Política 
Nacional para a Integração da pessoa portadora de Deficiência”), 
Resolução CNE/CEB n° 02/2001 (que instituiu as “Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica”), além da Lei n° 
8.069/90 (“Estatuto da Criança e do Adolescente”), Lei no. 9.394/96 
(“Lei de Diretrizes e Bases Nacionais”, e Lei n° 10.172/01, (que aprova 
o “Plano Nacional de Educação”).Ver ainda: Educação Inclusiva: 
Fundamentação Filosófica. Cartilha do MEC. Disponível em: <http://
www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000418.pdf>. Acesso 
em: 01 de setembro de 2013.

17 No Brasil, o tema foi regulado no artigo 208, III da Constituição 
Federal de 1988, e na Lei 7.853/189, regulamentada pelo Decreto 
nº.3.298/99.
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atual sistema de direitos das pessoas com deficiência, em seu 
artigo 24 18, reconhece e especifica algumas ações em prol do 
direito humano à educação:

Artigo 24. Educação. 1. Os Estados-Partes reco-
nhecem o direito das pessoas com deficiência à 
educação. Para efetivar esse direito sem discrimi-
nação e com base na igualdade de oportunida-
des, os Estados-Partes assegurarão sistema edu-
cacional inclusivo em todos os níveis, bem como 
o aprendizado ao longo de toda a vida, com os 
seguintes objetivos: a) O pleno desenvolvimento 
do potencial humano e do senso de dignidade e 
autoestima, além do fortalecimento do respeito 
pelos direitos humanos, pelas liberdades funda-
mentais e pela diversidade humana; b) O máximo 
desenvolvimento possível da personalidade, dos 
talentos e da criatividade das pessoas com defi-
ciência, assim como de suas habilidades físicas e 
intelectuais; c) A participação efetiva das pessoas 
com deficiência em uma sociedade livre.

Outro marco internacional a ser destacado é o Compromisso 
de Dacar (Dacar, Senegal), firmado em 2000, onde se reuni-
ram 164 países para avaliar os progressos realizados desde a 
Conferência de Jomtiem. Em Dacar, firmaram o compromisso 
de expandir significativamente as oportunidades educacio-
nais para as crianças, jovens e adultos até 2015. Os seis objeti-
vos firmados pelos países participantes são:

18 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 31 de agosto de 2013.
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“Ampliar e aperfeiçoar os cuidados e a educa-
ção para a primeira infância, especialmente no 
caso das crianças mais vulneráveis e em situa-
ção de maior carência”, 2- “Assegurar que, até 
2015, todas as crianças, particularmente as meni-
nas, vivendo em circunstâncias difíceis e as per-
tencentes a minorias étnicas, tenham acesso ao 
ensino primário gratuito, obrigatório e de boa 
qualidade”, 3- “Assegurar que sejam atendidas as 
necessidades de aprendizado de todos os jovens e 
adultos através de acesso equitativo a programas 
apropriados de aprendizagem e de treinamento 
para a vida”, 4. “Alcançar, até 2015, uma melho-
ria de 50% nos níveis de alfabetização de adul-
tos, especialmente no que se refere às mulheres, 
bem como acesso equitativo à Educação Básica 
e contínua para todos os adultos”, 5. “Eliminar, 
até 2005, as disparidades de gênero no ensino pri-
mário e secundário, alcançando, em 2015, igual-
dade de gêneros na educação, visando principal-
mente garantir que as meninas tenham acesso 
pleno e igualitário, bem como bom desempe-
nho, no ensino primário de boa qualidade” ,6. 
“Melhorar todos os aspectos da qualidade da edu-
cação e assegurar a excelência de todos, de forma 
que resultados de aprendizagem reconhecidos e 
mensuráveis sejam alcançados por todos, espe-
cialmente em alfabetização linguística e mate-
mática e na capacitação essencial para a vida” 19.

19 D i s p o n í v e l  e m :  < h t t p : //u n e s d o c . u n e s c o . o r g / i m a -
ges/0015/001592/159294POR.pdf>. Acesso em 13 de agosto de 2013.
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Um documento que se faz necessária sua menção é a 
Declaração de Cochabamba (Cochabamba, Bolívia), de 2001, 
aprovada durante a VII Sessão do Comitê Intergovernamental 
Regional do Projeto Principal para a Educação (PROMEDLAC 
VII), com a presença dos Ministros de Educação dos países da 
América Latina e do Caribe. A Declaração de Cochabamba 
constitui importante marco para a educação na América 
Latina. Dentre os aspectos mencionados podemos destacar o 
reconhecimento do pluralismo cultural dos países que com-
põem a América Latina e o Caribe, a melhoria da qualidade 
no processo educacional, dever de remuneração adequada 
aos professores, reconhecimento da necessidade do apoio da 
UNESCO para a elaboração de um projeto continental de edu-
cação com validade de 15 (quinze) anos e avaliação de cinco 
em cinco anos para verificar avanços obtidos 20. Ambas as 
Declarações constituem marcos de referência para o acom-
panhamento e avaliação da melhoria da educação

Também não é possível olvidar a Convenção Americana 
de Direitos Humanos (“Pacto San José da Costa Rica”), ado-
tada e aberta à assinatura dos signatários na “Conferência 
Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos”, ocor-
rida em San José da Costa Rica (Costa Rica, 1969) ratificada 
pelo Brasil através do Decreto Legislativo nº 27 de 25 de novem-
bro de 1992. A previsão sobre educação consta do art. 26 21:

“Desenvolvimento progressivo. Os Estados 
Membros comprometem-se a adotar as provi-
dências, tanto no âmbito interno, como mediante 

20 D i s p o n í v e l  e m :  < h t t p : //u n e s d o c . u n e s c o . o r g / i m a -
ges/0012/001275/127510por.pdf>. Acesso em: 28 de agosto de 2013.

21 Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/>. Acesso em: 02 de setem-
bro de 2013.
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cooperação internacional, especialmente econô-
mica e técnica, a fim de conseguir progressiva-
mente a plena efetividade dos direitos que decor-
rem das normas econômicas, sociais e sobre 
educação, ciência e cultura, constantes da Carta 
da Organização dos Estados Americanos, refor-
mada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida 
dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por 
outros meios apropriados”.

Já no ano 1988 os direitos econômicos, sociais e culturais 
foram contemplados no Protocolo Adicional à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), 
ratificado pelo Brasil em 21 de agosto de 1996, através do 
Decreto nº 3.321, de 30 de dezembro de 1999  22. No caso do 
direito à educação, em seu art. 13 o Protocolo de San Salvador 
reafirma e aprofunda o que estava previsto no PIDESC. O 
Protocolo reafirma o dever do Estado de investir o máximo 
de recursos disponíveis, até alcançar, progressivamente – isto 
é, sem retrocessos –, a plena efetividade dos direitos econômi-
cos, sociais e culturais.

Também prevê um Sistema de Petições Individuais que 
podem ser apresentadas diretamente pelas vítimas de viola-
ções, resultando na condenação jurídica do Estado. Tais docu-
mentos são a base do Sistema Interamericano de Proteção 
dos Direitos Humanos, formado por dois órgãos: a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, que recebe e analisa 
as Petições Individuais, apontando ações a serem adotadas 

22 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3321.
htm>. Acesso em: 01 de setembro de 2012.
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pelos Estados e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
que deve julgar as violações constatadas pela Comissão e não 
solucionadas de forma amigável pelo Estado. Além de anali-
sar as petições, a Comissão pode realizar audiências públicas 
ou nomear especialistas independentes para analisar deter-
minados temas, a pedido da sociedade civil ou dos Estados.

A análise destes instrumentos legais internacionais per-
mite compreender a real preocupação universal com a garan-
tia do direito à educação, e consequentemente, com seus coro-
lários, como a garantia da dignidade humana, da liberdade e 
do desenvolvimento 23.

Esta questão foi discutida por Amartya Sen 24 ao consi-
derar o desenvolvimento e os direitos humanos como ques-
tões conjuntas e dependentes entre si. O desenvolvimento é 
considerado um processo de ampliação das liberdades. Esta, 
por seu turno, é fundamental para o processo de desenvolvi-
mento por caracterizar-se como critério de avaliação (o forta-
lecimento das liberdades das pessoas é a medida do desenvol-
vimento de uma sociedade) e como critério de efetividade (o 
alcance do pleno desenvolvimento depende da possibilidade 
de livre-agir das pessoas). A educação insere-se neste contexto 
exatamente por ser um instrumento para o alcance da liber-
dade do ser humano.

Da perspectiva apresentada nas mais diversas declarações, 
convenções e tratados internacionais, é possível compreender 

23 . Ver ainda: Alfabetização como liberdade. Brasília: UNESCO, 
MEC, 2003. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0013/001303/130300por.pdf. Acesso em: 26 de agosto de 2013. BAXI, 
Upendra. A evolução do direito ao desenvolvimento. In: SYMONIDES, 
Janusz. Direitos Humanos: novas dimensões e desafios. Secretaria 
Especial de Direitos Humanos. Brasília: UNESCO, 2003. p. 139-158.

24 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000.
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então o Direito Humano à Educação a partir de três dimen-
sões que interligam-se e complementam-se em prol de sua efe-
tividade. Essas três dimensões podem assim ser explicitadas 25:

“Direito humano à educação – Não se resume ao 
direito de ir à escola. A educação deve ter qua-
lidade, ser capaz de promover o pleno desen-
volvimento da pessoa, responder aos interesses 
de quem estuda e de sua comunidade. Direitos 
humanos na educação – O exercício do direito à 
educação não pode estar dissociado do respeito 
a outros direitos humanos. Não se pode permitir, 
por exemplo, que a escola, seus conteúdos e mate-
riais didáticos reforcem preconceitos. Tampouco 
se deve aceitar que o espaço escolar coloque em 
risco a saúde e a segurança de estudantes, ou ainda 
que a educação e a escola sejam geridas de forma 
autoritária, impossibilitando a livre manifesta-
ção do pensamento de professores e estudantes, 
bem como sua participação na gestão da escola.
Educação em direitos humanos – Os direitos 
humanos devem fazer parte do processo edu-
cativo das pessoas. Para defender seus direitos, 
todas as pessoas precisam conhecê-los e saber 
como reivindicá-los na sua vida cotidiana. Além 
disso, a educação em direitos humanos promove 
o respeito à diversidade (étnico-racial, religiosa, 
cultural, geracional, territorial, de gênero, de 

25 DHESCA. Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, 
Sociais Culturais e Ambientais. Coleção Manual de Direitos Humanos 
– volume 07: Direito Humano à Educação – 2ª edição – Atualizada e 
Revisada. Novembro 2011, p.26.
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orientação sexual, de nacionalidade, de opção 
política, dentre outras), a solidariedade entre 
povos e nações e, como consequência, o fortale-
cimento da tolerância e da paz.”

Assim é que, para além de sua importância como direito 
humano que possibilita à pessoa desenvolver-se plenamente e 
continuar aprendendo ao longo da vida, a educação é um bem 
público da sociedade, na medida em que possibilita o acesso 
aos demais direitos, por isso a importância das três dimen-
sões do direito a educação estarem plenamente garantidos 26.

“Portanto, a educação é um direito muito especial: 
um “direito habilitante” ou “direito de síntese”. E 
sabe por quê? Porque uma pessoa que passa por 
um processo educativo adequado e de qualidade 
pode exigir e exercer melhor todos seus outros 
direitos. A educação contribui para que crianças, 
adolescentes, jovens, homens e mulheres saiam 
da pobreza, seja pela sua inserção no mundo do 
trabalho, seja por possibilitar a participação polí-
tica em prol da melhoria das condições de vida de 
todos. Também contribui para evitar a margina-
lização das mulheres, a exploração sexual e o tra-
balho infantil, possibilita o enfrentamento de dis-
criminações e preconceitos, entre muitos outros 
exemplos que poderiam ser citados.”

Em verdade, a ideia da impositiva presença e efetivação do 
direito à instrução nas sociedades politicamente organizadas 

26 Idem, p. 19.
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vem vinculada cada vez mais, à própria evolução da socie-
dade, preordenada a viabilizar um clima de respeito à digni-
dade humana. Como vimos acima, multiplicam-se a partir da 
própria Declaração dos Direitos Humanos de 1948 os docu-
mentos que buscam servir de instrumento à sua garantia. De 
modo geral, ainda que com especificidades decorrentes da área 
de abrangência e países vinculados, essas normativas internacio-
nais defendem a compreensão de que a educação é um direito 
fundamental porque, de uma perspectiva, consubstancia em 
prerrogativa própria à qualidade humana, em razão da exigên-

cia de dignidade, e de outra, porque é 
reconhecido e consagrado por ins-

trumentos internacionais e pelas 
Constituições que o garantem.

O direito à educação, além 
de estar inserido no rol dos 
Direitos Fundamentais Socais 
da Constituição Brasileira de 
1988, também é revestido de qua-
lidades que são próprias a estes 
direitos. Essas características, 
aliás, consagram a postura dos 

Direitos Fundamentais como elementos de essência de uma 
Constituição. Essas características, segundo Robert Alexy 27 são:

“1- A natureza dos direitos morais porquanto 
contam com a “universalidade” na sua estrutura, 
assumindo postura de direitos de todos contra 
todos. 2- A qualidade de direitos preferenciais, 

27 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Ed. 
Malheiros, 2009. P. 31.

O direito à educação, além 
de estar inserido no rol dos 
Direitos Fundamentais Socais 
da Constituição Brasileira de 
1988, também é revestido de 
qualidades que são próprias 

a estes direitos
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porquanto fundamentam exatamente, o direito 
dos homens à sua tutela pelo direito positivo; 3- A 
“fundamentalidade do interesse ou carência pro-
tegida” que exige e implica na “necessidade de res-
peito, sua proteção ou seu fomento pelo direito”.

O que se observa então é um direito bifacetado, onde um 
lado envolve a instrução individual, mais vinculado a uma 
questão de primeira geração dos Direitos Humanos, por estar 
diretamente ligado à liberdade de se instruir, mas também, e 
já vinculado a esta segunda face, esse é um direito vinculado 
a uma política educacional, ou seja, a um conjunto de inter-
venções juridicamente organizadas e executadas em termos 
de processo de formação da sociedade, visando oferecer aos 
integrantes da comunidade social instrumentos a alcançar os 
seus fins.

Essas duas faces permitem então a compreensão de que 
Direito Humano à educação ocupa um papel central no âmbito 
dos Direitos Humanos e é indispensável ao desenvolvimento 
e exercício dos demais direitos. Por dar acesso a outros direi-
tos ele se mostra, portanto, um instrumento fundamental, por 
meio do qual adultos e crianças marginalizados econômico e 
socialmente podem emancipar-se da pobreza e obter os recur-
sos necessários à sua plena participação no meio social. No caso 
brasileiro, a educação apresenta-se como um intenso instru-
mento de superação de severas barreiras entre ricos e pobres.

Por outro lado, inobstante o extenso elenco de atos cer-
cando a adoção e a aplicação dos principais vetores da educa-
ção (universalidade, preferenciabilidade e fundamentalidade), 
no seu status de direito fundamental, constata-se, ainda, uma 
certa fragilidade na adequada implementação desse direito, 
reconhecida, alias, pelo ordenamento nacional e internacional.
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Segundo dados da UNESCO de 2011, há no mundo inteiro 
um contingente de 796 milhões de adultos, dos quais 2/3 são 
mulheres, que não dispõem de competências básicas como ler, 
escrever e contar. Para virar este jogo, e somente em se tra-
tando de contratação de pessoal, seriam necessários mais de 
1,9 milhões de professores para o ensino primário para alcan-
çar o objetivo de universalização da educação nos países sele-
cionados pela pesquisa 28.

A frieza dos números reflete a brutalidade da realidade, 
onde analfabetismo e pobreza estão fortemente entrelaçados. 
São nos países mais pobres, e que possuem minorias étnicas, 
migrantes, indígenas e portadores de necessidades especiais 
sem um adequado atendimento escolar, que propicie uma edu-
cação inclusiva, que estão os maiores índices de analfabetismo, 
evasão escolar, e em consequência, miserabilidade 29. Somente 
na África subsaariana, 10 milhões de crianças abandonam a 
escola primária a cada ano 30.

28 Relatório de monitoramento de EPT – Brasil: UNESCO, 2011. Ibidem, p.18.
29 “A pobreza, sem sombra de dúvida, é um fenômeno generalizado, uma 

relação social sujeita ao direito cuja lógica precisa ser entendida. Contudo, 
tanto a análise da pobreza quanto as estratégias para seu combate reque-
rem uma distinção entre pobreza e miséria. A pobreza configura uma 
situação de insegurança, ao passo que a miséria é uma espiral de dife-
rentes tipos de insegurança, em que cada um deles agrava os efeitos do 
anterior, formando um ciclo que aprisiona o indivíduo. Logo a distinção 
não é apenas um problema de escala, mas de estrutura. A miséria loca-
liza-se na “terra de ninguém” onde as pessoas são excluídas do sistema 
e as autoridades diversas não sabem trabalhar em conjunto. O objetivo 
do direito a um padrão de vida decente é dar uma garantia mínima con-
tra a combinação dos vários tipos de insegurança, e não contra cada um 
deles, em particular.” PETIT Louis-Edmond, MEYER-BISCH, Patrice. 
Direitos Humanos e Pobreza Extrema. In: SYMONIDES, Janusz. Direitos 
Humanos: novas dimensões e desafios. Secretaria Especial de Direitos 
Humanos. Brasília: UNESCO, 2003. p. 207-232.

30 Relatório de monitoramento de EPT – Brasil: UNESCO, 2011. Ibidem, p.06
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Assim, o panorama apresentado até aqui tem sido no sen-
tido de um robustecimento da qualidade e da garantia de 
acesso de todos à educação, vinculado especialmente aos docu-
mentos, tanto nacionais quanto internacionais, cujo objetivo é 
pressionar a comunidade internacional por medidas concretas 
a incidir tanto na estrutura como no processo de aprendiza-
gem. E isto no sentido de viabilizar a uni-
versalização e fomentar a equidade no 
campo da instrução, buscando, em pleno 
processo de mundialização, orientar as 
novas gerações para o progresso socio-
econômico, cultural, para a tolerância 
e para as inevitáveis exigências de coo-
peração internacional, fortalecendo de 
modo específico os campos de coopera-
ção e de associação.

Neste sentido, é importante recordar 
a perspectiva defendida por John Rawls 31 
em sua Teoria da Justiça, que a sociedade 
deve ser compreendida como “um empreen-
dimento cooperativo para vantagem mútua (e) 
esse empreendimento é tipicamente marcado por um conflito 
também de identidade de interesses” Assim, a relevância do 
envolvimento coletivo da sociedade, por intermédio de todos 
os setores que a compõem, é fundamental para o cumpri-
mento das metas e objetivos que a mencionada sociedade busca 
alcançar. Neste sentido, a educação e o papel desempenhado 
não somente pelo Estado, leia-se Executivo, mas também de 
outras esferas, como a família, a Sociedade Civil organizada, 
o Ministério Público, e o Judiciário, são imprescindíveis.

31 RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo:Martins Fontes, 2009.

… o panorama apre-
sentado até aqui tem sido 
no sentido de um robuste-
cimento da qualidade e da 
garantia de acesso de todos à 
educação, vinculado especial-
mente aos documentos, tanto 
nacionais quanto internacio-

nais …
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É nesse contexto de fortalecimento x fragilidade, que se pro-
cessa o robustecimento das legislações nacionais e internacionais 
sobre o tema, e ao mesmo tempo uma fragilidade na adequada 
implementação desse direito, que gera e alimenta a judicializa-
ção das políticas públicas na busca de assegurar esses direitos 32.

Considerando que nossa democracia é fundada na divisão 
tripartite das funções do Estado, ou seja, Executivo, Legislativo 
e Judiciário, este último alcança um eminente papel na rea-
lização dos Direitos Humanos, assegurando a sua prevalên-
cia em situações de ameaça ou minorando/suprimindo uma 
violação já ocorrida.

Neste sentido é importante frisar algumas discussões sobre 
as alegações de que o Judiciário não teria competência ou legi-
timidade para tomar decisões que, direta ou indiretamente, 
afetam o desenho de políticas públicas ou a alocação de recur-
sos no orçamento estatal.

Como visto anteriormente, há mais de sessenta anos, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) já consa-
grava a educação como um direito humano. Essa concepção 
foi confirmada e reafirmada por uma série de outros instru-
mentos internacionais nas décadas seguintes.

O mesmo ocorreu no plano jurídico interno. A Constituição 
Federal não apenas contemplou os direitos decorrentes dos tra-
tados ratificados pelo Estado Brasileiro, o que inclui, evidente-
mente o Direito à Educação, mas também elevou este direito 
à categoria de Direito Fundamental, incluindo-o no rol dos 
Direitos de Caráter Fundamental, que integram o seu título II, 
dedicado justamente aos “Direitos e Garantias Fundamentais”.

32 O tema da judicialização de políticas voltará a ser debatido, com foco 
específico na questão das ações em favor do direito fundamental à 
educação no Brasil, no capítulo acerca do princípio da garantia do 
ensino gratuito em estabelecimentos oficiais.
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Desse modo, reconhecer a educação como um direito 
humano não é uma mera operação retórica. Ao contrário, 
implica a sujeição a um marco conceitual e normativo espe-
cífico, com importantes desdobramentos. Dois deles são pri-
mordiais para nossa discussão.

Em primeiro lugar, tratar uma determinada utilidade como 
um direito humano significa que ela não pode ser vista como 
caridade. (Office of the United Nations High Comissioner of 
Human Rigths, 2008), nem como uma commodity (mercado-
ria) cuja distribuição é determinada pelo mercado, mas sim 
uma prerrogativa (entitlement) especialmente forte que os indi-
víduos possuem como uma questão de direito.

Como lembra Ronald Dworkin 33 em “Levando os Direitos 
a Sério”, a proposição que descreve um direito constitui um 
argumento de princípio. Trata-se de um parâmetro que 
reclama aplicação devido a uma exigência de equidade, jus-
tiça ou qualquer outra dimensão da moralidade, independen-
temente da eventual circunstância de favorecer ou prejudicar 
a consecução de algum objetivo coletivo de caráter econô-
mico, político ou social. Este é sem dúvida, o caso dos direitos 
humanos, fundados naquilo que o filósofo denomina “um dos 
mais fundamentais de todos os princípios morais”: o princí-
pio da humanidade compartilhada, segundo o qual toda vida 
humana possui um valor intrinsecamente relevante e igual.

Isso não significa evidentemente, que os direitos são absolu-
tos, no sentido de que devem invariavelmente triunfar; afinal, 
isso conflitaria com a própria noção dworkiniana de princí-
pios, que diferente de regras, não funcionam na lógica do “tudo 
ou nada”. No entanto, notadamente quando se está diante de 

33 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos à Sério. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010.
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direitos em face do Estado, o “peso” que tais prerrogativas assu-
mem diante de outros objetivos políticos é especialmente forte.

O próprio Dworkin consegue aventar unicamente três hipó-
teses em que um direito dessa natureza poderia sofrer alguma 
limitação: “1- Quando se demonstrar que os valores protegi-
dos pelo direito não estão realmente ameaçados;2- Quando 
ele puder prejudicar o exercício de um outro direito de impor-
tância equivalente;3- Quando sua concretização seja capaz de 
gerar um custo totalmente excepcional e elevado à sociedade”.

O que se conclui desses parâmetros apresentados pelo autor 
é que quando direitos humanos estão em jogo, 

a presunção é por sua prevalência sobre 
considerações de outra ordem. Esta 
própria constatação equivale a um 
princípio sem o qual não há como 
compreender – e menos ainda, justi-
ficar – a prática política de uma comu-
nidade que resolveu incorporar seria-
mente o ideal de direitos humanos.

O segundo desdobramento que 
importa ressaltar é que a categoriza-

ção da educação como um direito humano implica a sua sujei-
ção aos princípios que são comuns aos “direitos dos direitos 
fundamentais”.

Essa abordagem deve assegurar, por exemplo, um papel 
importante ao princípio da não-discriminação (que se vin-
cula, por seu turno, ao conceito de universalidade dos direitos 
humanos) de portadores de necessidades especiais ao acesso 
e permanência no ensino (art. 208 da CF).

Mais significante ainda, uma abordagem de direitos huma-
nos à educação traz à tona princípio de accountability (respon-
sabilidade). Se políticas educacionais estão ligadas a direitos, os 

…direitos humanos 
estão em jogo, a pre-
sunção é por sua preva-
lência sobre considera-

ções de outra ordem …
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seus aspectos substantivos e procedimentais não estão sujeitos 
à discricionariedade de governos. Muito ao contrário, estão 
eles vinculados por parâmetros que devem ser seguidos como 
obrigações legais e que, portanto, devem ser reclamados por 
indivíduos com prerrogativas jurídicas.

Em suma: isso significa dizer que quando se fala em “justi-
ciablidade” dos direitos humanos, estamos falando na possibi-
lidade de que os Direitos Humanos, sejam invocados perante 
o poder Judiciário (ou outro órgão com funções análogas) e 
aplicados pelos juízos em benefício dos seus titulares.

Afirmar, portanto, que a educação é um direito humano, 
implica o reconhecimento de que sempre que essa prerroga-
tiva estiver sob ameaça ou tiver sido violada o(s) seu(s) titu-
lar(es) deve(m) recorrer ao Judiciário a fim de obter um pro-
vimento capaz de assegurar sua prevalência.

Por outro lado, esse não tem sido um caminho fácil quando 
se trata da judicialização de políticas públicas no Brasil. No 
campo dos direitos humanos civis e políticos (conhecidos 
como direitos de 1ª geração ou 1ª dimensão, tendo como exem-
plos o direito à integridade física, à liberdade de locomoção, à 
liberdade religiosa etc) parece já estar sedimentada a ideia de 
que eles são perfeitamente passíveis de análise pelo Judiciário. 
Não obstante quando se trata de direitos humanos econômi-
cos e sociais – direito à saúde, direito à educação – a possibi-
lidade de que o Judiciário determine um agir do estado nem 
sempre é aceita sem alguma resistência.

Esse tratamento tem origem na crença, largamente difun-
dida, de que enquanto os direitos civis e políticos funciona-
riam como barreiras à ação estatal, de modo a preservar uma 
esfera privada aos indivíduos - e nesse contexto a mera edição 
de leis seria suficiente para protegê-los - os direitos econômi-
cos, sociais e culturais demandariam, além disso, uma atuação 
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positiva (status positivus) dos governos para criar as condições 
necessárias à sua realização. Dessa premissa segue a conclu-
são de que os tribunais não teriam legitimidade ou competên-
cia para julgar decisões relacionadas a esta segunda categoria 
de direitos, por envolver a definição de políticas públicas ou 
a alocação de recursos as quais seriam de competência essen-
cial dos governos.

O argumento, contudo, é frágil em vista da teoria da tipo-
logia das obrigações do Estado, inicialmente desenvolvida por 
Henry Shue  34. De acordo com sua “tipologia tripartida de 
deveres” o reconhecimento de um “direito básico” (“essencial 
para a realização de todos os outros direitos”) dá luz a deveres 
para o Estado em três diferentes níveis: 1-Um dever de evitar 
privar qualquer titular daquele direito das condições necessárias 
ao seu exercício; 2-Um dever de proteger os indivíduos de terem 
o seu direito violado por outras pessoas e;3- Um dever de aju-
dar aqueles que não podem satisfazer o direito por si próprios.

Além disso, é também importante citar o trabalho de 
Stephen Holmes e Carl Sustein, intitulado “The Coust of 
Rights: why liberty depends on taxes”, em que os autores nor-
te-americanos defendem que mesmo os direitos de primeira 
geração, que demandam uma ação negativa do Estado, (isto 
é, significam que o Estado não deve interferir para que sua 
realização/efetivação ocorra) também tem um alto custo 
para o Estado. A própria garantia do voto, consubstanciado 

34 SHUE, Henry. Basic Rights- Subsistence, Af, aff luence 
and US Foreign Policy. Disponível em: <http://books.goo-
g l e . c o m . b r / b o o k s ? i d = 4 3 s _ v U m p t 1YC & p g = PA 2 3 8 & l 
p g = PA 2 3 8 & d q = B a s i c+R i g h t s - + S u b s i s t e n c e , a f f l u e n -
c e + a n d + U S + F o r e i g n + P o l i c y . & s o u r c e = b l & o t s = 
n5aD1b9gxz&sig=6G5_H0qN189TN5vStRuQVNxRDhk&hl=en&sa=X 
&ei=G7BsUMrXJpLK0AH0jYHYCw&redir_esc=y>. Acesso em: 10 
de setembro de 2013;
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durante as eleições, embora esteja dentro do rol de garantias 
individuais de 1ª geração, demanda um alto custo para sua 
implementação.

Fica claro, portanto, que ambas as categorias de direitos 
demandam uma atuação positiva do Estado a fim de serem 
plenamente realizadas. Constitui uma simplificação inade-
quada sustentar que os direitos civis e políticos podem ser 
satisfeitos apenas pela legislação, assim como que os direitos 
econômicos, sociais e culturais sempre demandam um papel 
ativo por parte dos governos. Como demonstrado anterior-
mente, algumas vezes os direitos de primeira geração deman-
dam recursos muito mais vultosos do que a garantia da liber-
dade de escolha da escola dos filhos, por exemplo.

Conclui-se que quando são levantadas questões sobre as 
políticas públicas ou sobre a alocação de recursos para viabi-
lizar os direitos econômicos, sociais e culturais – incluindo-
-se aqui o direito à educação – deve ficar claro que esses direi-
tos são plenamente passíveis de ação por parte do judiciário 
no sentido de seu pleno cumprimento. Esta é uma consequ-
ência inevitável do reconhecimento pelo Estado Brasileiro do 
direito à educação como um direito humano.

3 A SUPRALEGALIDADE DOS TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS
Insta ressaltar que a importância desses tratados no Brasil 

foi reforçada após 2008, quando o Supremo Tribunal Federal 
(STF) adotou a tese da supralegalidade dos tratados interna-
cionais de direitos humanos, passando a considerá-los hierar-
quicamente superiores às leis e devendo prevalecer sobre elas, 
colocando-se abaixo somente da Constituição.
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A base da decisão do STF foi uma nova interpretação do 
art. 5º, § 2º da Constituição de 1988, segundo o qual: “Os direi-
tos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela ado-

tados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”. Esse dispo-
sitivo foi alvo de um grande 
debate desde a promulgação da 
Constituição. 35 Embora tex-
tos anteriores afirmassem que 
o elenco de direitos expressa-
mente previstos não era exaus-
tivo, a referência aos direi-
tos reconhecidos em tratados 
internacionais aparecia, pela 

primeira vez, na história cons-
titucional brasileira. A relevância prática desse debate residia 
no fato de que o Brasil havia ratificado uma série de tratados 
internacionais de direitos humanos após a promulgação da 
Constituição de 1988, o que exigia uma definição sobre o nível 
hierárquico dessas normas no direito interno.

Durante vários anos, o STF adotou a tese da legalidade 
dos tratados internacionais, segundo a qual esses tratados se 
incorporam ao direito interno no mesmo nível da lei, podendo, 

35 Cf. ALBUQUERQUE MELLO, Celso Duvivier de, “O § 2º do art. 5º 
da Constituição Federal”, em TORRES, Ricardo Lobo (org.), Teoria 
dos Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro, Renovar, 1999, pp. 1-33; 
PIOVESAN, Flávia, Direitos Humanos e o Direito Constitucional 
Internacional, São Paulo, Max Limonad, 1997, p. 89; ARAÚJO, Luiz 
Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano, Curso de Direito 
Constitucional, 2ª ed, São Paulo, Saraiva, 1999, pp. 144-145.
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humanos …
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portanto, ser revogados por lei posterior ou deixar de ser apli-
cados em favor de lei específica. 36 O STF também manteve 
esse entendimento no que se refere aos tratados internacionais 
de direitos humanos, não admitindo qualquer particularidade 
decorrente do disposto no art. 5º, § 2º. Essa orientação tornou-
-se nítida nos casos que colocaram em conflito disposições da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) e da 
Constituição de 1988. No mais famoso deles, opôs-se o art. 7º,.7 
da CADH (“Ninguém deve ser detido por dívidas. Este prin-
cípio não limita os mandados de autoridade judiciária compe-
tente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação 
alimentar”) ao art. 5º, LXVII, da Constituição (“não haverá 
prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimple-
mento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 
depositário infiel”). Como era a norma constitucional que esta-
belecia uma segunda hipótese de prisão por dívida, não con-
templada na CADH, o STF julgou que a prisão do depositário 
infiel continuava válida mesmo após a ratificação da CADH 
pelo Brasil, pois a Constituição autorizaria o legislador a edi-
tar uma lei sobre a matéria, que iria prevalecer contra o tra-
tado internacional. 37

Em 2008, o STF modificou sua orientação, passando a 
considerar “ilícita” a prisão civil do depositário infiel, che-
gando a editar uma súmula vinculante sobre o tema 38. 
Assim dispõe a ementa do RE nº 466.343, decidido por una-
nimidade: “PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. 

36 Cf. STF. ADI MC nº 1.480. Rel. min. Celso de Mello. Pleno. DJ de 
18.05.2001.

37 STF. RE 253.071. Rel. min. Moreira Alves. Primeira Turma. DJ de 
29.06.2001.

38 Súmula Vinculante nº 25: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel 
qualquer que seja a modalidade do depósito”.
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Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. 
Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão cons-
titucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 
5º, Inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7º, da 
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San 
José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto 
do RE nº 349.703 e dos HCS nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a 

prisão civil de depositário infiel, qualquer 
que seja a modalidade do depósito”. 39

Como se nota, para que o STF 
decidisse afastar a possibilidade 
de prisão do depositário infiel foi 
necessário modificar o entendi-
mento sobre o nível hierárquico de 
tratados internacionais de direitos 
humanos no Brasil, a fim de que as 
disposições constitucionais e infra-
constitucionais pudessem ser inter-
pretadas “à luz” da CADH.

Algumas mudanças constitu-
cionais levaram o STF a rever sua 
jurisprudência. Destaca-se a pro-

mulgação da Emenda Constitucional nº 45, que acrescentou 
três importantes disposições sobre direitos humanos: a pre-
visão de incorporação dos tratados internacionais de direitos 
humanos como emendas constitucionais, desde que aprovados 
pelo mesmo quórum exigido para estas; 40 a constitucionali-

39 STF. RE 466.343. Rel. min. Cezar Peluso. Pleno. DJE 04.06.2009.
40 Art. 5º, § 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas à Constituição.

Como se nota, para 
que o STF decidisse afas-
tar a possibilidade de pri-
são do depositário infiel 
foi necessário modificar o 
entendimento sobre o nível 
hierárquico de tratados 
internacionais de direitos 

humanos no Brasil
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zação da adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional; 41 
e a criação do incidente de deslocamento de competência 
para a justiça federal nos casos de grave violação dos direitos 
humanos. 42 Embora tratem de temas distintos, as inovações 
da EC nº 45 tinham em comum a valorização constitucional 
do direito internacional dos direitos humanos, fosse pela pos-
sibilidade expressa de reconhecimento da hierarquia consti-
tucional dos tratados sobre a matéria, pela sujeição do país à 
jurisdição penal internacional, ou pela criação de mecanismos 
mais hábeis para cumprir com as obrigações assumidas pelo 
Estado brasileiro perante a comunidade internacional no que 
se refere à proteção dos direitos humanos.

O sentido dessas mudanças também foi reconhecido pelo 
STF no julgamento do RE nº 466.343. Assim, o Ministro 
Gilmar Mendes afirma em seu voto que a inclusão do § 3º do 
art. 5º “acabou por ressaltar o caráter especial dos tratados de 
direitos humanos em relação aos demais tratados de recipro-
cidade entre os Estados pactuantes, conferindo-lhes lugar pri-
vilegiado no ordenamento jurídico”, o que indicava a insufici-
ência da tese da legalidade ordinária dos tratados de direitos 
humanos e a defasagem da jurisprudência do STF sobre o art. 
5º, § 2º. Em sentido concorrente, o Ministro Celso de Mello 
destacava que a EC nº 45 “introduziu um dado juridicamente 
relevante, apto a viabilizar a reelaboração, por esta Suprema 

41 Art. 5º, § 4º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal 
Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

42 Art. 109, § 5º. Nas hipóteses de grave violação a direitos humanos, 
o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o 
cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais 
de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inqué-
rito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a 
Justiça Federal.
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O ponto comum, com-
partilhado por todos os 
Ministros, de que o STF 
deveria reconhecer um 
papel normativamente mais 
forte às normas internacio-
nais de proteção dos direi-

tos humanos…

Corte, de sua visão em torno da posição jurídica que os trata-
dos e convenções internacionais sobre direitos humanos assu-
mem no plano do ordenamento positivo doméstico do Brasil”.

O ponto comum, compartilhado por todos os Ministros, 
de que o STF deveria reconhecer um papel 

normativamente mais forte às normas 
internacionais de proteção dos 
direitos humanos não elidia, con-
tudo, uma polêmica sobre o nível 
hierárquico dessas normas. Duas 
orientações disputaram o entendi-
mento do STF.

Para a minoria, representada 
pelo voto do Ministro Celso de 
Mello, os tratados internacionais 
de direitos humanos teriam cará-
ter “materialmente constitucional”, 
mesmo que tivessem sido aprova-

dos antes da EC nº 45, compondo o “bloco de constitucio-
nalidade”. Assim, o novel § 3º do art. 5º, ao atribuir formal-
mente hierarquia constitucional aos tratados aprovados com 
base nele, não teria vindo retirar a hierarquia constitucional 
material dos tratados ratificados anteriormente, reconhecida 
com base no dever do Estado de “respeitar e promover a efeti-
vação dos direitos garantidos pelas Constituições dos Estados 
nacionais e assegurados pelas declarações internacionais, em 
ordem a permitir a prática de um constitucionalismo aberto 
ao processo de crescente internacionalização dos direitos bási-
cos da pessoa humana”. Dessa forma, o § 3º reforçara a consti-
tucionalidade dos tratados de direitos humanos, uma vez que 
não seria razoável colocar em níveis hierárquicos distintos tra-
tados que dispõem sobre a mesma matéria.
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… os tratados de direito 
humanos passam a parali-
sar a eficácia jurídica de toda 
e qualquer disciplina norma-
tiva infraconstitucional com 

eles conflitante…

A maioria do STF entendeu, contudo, que os tratados inter-
nacionais de direitos humanos, que não forem ratificados com 
base no art. 5º, § 3º, possuem nível hierárquico supralegal. 
Dentre as razões apresentadas em favor dessa tese, podemos 
destacar:
a) a supremacia formal e material da Constituição sobre todo 

o ordenamento jurídico, consubstanciado na possibilidade 
de controle de constitucionalidade inclusive dos diplomas 
internacionais;

b) o risco de uma ampliação inadequada da expressão “direi-
tos humanos”, que permitiria uma produção normativa 
alheia ao controle de sua compatibilidade com a ordem 
constitucional interna;

c) o entendimento que a inclusão do § 3º do art. 5º implicou 
reconhecer que os tratados ratificados pelo Brasil antes da 
EC nº 45, aos quais se aplica o § 2º do art. 5º, não podem 
ser comparados às normas constitucionais.
Apesar disso, a tendência contemporânea do constitucio-

nalismo mundial de prestigiar as 
normas internacionais destinadas 
à proteção dos direitos humanos, 
a evolução do sistema interame-
ricano de proteção dos direitos 
humanos, os princípios do direito 
internacional sobre o cumpri-
mento de obrigações interna-
cionais não autorizavam mais a 
continuação da tese da legalidade, 
servindo a supralegalidade como solu-
ção que permitiria compatibilizar essas mudanças sem os pro-
blemas que seriam decorrentes da tese da constitucionalidade. 
Assim, os tratados de direito humanos passam a paralisar a 
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eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infra-
constitucional com eles conflitante.

A jurisprudência do tribunal posterior à adoção da tese da 
supralegalidade tem feito uso dos tratados de direitos huma-
nos para interpretar disposições constitucionais e legais de 
maneira a torná-las compatíveis com os instrumentos inter-
nacionais. Assim, o tribunal tem interpretado o princípio da 
razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) com base no 
art. 7.5 e 7.6 da CADH; 43 reconhecido como meios do contra-
ditório e da ampla defesa (art. 5º, LV) as garantias previstas no 
art. 8.2 da CADH; 44 e delimitado os contornos da liberdade 
de expressão e da liberdade de exercício profissional de acordo 
com o art. 13.1 da CADH e a Opinião Consultiva nº 5 da Corte 
Interamericana. 45

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreender a educação a partir de uma visão de direi-

tos humanos exige, sempre, um esforço de concisão especial. 
Ademais, ao analisarmos tanto as teorias liberais quanto as 

43 Cf. STF. HC 85.237. Rel. min. Celso de Mello. Pleno. DJ de 29.04.2005; 
STF. HC nº 95.464. Rel. min. Celso de Mello. Segunda Turma. DJe 
de 13.03.2009; STF. HC nº 98.878. Rel. min. Celso de Mello. Segunda 
Turma. DJe de 20.11.2009; STF. HC nº 98.579. Rel. min. Celso de Mello. 
Segunda Turma. DJe de 30.04.2010 e STF. STF RHC 103.546. Rel. min. 
Celso de Mello. Segunda Turma. DJe de 14.04.2011.

44 Cf. STF HC 88.359. Rel. min. Cezar Peluso. Segunda Turma. DJ de 
09.03.2007; STF. HC 86.634. Rel. min. Celso de Mello. Segunda 
Turma. DJ de 23.02.2006, STF. HC 93.503. Rel. min. Celso de Mello. 
Segunda Turma. DJe de 07.08.2009; STF. HC 92.569. Rel. min. Ricardo 
Lewandowski. Primeira Turma. DJe de 25.04.2008 e STF. RHC 83.810. 
Rel. min. Joaquim Barbosa. Pleno. DJe de 23.10.2009.

45 Cf. STF. RE 511.961. Rel. min. Gilmar Mendes. Pleno. DJe de 13.11.2009.
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teorias de cunho socialistas, é possível observar que ambos 
partilham de uma visão comum, de que educação é uma das 
poucas variáveis em que a intervenção política é capaz de 
impactar ao mesmo tempo a competitividade econômica, a 
equidade social e o desempenho cidadão.

Por outro lado, é necessário ponderar que a simples inser-
ção e reconhecimento do direito humano à educação, por si 
só, não garantem a efetividade deste direito. A partir da aná-
lise de fatores históricos, de questionamentos sobre investi-
mento na educação, bem como sobre índices de desenvolvi-
mento humano e pesquisas sobre processos e participação 
local na inserção de políticas públicas verifica-se um distan-
ciamento entre os princípios aos quais a Constituição Federal 
refere-se em seu preâmbulo, e que estão sob sua égide, e a rea-
lidade, especialmente a amazônica 46.

Nesta conjuntura, o papel do Estado e de outras insti-
tuições ligadas a este, no que concerne à educação, é indis-
pensável. As políticas públicas são os instrumentos de atua-
ção direita do Estado 47. As últimas décadas têm exigido na 

46 Violeta Loureiro, em trabalho intitulado “Amazônia: uma história de 
perdas e danos, um futuro a (re) construir.”, aponta um conjunto de 
violações aos Direitos Humanos, do período colonial aos dias atuais 
na Amazônia. Ao longo do tempo alguns deles foram desaparecendo, 
mas pelo menos três deles persistem até os dias atuais: a morte de 
índios, a rejeição à multiculturalidade e o trabalho escravo, embora 
estes se apresentem agora sob modalidades diferentes dos originais. 
Disponível em:< www.scielo.br>. Acesso em: 10 de outubro de 2013.

47 “As políticas públicas funcionam como instrumentos de aglutinação 
de interesses em torno de objetivos comuns, que passam a estrutu-
rar uma coletividade de interesses. Segundo uma definição estipula-
tiva: toda política pública é um instrumento de planejamento, racio-
nalização e participação popular. Os elementos das políticas públicas 
são o fim da ação governamental, as metas nas quais se desdobra esse 
fim, os meios alocados para a realização das metas e, finalmente, os 
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solução de problemas, novos paradigmas quanto aos pro-
cessos sociais, econômicos, políticos e de inovação tecnoló-
gica. Logo é maior a responsabilidade estatal, em direção a 
uma menor burocratização, maior agilidade, e eficiência nas 
ações. Daí a imprescindibilidade de se observar de que forma 
a sociedade civil organizada têm se posicionado dentro des-
tas circunstâncias.

Assim, voltamos à necessidade de se reconhecer que a 
norma, ainda que fundamental como referência acerca das 
diretrizes que uma sociedade considera como ideais, tem sua 
importância forjada especialmente por ocasião de sua concre-
tização. Esta consolidação, por sua vez, tem que estar pautada 
na busca de novas concepções e melhores formas de inserção 
nos resultados das políticas de desenvolvimento regional e 
local, presentes e futuros.

Tratamos aqui dos pontos considerados imperativos para a 
compreensão do tema. É óbvio que algumas omissões devem 
ter ocorrido, mas a continuidade do estudo da educação na 
Constituição brasileira e nas legislações nacionais com foco em 
questões como a Gestão Democrática, Educação no Campo, 
diversidade sexual e outros temas vinculados à realidade do 
país, e em especial da Região Norte, permitirá uma avalia-
ção mais pormenorizada de como os ditames dessas diversas 

processos de sua realização”. BUCCI, Maria Paula Dallari. Buscando 
um Conceito de Políticas Públicas para a Concretização dos Direitos 
Humanos. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/tex-
tos/politicapublica/mariadallari.htm>. Acesso em: 18 de março de 
2009. Sobre o tema ver ainda: DWORKIN, Ronald. Levando os direi-
tos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002; 
FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. O CONTROLE JUDICIAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005; DIAS, Jean Carlos. O controle judicial de políticas públicas. São 
Paulo: Método, 2007.
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declarações estão se desenvolvendo no Brasil e na Amazônia 
no sentido de possibilitar a efetividade do direito humano à 
educação.
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“Cresço em tempo e eternidade,
cresço em luta,
cresço em dor,
não fiz meu verso castrado
nem me rendo ao opressor,
cresço no povo crescendo,
cresço depois que me for.”
(Ruy Barata) 1

1 BARATA, Ruy. Canção dos Quarenta Anos. Disponível em: <http://
www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/para/ruy_barata.html>. 
Aceso em: 23 e agosto de 2013.
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RESUMO
O fio condutor deste artigo pode ser assim resumido: a 

Educação Básica na Amazônia traçou ao longo do curto período 
que se estende, de meados do século XX aos dias atuais, uma tra-
jetória singular. Até os anos 50 e 60, a representação que a socie-
dade da época tinha da educação escolar era a de símbolo pes-
soal de erudição e de distinção social, partilhado por um número 
muito reduzido de pessoas, quando em localidades interioranas; e 
por um contingente um pouco maior, nas capitais. Não era, por-
tanto, um bem imaterial coletivo. Mas, esse antigo e raro símbolo 
diferenciador de pessoas e de pertencimento a determinada classe 
social, antes mesmo do final do século já era reconhecido como 
um direito humano fundamental e, ao mesmo tempo, como um 
dever inarredável de Estado. Nessas duas condições, a Educação 
Básica era exigida coletivamente e, por isto, precisava estar ins-
crita no sistema jurídico nacional. A sociedade civil, em suas 
novas representações da educação, começa a discerni-la, tam-
bém, como um precioso capital social. E mais – compreende que 
somente a educação de qualidade tem o dom de se converter em 
capital social. Mas, o Estado não consegue materializar seu dever 
de proporcionar uma educação de qualidade por meio das polí-
ticas públicas que aplicou e aplica na região. Assim, na condição 
de direito humano, a educação de qualidade é reconhecida e exi-
gida coletivamente. Como capital social, valor necessário a todos, 
a educação escolar é individualizada segundo classe e condição 
econômica e, portanto, distribuída desigualmente na sociedade. 
Resulta, então, que a educação de qualidade é um direito que se 
materializa pela metade, reduzindo as potencialidades de crian-
ças e adolescentes de famílias desfavorecidas, anunciando-lhes 
um futuro como membros de classes sociais subordinadas e con-
ferindo-lhes uma dignidade humana mutilada.
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ABSTRACT
The thread of this article can be summarized as follows: 

Basic Education in the Amazon traced along the short period 
that extends from mid-twentieth century to the present day one 
singular trajectory. Until the '50s and '60s, the representation 
that the society of the time had school education was the sym-
bol of personal learning and social distinction, shared by a very 
small number of people, when in inland locations, and by a con-
tingent rather higher in the capitals. There was not, therefore, 
an immaterial collective well. But this old and rare differenti-
ator symbol of people and belonging to a certain social class, 
even before the end of the century, it was recognized as a fun-
damental human right and at the same time, as an unwavering 
duty of state. In these two conditions, the Basic Education was 
required collectively and, therefore, needed to be entered in the 
national legal system. Civil society, in their new representations 
of education, begins to discern it, too, as a precious wealth. And 
more - understands that only quality education has the gift of 
being converted into wealth. But the state can not materialize 
their duty to provide a quality education through public pol-
icies implemented and applied in the region. Thus, the condi-
tion of a human right to quality education is recognized and 
required collectively. As social wealth, necessary value to every-
one, school education is individualized in class and economic 
status and therefore unevenly distributed in society. So, it fol-
lows that quality education is a right that materializes in half, 
reducing the potential of children and adolescents from disad-
vantaged families, telling them a future as members of underesti-
mated social classes and giving them a mutilated human dignity.
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1 INTRODUÇÃO
O contexto amazônico em meados do século XX

Até o final dos anos 1950/60 a economia amazônica tanto 
nas cidades como nos interiores era dependente dos recur-
sos da abundante natureza de que a região dispunha, num 
ambiente ainda muito pouco modificado pelo homem. A popu-
lação vivia predominantemente no interior 2, seja às margens 
dos rios, nos povoados, vilas ou nas pequenas cidades, sedes 
dos municípios; e nas cidades de maior porte, capitais dos dois 
estados (Amazonas e Pará); havia ainda 4 Territórios Federais, 
que passariam a estados nos anos 90 3.

Os habitantes do interior viviam do que extraíam e ven-
diam, tanto das matas como dos rios. Praticavam o extrati-
vismo animal (a pesca artesanal e a caça de animais silves-
tres para exportação da pele e do couro) e, principalmente, o 
extrativismo vegetal (da castanha-do-pará, seringa, cumaru, 
essência de pau rosa etc.). Uma parte da produção derivada 
da floresta destinava-se à exportação, especialmente ao exte-
rior, mas uma parcela reduzida seguia para o Sudeste do País. 
Outra parte voltava-se para a sobrevivência familiar dos extra-
tores e, finalmente, uma terceira atendia ao restrito mercado 
local; o pescado servia às famílias dos próprios pescadores, 

2 A população total era de 1.844.655 habitantes, dos quais apenas 580.867 
(31%) viviam nas cidades e vilas. (Censo Demográfico de 1950 - Região 
Norte/IBGE).

3 O Acre, transformado em estado em 1990, através da Constituição 
de 1988 (a capital na época era a cidade de Rio Branco); Roraima, que 
antes correspondia ao Território do Rio Branco (capital Boa Vista); 
Rondônia, transformado em estado em 1990, através da Const./1988, 
antes correspondia ao Território do Guaporé (capital Porto Velho); e 
o Amapá, antes de 1990 ainda como território (capital Macapá).
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aos mercados locais e regionais. Além disso, as famílias culti-
vavam pequenas áreas de terras com mata natural, à margem 
dos rios e pequenos cursos d’água, onde desenvolviam cultu-
ras de subsistência e a criação de pequenos animais.

Os naturais da região considera-
vam seus pedaços de terra como 

partes indissociáveis de suas 
existências, tendo habitado 
neles por gerações seguidas, 
sem jamais se terem pergun-
tado pela existência de donos 
mais legítimos do que eles 
próprios, embora não dispu-
sessem de títulos das terras 
que ocupavam, sob a forma 
de posses mansas e pacíficas. 
Grandes pecuaristas criavam 

búfalos ou o gado bovino em campos naturais e garimpeiros 
extraíam ouro e diamante em pequenos garimpos que eram, 
de certa forma, abundantes por toda a região. Uma empresa 
americana extraía o manganês do Amapá, sob a forma de 
enclave econômico.

Belém e Manaus veiculavam os negócios de maior porte 
ligados à comercialização e à exportação de produtos extra-
tivos, atuando como entrepostos comerciais: exportavam 
em bruto ou beneficiavam a produção que vinha do interior; 
comerciantes com menor volume de capital que os grandes 
exportadores das capitais revendiam para as cidades de porte 
médio (Santarém e as capitais dos quatro territórios) e estas, 
às vilas e povoados.

As mercadorias eram vendidas em lojas ou em barcos 
que faziam às vezes de lojas, percorrendo os meandros dos 

Os naturais da região consi-
deravam seus pedaços de terra 
como partes indissociáveis de suas 
existências, tendo habitado neles 
por gerações seguidas, sem jamais 
se terem perguntado pela existên-
cia de donos mais legítimos do 

que eles próprios…
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inúmeros rios, em meio a uma região que era ainda plena-
mente verde e isolada do resto do Brasil.

As capitais (Belém e Manaus) dos dois estados já dispu-
nham de serviços variados: laboratórios, bancos, hospitais, 
cartórios, órgãos do Judiciário e outros; nelas se concentrava a 
maior parte das escolas (grupos escolares com o antigo curso 
primário de 4 anos; o Curso Normal (Ensino Médio de 3 anos), 
que formava professores para o ensino primário; algumas pou-
cas escolas que ofereciam o Ensino Médio para os alunos que 
prosseguiriam seus estudos em cursos superiores e faculdades 
que formavam profissionais nas áreas tradicionais.

Nos estados e territórios federais 4 havia algumas centenas 
de funcionários públicos, estes letrados. Eram pessoas que tra-
balhavam nos gabinetes dos governadores, nas secretarias de 
estado e nos diversos órgãos governamentais indispensáveis à 
administração pública, além de hospitais e de raros e minús-
culos jornais locais.

2 EDUCAÇÃO BÁSICA COMO SÍMBOLO DE 
ERUDIÇÃO, PRESTÍGIO SOCIAL E MARCADOR 
DE CLASSE
Neste cenário regional de uma sociedade iletrada vivendo 

de uma economia extrativista, as pessoas da região podiam 
ocupar elevados postos da administração municipal e esta-
dual, embora o nível educacional e cultural das mesmas esti-
vesse muito aquém daquele que um cargo público nesse nível 
exigiria. Em 1950 do total da população brasileira com 15 anos 

4 Acre, Amapá, Roraima (antigo Rio Branco) e Rondônia (antigo 
Guaporé).
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e mais 51% eram analfabetos e em 1960 eram 40%. Na região 
esses números eram maiores 5 (Censos Demográficos/IBGE). 
Os atributos pessoais e a competência profissional contavam 
menos que o pertencimento a uma família abastada ou tra-
dicional; da mesma forma, mais importante era manter rela-
ções com dirigentes políticos ou com membros da elite eco-
nômica local, figuras sociais a quem cabia a indicação para 
um cargo no governo.

A educação escolar era apenas um símbolo de erudição, de 
prestígio, de distinção e um marcador de classe: os poucos que 
dominavam a leitura, a escrita e a expressão oral elaborada eram 
oriundos das famílias de classes abastadas ou de famílias letra-
das por força de alguma situação cultural específica. As pessoas 
letradas eram poucas e a educação era considerada uma láurea, 
um galardão, cujo valor se originava da condição de sua forte 
simbologia social. Entretanto, os que não contavam com esses 
recursos e competências intelectuais, não estavam fadados à 
exclusão social, nem tampouco condenados por isto à pobreza.

Até 1960 a Amazônia era um mundo apartado do Brasil: 
nenhuma estrada ligava-a a qualquer outra região do País; os 
navios chegavam do Sudeste uma vez a cada 10/15 dias, com 
uma média de 100 passageiros; uma única companhia de avia-
ção comercial (a Cruzeiro do Sul) e os aviões do Correio Aéreo 
Nacional (FAB), ambos comportando menos de 30 passagei-
ros, faziam em média 3 voos para a capital de cada um dos 
4 territórios federais e mais Santarém; e de 5 voos semanais 

5 Em1950 no Pará, da população acima de 10 anos de idade 51% eram 
analfabetos; no Acre 61%; em Roraima 55%; em Rondônia 50%;no 
Amapá 55%; no Amazonas 57%; e no total da região eram 63% de 
analfabetos. Além desses, havia os analfabetos funcionais, que eram 
incontáveis (Censo Demográfico/50/IBGE). Em 1960 a situação não 
havia se alterado significativamente.
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para as capitais dos dois estados da Região Norte. Assim era o 
mundo amazônico e assim era a sociedade da região até 1960.

3 AS GRANDES TRANSFORMAÇÕES
Em 1961 a rodovia Belém-Brasília é inaugurada e a região 

começa a passar por sucessivas e ininterruptas transforma-
ções, que eram a um só tempo, rápidas e radicais. O País vivia 
momentos difíceis: 
estava endividado 
como decorrência dos 
empréstimos contra-
ídos para financiar 
a indústria pesada 
no Sudeste, criar e 
modernizar institui-
ções públicas, cons-
truir Brasília, trans-
ferir o governo para a 
nova capital, construir a 
hidrelétria de Furnas e, entre outras obras, a mais importante 
para a região - abrir a rodovia Belém-Brasília, ainda em leito 
de piçarra mas, trafegável, ainda que em estado precário. O 
Pará foi o primeiro estado amazônico a vivenciar e a ser impac-
tado pelas mudanças, por ter servir como a porta de entrada 
por via terrestre para a região e único contato da região com 
o resto do Brasil, através de Belém. Mas, na década seguinte 
toda a região já vivia uma ebulição histórica que não cessa-
ria nos 50 anos seguintes. A rodovia construiu-se não apenas 
num marco histórico mas, também, no arauto que prenun-
ciou que o futuro havia começado.

… na década seguinte toda a 
região já vivia uma ebulição histórica 
que não cessaria nos 50 anos seguin-
tes. A rodovia construiu-se não apenas 
num marco histórico mas, também, no 
arauto que prenunciou que o futuro 

havia começado…
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4 OS ANOS 60 – O BRASIL “DESCOBRE” A 
AMAZÔNIA COMO LUGAR DE DESTINO
Em virtude da difícil situação econômica nacional, o governo 

federal após 1964 começa a incentivar o deslocamento de 
migrantes para a região. Os objetivos eram muitos, mas, em 
especial, se destacavam os seguintes: ocupar a Amazônia por 
questões estratégias da geopolítica militar (que após a ditadura 
visava a construção de um Brasil Grande, com liderança ideoló-
gica, hegemonia política e poder econômico na América Latina); 
explorar os recursos naturais da região e, com isto, saldar parte 
da dívida nacional; mas sobretudo, distender as tensões sociais 
de outras regiões brasileiras, em especial do Nordeste, onde for-
tes movimentos socais no campo haviam, nos anos 50, amea-
çado a segurança nacional e apontado uma tendência para “a 
esquerda”, por influência das ideologias do bloco socialista.

Neste quadro, o governo militar dá início à corrida de 
migrantes para a região. No ano de 1960 a população da 
Região Norte era de 2.579.442 hab.; em 1970 havia ascendido 
a 3.603.860; em 1980 já eram 5.880.268 hab.; em 1991 a popu-
lação alcançara 10.030.556 hab., em 2000 era de 12.900.704 
hab. e em 2010 a Região Norte registrava uma população de 
15.744.002. Em apenas 50 anos a população havia se multipli-
cado por 5, enquanto no resto do Brasil o ritmo de crescimento 
alentava visivelmente (Censos Demográficos dos anos cita-
dos/IBGE) 6. E, muito embora a população da região crescesse 
num ritmo vertiginoso, as infraestruturas sociais se arrasta-
vam em completo descompasso com as demandas sociais; o 

6 A taxa de fecundidade do Brasil em 1960 era de 6,1%, tendo caído pro-
gressivamente até alcançar 1,9% em 2010, como média nacional, pois 
nas classes pobres a taxa é bem superior à média nacional (IBGE/
Censos Demográficos dos respectivos anos).
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mundo amazônico começava a se urbanizar de uma forma 
singular: a população crescia sem escolas, serviços de saúde, 
estradas internas, transporte coletivo e um sem-número de 
outros serviços essenciais. Era uma urbanização à brasileira 
ou uma “modernização às avessas” 7.

5 A DESIGUALDADE SOCIAL PLANEJADA E A 
EDUCAÇÃO COMO SEU INSTRUMENTO
Embora a educação escolar no Brasil tenha sido marcada 

sempre pelo caráter de classe, nem sempre esta caracterís-
tica tinha se mostrado tão evi-
dente, como passou a ser, a partir 
dos anos 60. Mesmo antes de 1964 
uma reforma do ensino, instaurada 
por meio da lei Nº 4.024/1961, esta-
belecia uma flagrante diferencia-
ção das classes sociais por meio da 
educação. A reforma criava dois 
tipos de cursos bem distintos no 
Ensino Médio: os cursos formado-
res (Clássico e Científico), destinados 
àqueles que prosseguiriam seus estudos em direção a um curso 
superior; no segundo grupo estavam o curso de iniciação ao 

7 LOUREIRO, V. R. Pressupostos do modelo de integração da Amazônia 
brasileira aos mercados nacional e internacional em vigência nas últi-
mas décadas: a modernização às avessas. Sociologia na Amazônia – 
debates teóricos e experiências de pesquisa, p. 31-47. Belém: EDUFPA, 
2001. LOUREIRO, Violeta R. Prejugés et modèle: les plans d’intégra-
tion économique de l ‘Amazonie brésiliènne où la modernisation a 
rebours. Paris: Maison des Sciences de l’Homme, Cahiers du Brésil 
Contemporain, Paris, no. 21, p. 63-83, 1993.

Embora a educação escolar no 
Brasil tenha sido marcada sem-
pre pelo caráter de classe, nem sem-
pre esta característica tinha se mos-
trado tão evidente, como passou a 

ser, a partir dos anos 60.
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trabalho (para adolescentes a partir dos 11/12 anos) e os cursos 
médios profissionalizantes (a partir dos 15 anos), destinados 
aos “menos dotados de oportunidades” – eram os cursos de 
contabilidade, administração, secretariado e outros do gênero. 
Havia ainda o Curso Normal para o magistério.

 Os cursos médios profissionalizantes, destinados especi-
ficamente às camadas desfavorecidas da sociedade, padeciam 
de pelo menos três vícios de nascença, além de serem de baixa 
qualidade: foram concebidos de forma absurdamente defa-
sada em relação às necessidades do mercado da época; e mais 
defasados foram se tornando nos anos seguintes. Não davam 
acesso à universidade e, mais importante - aprofundavam e 
cristalizavam a segmentação da sociedade em classes. Com a 
reforma, os “menos dotados de oportunidades” ficariam aco-
modados em seus devidos lugares sociais, sem a alternativa 
de ingressarem num curso superior. Não é de estranhar que a 
quase totalidade desses cursos funcionasse à noite e nos cen-
tros comerciais – eles se destinavam ao aluno-trabalhador. 
Na verdade, a reforma como um todo, fez da educação um 
instrumento de aprofundamento da histórica desigualdade 
social brasileira; fora concebida em consonância com ela e 
a partir do pressuposto da existência dos “menos iguais” na 
sociedade brasileira.

Na Amazônia, a condição de dispensabilidade da educação 
escolar somente pôde permanecer enquanto a vida econômica 
e social esteve na dependência do extrativismo e a população 
vivendo dela nos interiores, nas pequenas cidades e vilas da 
região. Mas, este tipo de vida começara a entrar em crise, ini-
cialmente pelo Pará, com a abertura da rodovia Belém-Brasília 
e a crescente urbanização que, em Belém, já se fazia em ritmo 
acelerado. No Amazonas e nos territórios o processo de trans-
formação foi mais lento, iniciando apenas nos anos 70, quando 
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começa o ciclo das estradas federais na região, aumentando 
simultaneamente a migração e a urbanização desordenada 
dos antigos e acomodados centros urbanos.

6 OS ANOS 70/80 – O CICLO DAS ESTRADAS E 
DOS GRANDES PROJETOS – A CORRIDA PARA 
A REGIÃO SE ACELERA
No início da década de 70, houve uma entrada de 852.368 

migrantes na Região Norte. Os estados que receberam o maior 
número de migrantes foi o Pará com 400 mil migrantes (48% 
de pessoas migradas para a região) e Rondônia com 270 mil 
aproximadamente (31,67% dos ingressos). Isto significa, por 
exemplo, que no caso de Rondônia, em que a população antes 
dos anos 70 era bastante reduzida e o número de escolas era 
insignificante, a migração convertera 57% da população total 
em migrantes procedentes de outros estados (IBGE/Censos 
Demográficos de 1970 e 1980). Nenhuma cidade amazônica 
estava preparada para receber tantos migrantes num espaço 
de tempo tão curto e tampouco o governo federal planejou 
qualquer ação específica para prevenir, apoiar ou enfrentar a 
questão social que havia semeado na região.

Os grandes projetos de estradas nacionais unindo a região 
ao resto do Brasil agora pelo leste e oeste, a abertura de gran-
des fazendas, o emprego no desmatamento da mata nativa para 
a abertura de pastos ou exploração de madeira para expor-
tação, os projetos de colonização oficial como os da rodovia 
Transamazônica (em fase de construção), a ampliação de por-
tos e aeroportos, enfim, um incontável número de empreendi-
mentos parecia ter convertido a Amazônia num vasto canteiro 
de obras e no lugar de destino de grande parte dos desampa-
rados sociais de outras regiões brasileiras.
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Os governos militares não se empenharam em reduzir os 
bolsões regionais de pobreza - preferiram esconder a população 
pobre, desempregada ou inquieta nos confins das matas ou nas 
periferias das cidades amazônicas com promessas que, afinal, 
não foram cumpridas. Com os pobres fora do cenário, o “Brasil 
que dava certo” exibia em indicadores econômicos o sucesso 

da política econômica vinculada ao 
projeto Brasil Grande: o PIB cres-

cia a 11% a.a. e, embora parte 
desse crescimento se devesse às 
exportações de matérias-pri-
mas amazônicas e em parte aos 
investimentos financiados por 
um crescente endividamento 
externo, o fato é que entre 1968-
73 o Brasil viveu a fase do “mila-
gre econômico”.

No plano social a proposta 
era a de estimular a migra-
ção dos sem-terra e das cama-
das pobres do Nordeste para a 
Amazônia, incorporar adoles-

centes e jovens de famílias de baixa renda no mercado de tra-
balho a partir dos 11/12 anos de idade 8, facilitar a expansão 
da rede privada de ensino, reduzir os gastos públicos na área 
social (na expectativa de que, se a renda familiar aumentasse 
por meio da geração de empregos, as famílias teriam recursos 
para custear seus próprios gastos sociais), e outras medidas. A 
pobreza nacional estava sendo canalizada para a Amazônia; a 

8 MARTINS, José de Souza. A infância breve na sociedade da indife-
rença. O Estado de S. Paulo: São Paulo, 3 dez. 2006. Caderno J, p.4.

Os governos milita-
res não se empenharam 
em reduzir os bolsões regio-
nais de pobreza - preferiram 
esconder a população pobre, 
desempregada ou inquieta 
nos confins das matas ou nas 
periferias das cidades amazô-
nicas com promessas que, afi-

nal, não foram cumpridas.
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região contribuía para a aceleração do crescimento nacional, 
sem receber investimentos sociais, em especial, nas áreas da 
educação e da saúde, que dessem suporte ao aumento popu-
lacional. As desigualdades entre a região e o resto do Brasil se 
alargavam. E se agravariam ainda mais nos anos 70, após as 
duas crises do petróleo (a primeira em 1973, quando o preço 
do petróleo aumentou em 400% e a segunda em 1979, quando 
aumentou em 1.000%) e os juros flutuantes da dívida subiram 
junto. A dívida externa tornar-se-ia o fantasma a assombrar 
os governos nas duas décadas seguintes. As carências sociais 
da região se acentuavam, mas não era hora de aplicar em seto-
res sociais na distante Amazônia, com problemas econômi-
cos nacionais bem mais graves pela frente.

7 A DETERIORAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA E SUA 
TRANSFORMAÇÃO NA ESCOLA DO POBRE – 
OS ANOS 70/80
Em meados dos anos 70 o déficit escolar tornara-se um pro-

blema de tal gravidade que os governos da região não podiam 
mais ignorá-lo. Se o governo central estava distante das pressões, 
os locais não estavam imunes aos reclamos da sociedade civil; 
esta, embora desorganizada e acuada pela ditadura militar, não 
se escondia quando precisava acampar nas portas das escolas 
sob chuva e sol, dia e noite na luta por uma vaga para os filhos. 
Os governos locais, especialmente os estaduais, se viram, mesmo 
sem recursos adicionais, forçados a expandir a rede escolar; e a 
expansão se processou sob contingenciamentos os mais diversos.

Vários fatores contribuíram para a deterioração da escola 
pública da região. De início a orientação era a de acomodar os 
alunos da rede pública em turmas cada vez mais numerosas, 
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mesmo sem espaço adequado, pessoal habilitado e suficiente, 
enfim, o mínimo indispensável para o funcionamento de uma 
escola sequer razoável 9. Outro fator foi a expansão desor-
denada da rede. Para Freitas e Bicas 10 a expansão da escola 
pública no Brasil ocorreu fora dos centros urbanos, provo-
cando uma irradiação em direção às periferias, onde se ins-

talavam as populações de baixa renda e, 
assim, com esta distribuição espacial 

permaneceu. Este processo visava 
conter a corrida das classes pobres 
para as escolas do centro. Assim, as 
escolas das periferias conseguiram 
colocar, como menciona Menucci 11, 
“cada um em seu lugar”.

No caso da Amazônia o processo 
foi similar, mas em consonância mais 
evidente e visualizável com a persis-
tente desigualdade social brasileira: 
a segmentação espacial das escolas 
segundo classe social foi mais acentu-
ada do que no resto do País. Enquanto 
as cidades eram menores e menos 
populosas, as escolas do centro eram 

9 Entrevistas com 3 antigos membros do Conselho Estadual de Educação 
do Pará e 4 professoras aposentadas que, na época, eram diretoras de 
escolas públicas, sendo todo os conselheiros do Pará. Das professoras, 
2 moravam no Pará, 1 no Amapá e 1 em Roraima nos anos aqui referi-
dos (as duas últimas estavam residindo no Pará por ocasião das entre-
vistas). As entrevistas duraram em média 2 horas (setembro/2013).

10 FREITAS, Marcos Cezar e BICAS, Maurilane de Souza. História social 
da educação no Brasil (1926-1996). S.P. Ed. Cortez, 2009, p. 29/30.

11 MENUCCI, Sud. Cem anos de instrução pública no Brasil (1822-1922). 
S.P., Salles de Oliveira Rocha Ed., 1932.

N o  c a s o  d a 
Amazônia o processo 
foi similar, mas em con-
sonância mais evidente 
e visualizável com a per-
sistente desigualdade 
social brasileira: a seg-
mentação espacial das 
escolas segundo classe 
social foi mais acentu-
ada do que no resto do 

País.
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frequentadas por alunos oriundos das classes médias. Com a 
expansão das cidades para as periferias, num primeiro momento 
os filhos de famílias da classe média permaneceram nas esco-
las centrais, enquanto os das classes pobres tiveram que se aco-
modar nas escolas de periferias arranjadas para abrigá-las. E o 
poder público se valeu dos mais diversos e inadequados espa-
ços, como porões, depósitos, barracões etc.

A década de 70 foi, não apenas a fase mais dura do perí-
odo de exceção que havia começado em 1964, mas também, 
a fase “das escolas de porões”. Na época, os porões não eram 
apenas os espaços físicos e sem claridade em que funciona-
vam as escolas improvisadas. Esses porões apenas expressa-
vam, fisicamente, os porões imateriais do poder estatal poten-
cializado pela força. Eram a expressão do poder arbitrário que 
impunha o obscurantismo intelectual, que calava as vozes dis-
sidentes, que usava da violência para obter informações nos 
porões das instituições militares, que conseguia desvanecer 
a liberdade política e a expressão individual; e que fazia dos 
abafados porões de concreto, lugares para amontoar crianças 
pobres, aos quais os governos davam o nome de “escola”. Ao 
entender que a escola pública na região converteu-se na escola 
do pobre, estou admitindo (e não apenas no que se refere aos 
anos 70), uma nítida relação entre o sistema de ensino e o de 
classes sociais. Mas, esta segmentação das escolas segundo 
classes sociais foi, a partir dos anos 60, intencionalmente pro-
movida e acentuada pelo poder público.

Nas escolas das periferias eram lotados diretores e profes-
sores menos experientes e com menor qualificação profissio-
nal. Na maior parte dos casos eram professores contratados 
como temporários e, por isto, excluídos dos poucos benefí-
cios de que gozavam os professores dos quadros das admi-
nistrações públicas estaduais e municipais. Acresce a isto 
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o fato de que, como grande parte dos professores das esco-
las de periferia não dispunha da titulação requerida para o 
exercício da função, os Conselhos Estaduais de Educação 
se viam obrigados a conviver com esta situação, garantindo 
ao professor uma autorização para desempenhar a função 
a título precário, sem o que a escola não teria condições de 
funcionar. Somente na Secretaria de Estado de Educação do 
Pará, em 1995 (portanto, bem depois da Constituição/88 haver 
estabelecido o ingresso no serviço público mediante con-
curso), ainda havia em torno de 15 mil professores temporá-
rios, mesmo com a fase mais crítica dos anos 70 e 80 tendo 
sido ultrapassada e com o referido requisito legal vigendo há 
cinco anos (SEDUC-PA/2000). Finalmente, os poucos livros 
didáticos disponíveis na época nos programas do governo 
federal eram distribuídos entre alunos das escolas centrais, 
que abrigavam uma clientela mais exigente e mais atenta aos 
seus direitos, enquanto as periferias eram constituídas basi-
camente por pobres e migrantes.

Porém, num segundo momento, quando o crescimento da 
população regional havia alcançado um patamar elevado e a 
urbanização havia aumentado a ponto dos estados amazôni-
cos terem uma população urbana expressiva, a segmentação 
aprofundou-se. A distribuição desigual das escolas, que antes 
estava claramente espacializada, com as melhores escolas no 
centro e as de pior qualidade de ensino na periferia, atingiu 
também as escolas centrais. A deterioração do ensino público 
não as poupou, afetando mesmo aquelas mais tradicionais e 
melhor conceituadas e o processo só se fez acentuar nas déca-
das seguintes.

Mais tarde, mesmo entre as escolas da periferia a segmen-
tação por classe social ocorreu; e ela se deu nas duas redes – 
pública e privada. Escolas privadas de baixa qualidade foram 
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sendo abertas na periferia; escolas 
públicas funcionavam em galpões 
e depósitos adaptados na medida 
do possível. A situação dá origem a 
uma terceira rede de escolas – as de 
comunidade.

Nesse contexto, numerosas 
“escolas de comunidades” situadas 
em bairros periféricos foram sendo 
criadas. Funcionava em salas anexas 
à casa de algum líder de comunidade, 
pessoa que assumia a iniciativa de fazê-la. 
Em geral, essas escolas eram construídas em madeira e nelas 
um membro da comunidade com algum grau de estudo ou 
um parente do líder comunitário (o que era mais frequente) 
atuava como professor leigo, sem contrato e sem remuneração; 
ministrava aulas durante o tempo que lhe era possível desti-
nar à tarefa e alienado de qualquer programa oficial, calendá-
rio ou número de aulas legalmente estabelecido. Eram esco-
las irregulares: não dispunham do necessário registro ou de 
autorização de funcionamento (ainda que em caráter precá-
rio) e, por isto, estavam impossibilitadas de fornecer qual-
quer documento referente à vida escolar do aluno, uma vez 
que eles não seriam, de qualquer modo, oficialmente válidos. 
Face à situação o governo acabava “dando um jeitinho” à bra-
sileira: deslocava um professor para a escola, encontrava um 
meio de remunerar o professor leigo e a documentação do 
aluno era expedida por uma escola da qual a escola de comu-
nidade tornava-se anexa. Desta forma, num curto espaço de 
tempo, a histórica desigualdade social brasileira encontrou 
na escola pública um mecanismo perverso de seu aprofun-
damento. Esse momento histórico – anos 70/80, foi decisivo 

Escolas privadas de 
baixa qualidade foram 
sendo abertas na perife-
ria; escolas públicas fun-
cionavam em galpões e 
depósitos adaptados na 

medida do possível.
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na transformação da escola pública na escola do pobre. E ele 
prosseguiu e se consolidou nos anos 90 como resultado das 
políticas neoliberais.

Quando o processo de deterioração chegou àquele esse nível, 
os alunos de classe média já haviam migrado para a escola pri-
vada, que aproveitou o nicho do mercado, aberto para suprir a 
deficiência qualitativa e quantitativa da escola pública. A rede pri-

vada expandiu-se velozmente. 
É verdade que sempre hou-

vera escolas da rede par-
ticular em todo o Brasil. 
Mas, a maior rede de 
escolas foi sempre a 
pública. A escola privada 
era antes, predominan-
temente caracterizada 
pela marca da religião. 
Ministrava uma educa-
ção que punha em sua 
linha de frente a forma-
ção moral e religiosa. O 
traço diferenciador entre 
as redes era, portanto, a 
religião e não a distinção 
de classe social.

Em virtude do défi-
cit de vagas e da perda de qualidade do ensino na escola pública, 
os grupos sociais de maior poder aquisitivo acorreram para 
a rede particular, que se expandiu face à nova e crescente 
demanda da clientela oriunda dessas camadas sociais, ansio-
sas por acomodar seus filhos em escolas de qualidade supe-
rior àquela proporcionada pelas redes públicas.

… vigoroso crescimento popu-
lacional criou um amplo mercado 
para a rede particular que, rapida-
mente, veio a ocupar a lacuna dei-
xada pelo setor público, de modo que 
a escola privada começou a abrigar 
uma clientela social mais favorecida 
financeiramente, enquanto a escola 
pública ficou relegada à clientela de 
baixa renda. Esta situação transfor-
mou a escola pública da região num 
elemento de reprodução da desigual-

dade social.
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O vigoroso crescimento populacional criou um amplo mer-
cado para a rede particular que, rapidamente, veio a ocupar a 
lacuna deixada pelo setor público, de modo que a escola privada 
começou a abrigar uma clientela social mais favorecida finan-
ceiramente, enquanto a escola pública ficou relegada à clientela 
de baixa renda. Esta situação transformou a escola pública da 
região num elemento de reprodução da desigualdade social.

Não estou aqui atribuindo somente à escola ou a ela mais 
do que a outras causas, a reprodução da desigualdade que 
caracteriza a formação social brasileira, já que outras causas 
têm origens que remontam mais longe na história brasileira 
e regional. Se bem que a desigualdade social brasileira venha 
de longa data, tendo suas raízes fincadas no período colonial, 
persistem até hoje incontáveis mecanismos de sua reprodução. 
E esses mecanismos são, em sua maioria, decorrentes de polí-
ticas públicas elitistas, concentracionistas de renda e social-
mente excludentes, implantadas e desenvolvidas pelo próprio 
Estado. A deterioração da escola pública e a segmentação por 
classe social que se seguiu a ela foi um desses mecanismos per-
versos. E, como consequência, a escola foi perdendo sua força 
propulsora como veículo de uma inserção social do egresso 
da escola no mercado de trabalho numa posição capaz de lhe 
proporcionar uma vida boa e digna; e, muito menos, de aten-
der a alguma aspiração de ascensão social.

8 A EDUCAÇÃO BÁSICA COMO UM A 
NECESSIDADE SOCIAL
A acelerada urbanização da vida brasileira vai deixando à 

margem dos serviços básicos e dos frutos progresso um contin-
gente humano cada vez mais numeroso, sem os direitos sociais 
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garantidos, dentre os quais o direito à educação de qualidade. 
Se no passado recente do mundo interiorano amazônico a 
educação não era um instrumento indispensável para a vida 
social, a partir dos anos 70, em decorrência da urbanização, 
ela se convertera em uma necessidade social. E não somente 
porque a cidade é um mundo letrado em que a própria opera-
cionalização da vida cotidiana exige pelo menos uma educação 
escolar elementar. Mas, também, porque o déficit de educação 
corresponde a uma forma ampla e profunda de exclusão social 
expressa em vários sentidos: na reduzida participação na vida 
cultural da cidade, na condição de vida precarizada e na desi-
gualdade em relação a grupos mais favorecidos. Além disso, a 
inferiorização que o déficit escolar acarreta se estende ao tra-
balho e à renda (uma vez que a quase totalidade dos empre-
gos urbanos requer um patamar mínimo de educação formal, 
com exigências que vêm crescendo cada vez mais).

Mas, a urbanização e a competição no mercado de traba-
lho tiveram o condão de conscientizar a sociedade civil sobre o 
valor, a importância e a indispensabilidade da educação esco-
lar de qualidade. Os melhores empregos no mercado de tra-
balho estiveram na região reservados sempre a três categorias 
bem distintas de pessoas: os mais bem relacionados com seg-
mentos das elites, os que contam com maior poder aquisitivo 
e os mais capacitados. As duas primeiras categorias são tradi-
cionalmente ocupadas por segmentos sociais da elite. Resta às 
classes médias e aos pobres disputarem um lugar no estreito 
nicho dos mais capacitados, o que para eles, somente a edu-
cação de qualidade possibilita.

Além da competição oriunda do crescimento da demanda 
decorrente do aumento populacional, a pressão social sobre 
os governos resultou, também, da compreensão por parte 
dos novos segmentos da sociedade civil da importância da 
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escolarização para a vida urbana em geral e para uma inserção 
no mundo do trabalho em melhores condições. Emir Sader 12 
chama a atenção para os setores civis da economia, inertes 
diante da questão.

O sistema de ensino (que por sua vez está ligado ao sistema 
econômico e político) mantém o aluno da precária rede pública 
da região refém do chamado círculo vicioso da pobreza, de que 
já falava Gunnar Myrdal nos anos 50/60, com relação às socie-
dades e aos países periféricos 13. Aplicando a teoria à educa-
ção, o resultado seria similar. Oferecendo uma educação de 
qualidade inferior, a escola converte-se num instrumento de 
reprodução da desigualdade social: forma pessoas com uma 
educação deficiente, o que não as capacita para os melhores 
postos que o mercado oferece. Estes acabam convertendo-se 
em espaços sociais reservados aos egressos das escolas priva-
das de melhor qualidade.

No Brasil e mais acentuadamente na região, a educação 
operou na sociedade de forma diferente de outras socieda-
des em que a história social foi e é mais democrática e nas 
quais a educação se tornou um valioso instrumento de inser-
ção social e mesmo de ascensão das camadas sociais antes 
desprivilegiadas da sociedade. Por contingências históricas 
e outras conjunturais (próprias do período de exceção e que 
se aditaram às primeiras), a escola pública na região funcio-
nou e continua funcionando como um poderoso veículo de 
reprodução da desigualdade social. Esta situação permanece 
até hoje. Alguns números podem ilustrar isto: os resultados do 

12 SADER, Emir. Quando Novos Personagens Entram em Cena. R. J.: Ed. 
Cortez, 1988.

13 MYRDAL, Gunnar. Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas. 
Rio de Janeiro: Ed. Saga, 1968.
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IDEB/INEP/2011 14 mostram a inferioridade da escola pública 
em relação à escola privada. O IDEB/Brasil (média do País) 
para a rede privada foi de 5,7, portanto, próximo dos indica-
dores dos países desenvolvidos, enquanto a escola pública 
ficou com apenas 3,4. Em leitura e escrita os alunos do Ensino 
Fundamental da rede privada da Região Norte aprenderam 
69 % do esperado, enquanto os alunos da rede pública apren-
deram somente 39 %. Em matemática o resultado foi ainda 
pior: os alunos da rede privada aprenderam 68 % do esperado, 
enquanto os alunos da rede pública aprenderam apenas 22 % 
do esperado. No caso do Ensino Médio dos estados da região 
este variou entre o maior – Rondônia com 3,7 e o menor – o 
Pará, com apenas 2,8.

9 OS ANOS 80 – A DÉCADA DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS
Embora os direitos sociais sejam fundamentais à dignidade 

da pessoa humana, assim como ocorreu com os direitos civis e 
políticos conquistados como resultado na luta (como o direito 
de expressão e outros), os sociais, também, somente são via-
bilizados por meios políticos. No Brasil e na região os direi-
tos sociais enfrentam maiores dificuldades quanto ao reco-
nhecimento. Ainda hoje eles vêm sendo implementados como 
resultado de árdua luta e de conquistas da sociedade civil no 
embate com o Estado e com segmentos das elites.

14 O IDEB é um indicador que avalia a qualidade do ensino no Brasil, 
segundo escola, estado, município e País. Reúne dois indicadores: o 
fluxo escolar (aprovação e reprovação) e as médias de desempenho 
nas provas de português e matemática na 4ª série e 8ª série do Ensino 
Fundamental (Prova Brasil). É realizado pelo MEC.
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Desde o início dos anos 80, o enfraquecimento da dita-
dura militar, consequente do fracasso do modelo econômico 
e dos desmandos promovidos 
pelos governos militares abrira 
um flanco propício para a organi-
zação dos movimentos sociais. O 
plano de crescimento econômico, 
a menina dos olhos do governo 
militar, já vinha entrando em 
declínio desde o final dos anos 70.

A inflação jamais cedera, ape-
sar dos vários “pacotes econômi-
cos” orientados pelo FMI; três 
moedas vigeram na década (o 
cruzeiro – que já havia sido alte-
rado nos anos 70, o cruzado e o 
cruzado novo); o investimento interno 
caiu devido à desconfiança na economia; 
os juros internos foram majorados na tentativa de frear a infla-
ção (inutilmente, porque o único resultado foi uma desacele-
ração maior da economia e um aumento do já elevado nível de 
desemprego); apesar dos planos econômicos a inflação esteve em 
todos os anos da década em torno de 200%; em 1984 a inflação 
alcançou o patamar de 224% e para não declarar a moratória 
do País o governo recorreu por duas vezes ao FMI no período, 
em caráter emergencial; também ficou evidente a impossibi-
lidade de saldar a dívida externa, de vez que as parcelas con-
cernentes apenas ao pagamento dos juros da dívida passaram 
de 0,7% para 3,7% do PIB (sem que fosse amortizada nenhuma 
parcela do principal); para completar, o PIB não crescia e, ape-
sar de todos os “pacotes” econômicos, o crescimento ficou em 

Desde o início dos 
anos 80, o enfraqueci-
mento da ditadura mili-
tar, consequente do fra-
casso do modelo econômico 
e dos desmandos promovi-
dos pelos governos milita-
res abrira um flanco propí-
cio para a organização dos 

movimentos sociais.
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torno de 1% ao ano durante toda a década  15. Os anos 80 fica-
ram conhecidos como “a década perdida”. A credibilidade nas 
instituições públicas havia desaparecido e os governos nas três 

esferas político-administrativas haviam perdido 
a legitimidade frente à sociedade civil. A ideo-

logia da ditadura se esfarelava aos olhos de 
uma sociedade civil esgotada e descrente, 
que se havia equivocado com as promessas 
e a miragem de um Brasil Grande.

Numerosos e permanentes foram os 
movimentos sociais da década de 80 e eles 
se mobilizaram em torno de várias causas. 
Os movimentos sociais que pipocaram nos 
anos 80 em todos os pontos do País obje-
tivavam corrigir e refazer os rumos polí-
ticos tomados pelo Estado e as elites; pro-

punham uma ordem mais legítima e mais justa, segundo a 
visão dos grupos que se mobilizavam:

Movimentos sociais constituem-se em respos-
tas sociais, organizadas por grupos que integram 
classes desfavorecidas. Consistem numa forma 
visível (...) de manifestação, através da qual esses 
grupos manifestam sua repulsa e sua recusa à 
forma excludente com que o Estado os trata, atra-
vés de suas políticas elitistas  16

15 FGV/Rev. Conjuntura Econômica, dez.1990. Disponível em: www.
ipeadata.gov.br e ANDIMA – Associação Nacional das Instituições 
do Mercado Aberto. Séries Históricas – Inf lação. Editado pela 
Superintendência Técnica da ANDIMA.

16 LOUREIRO, Violeta R. Estado, Bandidos e Heróis: a luta social pela 
terra na Amazônia. Belém, Cejup,

N u m e r o s o s 
e permanentes 
foram os movi-
mentos sociais da 
década de 80 e eles 
se mobilizaram em 
torno de várias 

causas.
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 No que concerne aos movimentos no campo da educa-
ção, eles expressavam a percepção das classes desfavorecidas, 
de que a educação se convertera numa necessidade social 
que gerava um direito, do qual elas estavam excluídas. Na 
região, eles resultavam, também, da consciência crítica des-
sas camadas sociais em relação ao Estado, que em suas polí-
ticas desastradas para a Amazônia provocara, dentre outras 
consequências, a migração desordenada e um acelerado ritmo 
do crescimento populacional.

O Estado empurrara enormes contingentes de populações 
pobres para um canto esquecido do País, abandonando-as 
ao desamparo e à própria sorte. Os governos entendiam a 
Amazônia como um grande vazio: índios, caboclos, quilom-
bolas, ribeirinhos natos ou migrantes antigos eram invisibili-
zados pelas políticas públicas m curso na época. A migração e 
o aumento populacional dela decorrente haviam gerado uma 
multidão de marginalizados dos serviços básicos indispensáveis 
à dignidade da pessoa humana, entre eles o direito à educação.

Entre os diversos movimentos sociais por demandas políti-
cas ou sociais, três eram altamente representativos na Amazônia 
dos anos 80: nas cidades - a luta pelo direito de morar e no 
campo da educação as demandas se concentravam num ponto 
nevrálgico – uma vaga para cada criança ou jovem. No campo 
– a mobilização tinha por bandeira de luta e slogan a terra para 
quem nela trabalha. Esses movimentos, que inicialmente opera-
vam autonomamente, vão sendo integrados no bojo dos movi-
mentos cuja luta se centrava mais fortemente na reconquista 
dos direitos civis e políticos. Os movimentos sociais arrasta-
vam multidões às ruas em todo o País, compondo parte impor-
tante do cenário político-social que pôs fim à ditadura militar. 
A culminância desses movimentos estava condensada na luta 
que teve início em 1983, pelas eleições “Diretas Já”.
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Em 1985 é eleito o primeiro governo civil e dá-se a aprovação 
de uma Emenda Constitucional (Nº 26/1985) que autorizava a 
convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Dessa 
forma, o foco dos diversos movimentos sociais era, não apenas 
o objetivo imediato de cada um deles mas sim, a inserção das 
reivindicações de cada um deles na futura constituição, que 
se sabia necessária e urgente; desde então, os movimentos e 
organizações sociais criaram fortes expectativas de influencia-
rem na construção da nova Carta. Não empregavam o termo 
direitos humanos em suas campanhas, mas isto não diminuía 
a intensidade da luta pela conquista desses direitos, ainda que 
o termo não integrasse suas bandeiras na época; lutavam por 
um direito indispensável à vida na sociedade moderna.

Mais tarde deu-se a integração da luta pela educação de 
qualidade ao conjunto dos demais movimentos. Esta adesão 
foi simbólica e não apenas operacional: a educação básica já 
era, na época, compreendida como um direito social e, como 
tal, precisava ser garantido por um diploma legal de peso; nada 
mais adequado que a aguardada constituição.

A representação que a sociedade tinha da educação havia 
mudado – de símbolo de erudição até os anos 60 passara à 
necessidade social nos anos 70; e no final dos anos 80 era reco-
nhecida como um direito social, que as populações reivindi-
cavam. O amadurecimento das discussões e o empenho nas 
lutas sociais fez a Educação Básica chegar ao final do século 
XX já sob um conceito completamente distinto daquele de 
mais de meio século atrás: passava a ser compreendida como 
um direito humano fundamental, exigido pelos cidadãos e, 
nas camadas sociais mais esclarecidas, também, como um pre-
cioso capital cultural, indispensável individual e socialmente.

Os movimentos sociais daquela década alcançaram sua cul-
minância na Constituição de 1988, em que a educação aparece 
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no Art. Nº 205 (dentre outros) da seguinte forma: 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. Os objetivos da 
educação aí consagrados pressupõem uma educação de qua-
lidade, o que não havia sido conquistado até então. Do embate 
entre sociedade civil organizada e Estado, ambos saíram par-
cialmente, tanto como vencedores e perdedores. Vencedora a 
sociedade civil por conquistar a tão desejada vaga na escola 
para seus filhos; vencedor o Estado porque acomodou as ten-
sões, abrindo escolas para as crianças e jovens. Perdedores 
ambos, porque a educação que foi garantida à sociedade se deu 
por meio de uma escola estratificada segundo camadas sociais. 
Para os pobres, uma escola pública que não educa, que apenas 
ensina, e ensina mal. Não se trata, propriamente, da educação 
que nas décadas anteriores havia sido reivindicada pelos movi-
mentos sociais; nem tampouco aquela concebida pelo legis-
lador quando registrou este direito na Constituição de 1988.

A Constituição fecha um ciclo de demandas políticas e 
sociais, atendendo a umas e deixando outras à espera de um 
futuro melhor que as abrigasse. A chamada “constituição 
cidadã”, assim nomeada por Ulisses Guimarães, restituíra 
as liberdades e direitos pessoais restringidos pela ditadura e 
consolidara um ciclo de restauração das liberdades e garan-
tias perdidas. Contudo, não conseguira equacionar algumas 
questões cruciais que se arrastavam há décadas e até mesmo há 
séculos, como a concentração de renda. Mas, concedeu bene-
fícios que são, inegavelmente, importantes medidas distribu-
tivas. Entre elas a gratuidade dos serviços de saúde, extensiva 
a todos os cidadãos, pensões e aposentadorias para idosos, 
deficientes e trabalhadores do campo, independentemente 
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de terem ou não contribuído para a Previdência Social; e 
abrira um leque de possibilidades para o desenvolvimento 
da educação básica. Muito ainda havia pelo que lutar nos 
anos seguintes.

10 DOS ANOS 90 AO INÍCIO DO SÉCULO – 
AS POLÍTICAS NEOLIBERAIS NÃO DERAM 
TRÉGUA NA LUTA CONTRA OS DIREITOS 
CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO
 Os anos 90 tiveram início com as questões econômicas 

agravadas; continuavam sendo 
elas o objeto das grandes pre-

ocupações sociais e a prio-
ridade dos governos; do 
equacionamento das mes-
mas dependia a materiali-
zação efetiva de boa parte 
dos direitos sociais conquis-
tados legalmente. Quando a 
Constituição/88 é promul-
gada, a inflação acumulada 
batia o recorde de 1.037,56%. 
Em 1989 a moeda volta a se 
alterar, agora com o nome 
de Cruzado Novo (dados 

IBGE/ Banco de Dados Folha). O Estado começa a ser ques-
tionado por sua ineficiência e a crise dá origem a um movi-
mento em favor da iniciativa privada e contra a presença do 
Estado na economia. Vai-se gestando, paulatinamente, um 
clima favorável à implantação de políticas neoliberais.

Os anos 90 tiveram início 
com as questões econômicas 
agravadas; continuavam sendo 
elas o objeto das grandes preocu-
pações sociais e a prioridade dos 
governos; do equacionamento 
das mesmas dependia a mate-
rialização efetiva de boa parte 
dos direitos sociais conquista-

dos legalmente.
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Menos de três anos depois da promulgação da nova 
Constituição - a partir do Governo Collor (1991) -, as polí-
ticas neoliberais começam a se implantar vigorosamente no 
País, abrindo um novo período na vida política: além de não 
atenderem as várias das expectativas alimentadas nas duas 
décadas anteriores, ainda puseram em risco conquistas que 
haviam sido duramente conseguidas 17.

Não que durante os 12 anos de políticas neoliberais nada 
se tenham conquistado. Ao contrário, a legislação posterior 
estende, explicita e complementa os direitos consagrados. Mas, 
foi somente após o fim das políticas neoliberais e, mais pro-
priamente, com o retorno ao crescimento econômico do País 
a partir de 2004, que a sociedade civil ampliou as conquistas, 
efetivando novos e significativos direitos:
a) Em 2006 a Emenda Constitucional Nº 53 cria o piso nacio-

nal salarial para professores, a obrigatoriedade do con-
curso público para o ingresso nos estabelecimentos esco-
lares públicos, com vistas a evitar o nepotismo; ainda por 
meio da mesma medida é instituído o FUNDEB, ampliando 
os benefícios do fundo anterior (que antes se limitava ao 
Ensino Fundamental regular), para incluir a pré-escola, o 
Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos; e a esses 
níveis foram estendidos os programas que antes benefi-
ciavam apenas o Ensino Fundamental – livro didático, 
Programa “Dinheiro na Escola” e outros.

b) a Lei Nº 11.274/2006 alterou os artigos Nº 29, 30, 32 e 87 
da LDB. Na sequência de emendas à Constituição ou da 

17 Logo em 1991, Collor encaminha ao Congresso proposta de emenda 
constitucional visando cortar os benefícios previdenciários e vários 
outros, no que não obteve êxito, embora tenha obtido em relação a 
algumas delas. E os cortes orçamentários nos setores sociais foram 
expressivos (contudo, não cabe aqui analisar este ponto).
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LDB, visando criar novos ou alargar os direitos relativos 
à educação, esta lei veio atender a uma antiga reivindica-
ção que há décadas faziam os educadores, ao insistirem na 
necessidade do ingresso obrigatório das crianças aos 6 anos 
de idade no Ensino Fundamental, o que ocorre quando a 
mesma lei estende a duração do Ensino Fundamental para 
9 (nove) anos, com matrícula obrigatória a partir dos 6 
(seis) anos de idade. Curiosamente, a lei acabara criando 
uma nova 1ª série que, em linhas muito gerais, identifica-
va-se em muitos pontos com o antigo pré-primário, extinto 
na época da ditadura pela LDB - Lei Nº 5.692/71. Com o 
Ensino Fundamental de 9 anos e com o ingresso das crian-
ças aos 6 anos o Brasil se igualava à situação que já existia 
nos demais países da América Latina. A Pré-escola pas-
sava a reportar-se a crianças de 4 e 5 anos.

c) O ensino da Sociologia e da Filosofia no nível médio, que 
por ocasião da aprovação da LDB/Lei Nº 9394, havia sido 
vetado pelo Pres. Fernando Henrique Cardoso, passam a 
integrar o currículo.
Outras conquistas de menor amplitude ainda se seguiram 

a estas. Mas, a educação pública oferecida na região padece 
de uma qualidade sofrível. E, se ela não viola os dispositi-
vos legais, uma vez que as crianças e jovens estão frequen-
tando a escola, garante apenas pela metade o direito humano 
à educação que a sociedade civil reivindicava; e este direito 
pela metade somente possibilita o gozo de uma cidadania de 
baixa intensidade. Para as camadas sociais que ficaram na 
dependência de uma escola pública, o Estado garantiu, sim, 
as vagas pretendidas e, ao final do século tinha praticamente 
universalizado o Ensino Fundamental e se empenhava em 
fazer o mesmo com o Ensino Médio; mas o fez em escolas 
deficientes, que proporcionam um ensino fraco e aligeirado, 
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que está longe do conceito de educação pela qual a sociedade 
civil se mobilizou. Isto ocorreu porque as camadas sociais de 
maior poder aquisitivo não esperaram por décadas seguidas 
por uma boa escola pública para seus filhos, tendo migrado 
para a escola privada.

11 DA INVISIBILIDADE DA SINGULARIDADE DA 
AMAZÔNIA
As políticas públicas educacio-

nais traçadas em âmbito nacional 
padecem do erro de conceberem 
o País de modo uniforme, igno-
rando as diferenciações históri-
cas, as singularidades geográficas 
e naturais. Tampouco reconhe-
cem e passam ao largo da dívida 
social da União com a região, acu-
mulada desde fins do século XIX 
quando, por meio da exploração 
da borracha, a região fortalecia o PIB 
e impulsionava a economia nacional, o 
que perdurou por mais de 50 anos, estendendo-se até o início 
do século XX, quando a economia do café (até então a base de 
sustentação nacional), já declinava. Lembrou-se novamente da 
Amazônia por ocasião da II Guerra Mundial quando a Malásia 
aderiu aos países do Eixo e assim, as tropas Aliadas perderam 
o único fornecedor de borracha.

O Brasil se empenhou novamente na extração de borracha 
para a produção para pneus, materiais cirúrgicos e os mais 
diversos produtos para os quais a borracha era imprescindível. 

As políticas públicas 
educacionais traçadas em 
âmbito nacional padecem do 
erro de conceberem o País de 
modo uniforme, ignorando 
as diferenciações históricas, 
as singularidades geográfi-

cas e naturais.
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E novamente os nordestinos foram enganados com promes-
sas de enriquecimento fácil nas matas amazônicas, caso se 
integrassem à “batalha da borracha”, como foi chamado este 
enorme esforço de guerra. E com as promessas ou imposi-
ções, novas levas de migrantes adoeceram e perderam vida 
nas matas amazônicas.

 Mas, o Estado ignorou o que dispunha a Constituição de 
1946, quando esta estabeleceu que a União tivesse que aplicar 
nunca menos que 3% da receita tributária federal na região 
durante 20 anos, visando seu desenvolvimento. Este disposi-
tivo jamais foi levado em conta, lesando a Amazônia por duas 
dezenas de anos.

A dívida social com a região é cumulativa, crescente e vem 
sendo permanentemente atualizada. Agora, com a exploração 
desordenada dos recursos naturais amazônicos e a exporta-
ção de semielaborados (como o ferro, o alumínio, a alumina e 
outros minerais), que elevam o PIB nacional, à custa do esgo-
tamento da biodiversidade amazônica.

Políticas nacionais supostamente igualitárias, apenas per-
petuam as desigualdades regionais; e no campo da educação 
essas políticas não somente operam em desfavor da região 
como ampliam as desigualdades regionais. Isto se torna visí-
vel quando, à medida que os indicadores educacionais apon-
tam os melhoramentos da educação básica noutras regiões 
brasileiras, inclusive no Nordeste, o hiato entre elas e a região 
torna-se mais evidente porque se alarga.

Convém lembrar que não são poucos os pontos em que, 
na Constituição do Brasil/1988, a União se impõe a obriga-
ção de reduzir as desigualdades regionais, tal como na Seção 
IV- Das Regiões, Art. 43. Para efeitos administrativos, a União 
poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconô-
mico e social, visando seu desenvolvimento e a redução das 
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desigualdades regionais. Ou, mais objetivamente, quando entre 
outras, na Seção II – Dos Orçamentos, em seu Art. 165 dis-
põe que os orçamentos terão entre suas funções a de reduzir 
desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional. 
Ao tratar da igualdade de oportunidades e de uma vida digna 
para todos os brasileiros, a Constituição estabelece entre os 
princípios que regem a ordem econômica a redução das desi-
gualdades regionais e sociais. Mas, o que se constata é que as 
políticas nacionais, somente no que concerne a esse princípio, 
o viola nos dois planos que menciona – o regional e o social.

A desigualdade é 
constatável desde as 
condições materiais das 
redes escolares até a qua-
lidade da educação. As 
infraestruturas escolares 
de todas as regiões são 
mais numerosas, mais 
sólidas, mais amplas, 
mais eficientes, inclu-
sive no Nordeste onde, 
apesar da carência regio-
nal de recursos as cons-
truções resistem mais 
ao clima; e não carre-
gam um custo adicional 
como é o custo-Amazônia. 
O custo-Amazônia (preços mais 
altos em todos os itens da vida em decorrência de suas condi-
ções geográficas especiais), é ignorado pelas políticas públicas 
ditas igualitárias, não integrando os orçamentos públicos. Ele 
inclui dentre outros itens: o encarecimento do frete de cargas 

A desigualdade é constatável 
desde as condições materiais das 
redes escolares até a qualidade da 
educação.  As infraestruturas esco-
lares de todas as regiões são mais 
numerosas, mais sólidas, mais 
amplas, mais eficientes, inclusive 
no Nordeste onde, apesar da carên-
cia regional de recursos as constru-
ções resistem mais ao clima; e não 
carregam um custo adicional como 

é o custo-Amazônia.
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e do transporte em geral – o que rebate em todos os demais 
itens, mesmo naqueles produzidos na própria região; o elevado 
preço dos materiais de construção e escolares e outros decor-
rentes da distância da região em relação aos centros desenvol-
vidos do País e das localidades da região entre si.

Some-se a ele a dispersão da população, a implantação tar-
dia da educação básica na região, do que resultou uma rede 
reduzida de escolas para atender a uma clientela que, em algu-
mas décadas, tornou-se desproporcionalmente maior que sua 
capacidade; a inferioridade técnica e arquitetônica das infraes-
truturas escolares; a fragilidade delas devido ao clima equato-
rial super úmido, a carência e a necessidade de um programa 
de transporte escolar que se coadune com as especificidades 
regionais. São esses e outros elementos para os quais as políti-
cas públicas voltam as costas na suposição de uma igualdade de 
tratamento. De um modo geral, esses problemas são bastante 
conhecidos, mas não têm havido políticas públicas compen-
satórias com vistas a eliminá-los ou pelo menos a reduzi-los, 
a médio prazo. Eles foram socialmente naturalizados ao longo 
do tempo e tornaram-se elementos aceitos como característi-
cas próprias e naturais do ensino público e da vida regionais.

Esses elementos combinados, além de outros endógenos à 
região, se refletem nos indicadores educacionais que revelam 
a permanência dessa desigualdade. Por exemplo, quando se 
comparam os resultados apresentados pelos alunos da 1ª à 4ª 
série do Ensino Fundamental em, leitura, escrita e matemática, 
essa diferença fica bastante visível. Pode-se ver (pelos números 
a seguir apresentados), o desempenho dos alunos da Região 
Norte e, entre parêntesis os resultados da Região Sudeste para 
os mesmos anos, segundo a avaliação do SAEB/INEP. No ano 
de 2011 em escrita apenas 39, 2% (65,6% ) dos alunos de 2ª/3ª 
série alcançaram a meta considerada adequada (200 pontos); 
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em leitura 43,6% (contra 62,8% ) e em matemática 28,3% (contra 
47,9%). Os alunos das séries mais avançadas (4ª/5ª) no ano de 
2009 obtiveram resultados sofríveis: apenas 25,4% em portu-
guês atingiram a média adequada (contra 45,7%) e em matemá-
tica 25,1% (45,8%); os resultados não melhoram nas séries finais 
(8ª/9ª); ao contrário, somente pioram: 20,3% (32,4%) em por-
tuguês e em matemática 8, 3% (13,7%). E das 50 piores escolas 
de Ensino Médio do estado 42 eram escolas públicas estaduais

Ora, o baixo domínio da leitura, da escrita e da matemá-
tica nas séries iniciais do Ensino Fundamental prenuncia já os 
resultados que se podem esperar dos alunos nas séries seguin-
tes, uma vez que esses conhecimentos são basilares para a for-
mação intelectual de quaisquer 
pessoas. A conclusão óbvia a que 
se chega é que pesa sobre as gera-
ções de alunos da escola pública 
uma dupla condição de inferiori-
dade: em relação aos alunos que 
fazem seus estudos em escolas pri-
vadas e em relação aos brasileiros 
de outras regiões mais favorecidas. 
Essa dupla condição de inferioridade 
de hoje tende a persistir no futuro, sendo 
uma injusta e injustificável sentença de uma vida inferiorizada, 
a pesar sobre tão pequenas cabeças e ainda tão frágeis ombros.

O reconhecimento da educação como um direito e as difi-
culdades que envolvem a transposição desse direito para o 
campo jurídico não foram tão problemáticos como vem sendo 
sua concretização social, ainda que este direito esteja positi-
vado não apenas pela Constituição/88, mas também por outros 
dispositivos legais que o consolidaram e o explicitaram em 
nosso ordenamento jurídico.

A dignidade humana 
constitui a essência que 
ilumina e aponta aquilo 
que pode originar o reco-
nhecimento de um direito 

humano.
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A dignidade humana constitui a essência que ilumina e 
aponta aquilo que pode originar o reconhecimento de um 
direito humano. Embora não haja um consenso absoluto com 
relação a este ponto, a cada dia cresce o número de pessoas 
que entende a indivisibilidade dos direitos humanos, isto é, a 
ideia de que eles juntos formam um conjunto inseparável e, 
assim, que todos devem ser respeitados já que nenhum deles 
é dispensável à dignidade da pessoa humana.

12 A GLOBALIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO COMO 
CAPITAL SOCIAL
O lugar que as pessoas ocupam na sociedade requer certo 

volume de capital social, no conceito formulado por Weber e 
desenvolvido posteriormente por Bourdieu em mais de uma 
obra 18; também Coleman 19 e Putnam 20 contribuíram para 
o esclarecimento, a explicitação e a ampliação do conceito. 
A noção de capital social inclui atualmente relações sociais, 
redes de solidariedade e cooperação mútua, cultura, saberes 
em geral, talentos ou capacidades, comportamentos, domínio 
da expressão verbal etc., acumulados pelas pessoas na convi-
vência com grupos sociais e individualmente.

Com a modernização da vida social e a individualização do 
capital social, este passou a depender cada vez mais da educa-
ção formal adquirida na escola. E assim, cresce enormemente 

18 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. R.J. Ed. Bertrand Brasil/2002 
- Cap. II .

19 COLEMAN, J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital. In 
LESSER, L. L. Knowledge and social capital: foundations and appli-
cations. Boston: Butterworth Heinemann, 1999.

20 PUTNAM, R. D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália 
moderna. R.J: FGV, 1997.
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a importância de uma educação escolar de qualidade, espe-
cialmente nas sociedades capitalistas de consumo, cujo mer-
cado de trabalho é altamente competitivo. O sistema de ensino 
exerce uma força social grande, pois é o responsável pela garan-
tia escolar dos agentes que compõem os mercados de trabalho... 
Quanto maior for a relação entre o diploma e o cargo, maior será 
o capital escolar e, portanto, maior o valor e o rendimento que o 
agente vendedor da força de trabalho receberá do mercado; ao 
contrário, quanto menor a relação entre o diploma e o cargo, mais 
fácil será a submissão do agente portador de pouco capital cul-
tural - e com pouco rendimento - ao detentor do capital social 21.

Ainda que a formação integral tenha reconhecimento e 
valor social, é inútil ignorar que, à medida que as sociedades 
se modernizam, se industrializam e se informatizam, mais 
exigentes e competitivas se tornam em relação ao trabalho 
humano; daí porque as sociedades e os mercados vêm exi-
gindo profissionais cada vez mais capacitados para as diver-
sas tarefas, das mais simples às mais 
complexas. E esta exigência eleva 
a competição por bons empregos, 
o que confere à educação esco-
lar uma importância crescente, 
embora mais direcionada no sen-
tido do mercado. Essas competên-
cias nada mais são do que capitais 
sociais exigidos pelo mercado e que 
são adquiridos através da família, 
da escola de qualidade e dos grupos 
de convivência.

21 LIÑAN, Marcia Boen Garcia. O valor do diploma. Sociedade Brasileira 
de Neurociências. Disponível em: http://www.sbneurociencia.com.br/
profamarcia/index.htm Acesso em 22/11/2012.

Outro aspecto impor-
tante a destacar é que o 
capital social é, também, 
um poderoso fator de hie-
rarquização das pessoas 
numa determinada estru-

tura social.
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Outro aspecto importante a destacar é que o capital social 
é, também, um poderoso fator de hierarquização das pessoas 
numa determinada estrutura social. De fato, embora a hierar-
quização da sociedade em classes tenha grande importância 
para a compreensão das formas de dominação e subordina-
ção e de poder econômico, o capital monetário não pode mais 

ser o único padrão de entendi-
mento da estrutura social 

moderna. Bourdieu vin-
cula o espaço social que 
a pessoa ocupa com o 
volume e o tipo de capi-
tal social de que ela é 
detentora. Dois elemen-
tos são os maiores pro-
porcionadores de capital 
social: a escola e a famí-
lia. Para o autor, a maior 
fonte de aquisição do 
capital social é a famí-
lia, o que por sua vez, 
decorre da posição social 

de que a mesma aufere 22. 
E a posição social tem por base o capital econômico; ele pos-
sibilita que seu possuidor usufrua de bens simbólicos e cul-
turais e de serviços de boa qualidade, garantindo um melhor 
lugar no topo da pirâmide social. Além disso, o capital eco-
nômico permite o acesso a uma educação de melhor qua-
lidade, acrescida que é pelo estudo de línguas estrangeiras, 

22 BOURDIEU, Pierre. Raisons pratiques. Sur la théorie de l áction. Paris, 
Le Seuil, 1994, p. 3.

Embora o capital econômico das 
populações pobres seja reduzido 
frente aos de maiores posses econô-
micas, se o indivíduo for portador 
de um capital social gestado com 
base na cultura, este possibilita a ele 
emparelhar com pessoas de classes 
sociais mais elevadas; ele pode vir a 
ocupar lugares sociais não subordi-

nados e tão dignos quanto aqueles
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pela experiência adquirida por meio de viagens, da frequên-
cia a museus, ao cinema, pelo acesso às leituras de qualidade 
e, sobretudo, pela aquisição da linguagem dita oficial e, por 
isto, mais refinada. Enfim, o capital econômico encontra-se 
subjacente ao capital social.

Embora o capital econômico das populações pobres seja 
reduzido frente aos de maiores posses econômicas, se o indi-
víduo for portador de um capital social gestado com base na 
cultura, este possibilita a ele emparelhar com pessoas de clas-
ses sociais mais elevadas; ele pode vir a ocupar lugares sociais 
não subordinados e tão dignos quanto aqueles; isto se aplica-
ria a uma grande parte da população, caso a educação de qua-
lidade estivesse acessível a ela. Neste caso, o capital cultural 
apresenta uma característica singular e nela reside a maior difi-
culdade de sua absorção por alguém de posição social mais 
modesta: o capital cultural retorna ao seu portador porque, 
somente quem consegue decodificar os bens simbólicos con-
segue apreendê-los e incorporá-los; a competência linguística, 
por exemplo, não é forjada ou aprendida num livro e sim num 
dado contexto social onde ela é a linguagem predominante, o 
que torna mais difícil sua aquisição pelas camadas populares 23.

Portanto, é olhando a educação como direito humano e 
capital cultural que a educação cresce de importância social. 
Sob esta ótica, a educação de qualidade é responsável pelo 
capital social dos cidadãos comuns que, mesmo não aspirando 
estarem no topo da escala social, almejam o que lhes é de 
direito – a plena integração social e o bem-estar individual.

23 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo, Ed. 
Perspectiva, 2003.
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para concluir, é preciso ponderar alguns pontos: em primeiro 

lugar, não é suficiente que o Estado reconheça seu dever no cum-
primento de um direito, ou sua obrigação de proporcionar uma 
garantia que foi socialmente acordada e que se encontra legal-
mente estabelecida. É necessário que as promessas legais sejam 
exequíveis e passíveis de serem cumpridas. Em segundo lugar, 
os direitos constantes de dispositivos legais não são, simples-
mente, cartas de intenções e, menos ainda, promessas políticas 
feitas por um governo num determinado momento histórico, por 
se encontrar sob a pressão de grupos ou mesmo da sociedade 
civil, sem que haja a intenção ou a possibilidade de cumpri-las. 
Quando isto ocorre, as instituições do Estado perdem credibi-
lidade diante da sociedade que nele depositou suas expectati-
vas, quando tais promessas foram legalmente aceitas pelas par-
tes e por isto inscritas no sistema legal. Ao descumprir ou não 
lograr resultados positivos com relação às obrigações assumi-
das e explicitadas no amplo sistema jurídico sobre a educação 
brasileira, o Estado está frustrando as expectativas da sociedade 
quanto à materialização de um direito que lhe é devido.

Em terceiro lugar, a educação é um direito reconhecido por-
que sua importância transcende a simples erudição que caracte-
riza a imagem que se tem dos intelectuais. É através da educação 
que o indivíduo chega mais próximo da utopia do esclareci-
mento humano, na medida em que ela consegue romper as bar-
reiras da alienação, ao retirar dele as vendas que o impedem de 
ver, dentre outras coisas, o déficit de democracia em que esta-
mos mergulhados e, em consequência, o incita a lutar por uma 
sociedade mais justa; além disso, ela possibilita sua inserção de 
forma mais igualitária na moderna sociedade letrada e no com-
petitivo mercado de trabalho. Assim, a educação deixou (há 
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poucas décadas, é verdade), de ser reconhecida como o simples 
resultado de ideais humanitários e da solidariedade social, para 
se configurar como um direito inerente à dignidade da pes-
soa humana e indispensável à vida social do mundo moderno.

Um quarto ponto diz respeito ao cumprimento da promessa 
constitucional de uma educação de qualidade nas escolas das 
redes públicas; esta promessa não pode deixar de ser efeti-
vada sob a justificativa da inexistência de dispositivos legais, 
nem tampouco que falte à educação básica a essencialidade 
ou qualquer outra característica que faz de algo um direito 
humano fundamental.

A concepção de que os deveres do Estado podem ser presta-
dos paulatinamente, na medida de suas possibilidades seria cor-
reta e perfeita, se o Estado brasileiro demonstrasse, claramente, 
o empenho em provê-los e diante de uma evidente carência de 
recursos para cumprir sua obrigação constitucional. Não parece 
ser este, entretanto, o caso brasileiro. Como contestação à men-
cionada concepção, as mídias exibem cotidianamente um farto 
material apontando exemplos de desperdício, mau uso e des-
vio de recursos em todos os níveis de governo e nos mais diver-
sos pontos do País. Admite-se que compete a ambos – Estado 
e sociedade - uma vigilância constante e recíproca, para que o 
indivíduo não fique sujeito a um comportamento desigual ou 
discriminador por parte do primeiro ou da última. Mas, é inar-
redável a competência do Estado na viabilização dos direitos 
garantidos constitucionalmente por meio de ações governamen-
tais, ainda que isto implique na punição dos infratores, o que 
inclui, também, os órgãos jurisdicionados do Estado.

O descumprimento disso deve ser feito pelo Estado, mas não 
encontra justificativa ou argumento plausível de qualquer natu-
reza; muito menos encontra abrigo em algum dispositivo legal. 
O direito à educação de qualidade é indispensável à dignidade 
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humana, posto que tenha por finalidade básica proteger a cons-
trução integral da pessoa e garantir-lhe uma vivência social equi-
librada e plena. E embora ele não seja um pré-requisito para o 
usufruto de outros direitos, ele se constitui num direito social 
que dá acesso à plenitude do gozo dos demais, quando atua como 
elemento de conscientização do indivíduo e o impulsiona a plei-
tear e a exigir os demais direitos indispensáveis à sua dignidade.

Um processo de desenvolvimento que busque uma real 
diminuição das desigualdades sociais e regionais, deve passar, 
necessariamente, pelo acesso a uma educação de qualidade; 
que seja útil ao indivíduo para a vida cotidiana, no plano pes-
soal e coletivo; que lhe proporcione oportunidades para uma 
inserção não subordinada na sociedade e como via de acesso 
futuro a um emprego digno. E deve ser capaz de atrair e man-
ter crianças e jovens numa escola de qualidade, evitando que 
novas gerações continuem a ser penalizadas.
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RESUMO
Com foco nas questões relacionadas à história da educação 

no Brasil e as estruturas educacionais e de formação docente, 
este artigo visa focar as mudanças no papel social ocupado 
pelo professor e a relação da valorização dos profissionais da 
educação, que tem sido uma meta principal dos que se dedi-
caram a análise e luta no contexto do processo educacional 
brasileiro. Considera também as principais problemáticas que 
envolvem a questão dos trabalhadores na educação, em espe-
cial, a relação com as legislações de valorização da categoria 
e o contínuo descumprimento por parte do Estado, que vêm 
pautando suas ações no processo de criminalização desta cate-
goria como instrumento de repressão. Por fim, faz uma abor-
dagem das principais lutas da categoria no Estado do Pará e 
explicita os principais pontos de reivindicações da categoria, 
atualmente na linha de frente da defesa da educação no Estado.

ABSTRACT
Focusing on issues related to the history of education in 

Brazil and the educational and teaching training structures, 
this article aims to focus on changes in the social role occu-
pied by the teacher and the respect of the valuation of edu-
cation professionals, which has been a primary goal of those 
who dedicated themselves to analysis and struggle in the con-
text of the Brazilian educational process. Consider also the 
main problems involve the question of workers in education, 
in particular, the relationship with national laws of valoriza-
tion of the category and the continuous lack of compliance by 
the State, which are guided by their actions in the process of 
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criminalization in this category as an instrument of repres-
sion. Finally, makes an approach of the major struggles of cat-
egory in the State of Pará and spells out the main points of 
the category claims, currently on the front line of Defense of 
education in the State.
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1 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO docente: 
BREVES NOTAS
Quando se discute a questão da educação no Brasil alguns 

tópicos tornaram-se não só frequentes, mas consensuais: o mau 
desempenho apresentado pelos sistemas nacional, estaduais e 
municipais – exatamente nessa ordem, ou seja, do menos mal 
para os mais críticos (no nível municipal); a má formação dos 
professores; a desvalorização social da carreira do magistério 
e da figura do professor; os baixos salários; o excesso de aulas 
e o pouco tempo destinado ao estudo; a reduzida carga horá-
ria de aula/dia; as más condições físicas das escolas; a falta de 
recursos pedagógicos; faltas excessivas dos professores, dei-
xando os alunos sem aulas; o desestímulo dos professores no 
exercício da profissão. Todos esses elementos combinados desá-
guam ou desabam sobre o elemento mais importante da vida 
escolar – o aluno.

Previsto como um dos princípios constitucionais do 
Direito à Educação (art. 206, V e VII da Constituição de 
1988), a questão da valorização dos profissionais da educa-
ção escolar, é inquietante não só pela importância da edu-
cação, mas porque no passado os salários eram igualmente 
baixos, os recursos financeiros eram escassos, os pedagó-
gicos eram raros, a tecnologia incipiente, mas o professor 
gozava de um enorme respeito e valorização na sociedade. 
Este é, sem sombra de dúvida, um dos mais críticos aspectos 
da vida profissional dos que se aplicam à carreira do magis-
tério – a desvalorização do seu profissional. Por ser este um 
ponto nevrálgico, as campanhas e os movimentos deflagra-
dos pelas diversas associações dos profissionais da educação 
vêm buscando, há várias décadas, recuperar a valorização 
perdida no tempo.
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E é nesse novo contexto que 
o professor atual vive, de forma 
que a comparação entre o pro-
fessor de algumas décadas 
atrás e o atual torna-se incom-
preensível se não forem ambos 
contextualizados em seus res-
pectivos momentos históri-
cos. Daí porque a recuperação 
do profissional do magistério 
passa, exatamente, pela com-
preensão desse novo contexto 

social (em que um computador, um celular, o acesso à internet 
e outros bens e serviços tornaram-se indispensáveis à integra-
ção social e dependem do salário e das condições de trabalho). 
E passa também pelos fatores negativos que hoje o envolvem e 
dos quais alguns já foram acima mencionados: os baixos salá-
rios, a falta de tempo para estudar e preparar aulas, a formação 
deficiente, a falta de oportunidade de se capacitarem, o deses-
tímulo com a profissão, o desprestígio junto à sociedade por-
que os resultados que os alunos apresentam são muito baixos, a 
desesperança com um futuro melhor para a profissão, o sofri-
mento que o trabalho impõe ao professor que atua sob condi-
ções negativas e a desvalorização da profissão pelos próprios 
professores. Esses fatores não só se refletem no professor, como 
no aluno, tornando-se um círculo vicioso difícil de romper.

Enfim, a desvalorização da profissão do magistério tem 
várias causas, algumas delas de longa data, outras mais recen-
tes. Entre elas se destacam:
a) os baixos salários, que têm sua origem na corrosão causada 

por décadas de contenção, “arrocho salarial”, inflação, rea-
justes abaixo da inflação;

E é nesse novo contexto que o 
professor atual vive, de forma 
que a comparação entre o pro-
fessor de algumas décadas atrás 
e o atual torna-se incompreensí-
vel se não forem ambos contex-
tualizados em seus respectivos 

momentos históricos …
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b) os reduzidos recursos para a educação (apesar de ter havido 
sensível melhoria na última década), que deriva basica-
mente de vários fatores: baixa arrecadação em muitos esta-
dos da Federação e a corrupção por parte de gestores e de 
empresas privadas que operam para o governo;

c) a reduzida capacidade política de pressão dos profissio-
nais da educação (uma vez que a paralisação do setor edu-
cacional, seja por meio de greves ou outras 
manifestações, impacta muito pouco a 
economia);

d) a indiferença dos políticos em relação à edu-
cação e da própria sociedade (que opta pela 
alocação de recursos em ações que com-
primem o orçamento público, ao invés de 
serem aplicados em setores-chave como 
a educação e a saúde; é o caso da opção 
pela Copa do Mundo, pelas Olimpíadas e 
por outras ações pelas quais a sociedade optou, 
embora sem que a questão lhe tenha sido colocada clara-
mente – aplicação de recursos em educação versus aplica-
ção em outras ações);

e) baixo valor que a educação tem para a sociedade (ainda 
como tradição de uma sociedade rural e elitista em que o 
diploma era mais importante que a formação);
Trata-se de um imbricado conjunto de causas que se con-

jugam pra compor um quadro bastante negativo para a edu-
cação. Entretanto, se ele não for rompido, certamente a quali-
dade da educação no Brasil não melhorará, uma vez que a má 
qualidade da educação não pode ser encarada de forma inde-
pendente do contexto maior no qual se inserem as transforma-
ções do mundo moderno e as condições de formação e de tra-
balho do País.

Enfim, a desvalori-
zação da profissão do 
magistério tem várias cau-
sas, algumas delas de longa 

data, outras mais recentes
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Nos tempos atuais, é impossível falar de qualidade de ensino 
sem falar da formação do professor; e conforme a LDB, em 
seu artigo 62, a formação de docentes para atuar na Educação 
Básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, 
de graduação plena, em universidades e institutos superio-

res de educação, admitida como formação 
mínima para o exercício do magistério 

na Educação Infantil e nas quatro pri-
meiras séries do Ensino Fundamental, 
a oferecida em Nível Médio, na moda-
lidade Normal. Até algumas décadas 
atrás, após o término da graduação, a 
forma como o professor ensinava per-
manecia a mesma até o fim de sua car-
reira. Não havia formação continuada 
e a forma de ensinar de cada professor 
era uma só até a sua aposentadoria.

Segundo Nóvoa 1 o aprender contí-
nuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa 
como agente, e a escola como lugar de crescimento profissional 
permanente. Assim sendo, é importante que haja sempre a for-
mação continuada que se dá de maneira reflexiva e que busca a 
melhor maneira para a aplicação do conhecimento e do saber.

Diante desse fato, cabe à escola sua parcela de contribuição 
no sentido de oportunizar ao corpo docente formação conti-
nuada, buscando abranger diversificados temas que possam 
contribuir para o aperfeiçoamento de sua prática docente. 
Também é necessário fazer um resgate reflexivo entre os pro-
fessores sobre a importância que cada um tem para o processo 

1 NÓVOA, Antônio (coord.). Refletindo sobre a educação continuada. 
Revista Nova Escola. Rio de Janeiro: Ed. Abril, agosto – 2002, p.23.

… o aprender con-
tínuo é essencial e se 
concentra em dois pila-
res: a própria pessoa 
como agente, e a escola 
como lugar de cres-
cimento profissional 

permanente…
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de desenvolvimento do aluno, sobre o estudo enquanto recurso 
que está sempre disponível para cada docente e sobre a forma 
como cada um vai fazer para buscar o conhecimento, no sen-
tido de alcançar um melhor desempenho profissional, para 
fazer a diferença no seu trabalho na sala de aula e em seu con-
ceito na comunidade.

Em qualquer campo de atuação os profissionais que têm 
boa formação são os que mais se destacam no trabalho, por-
tanto, a qualidade da formação à qual esses profissionais têm 
acesso é igualmente importante.

Tabela 3: Docentes com Curso Superior 
Lotados em Diversos Níveis de Ensino (%) 

Brasil/Região Norte/Pará – 2011

Local Creche Pré-escola
E.F./séries

Iniciais
E.F./séries

Finais
Ensino Médio

Brasil 48,5 51,8% 62,4% 79,2% 91%

Região Norte 34,4 34,3 46,6 61,6 92,6

Pará 20,5 24,4 35,5 51,9 94,8

Fonte: MEC/Secretaria do Ensino Superior

São muitos os desafios na carreira docente, entretanto man-
ter-se atualizado é um dos maiores. No mundo moderno é 
necessário que o professor esteja em constante formação, como 
afirma Imbernón 2: a formação assume um papel que trans-
cende o ensino que pretende uma mera atualização científica, 
pedagógica e didática e se transforma na possibilidade de criar 
espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas 

2 IMBERNÓN, Francisco. Formação Docente e Profissional: formar-se 
para a mudança e a incerteza. (Coleção Questões da Nossa Época; 
v.77) 4ª ed. Editora: Cortez São Paulo – 2004, p.15.
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aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança 
e a incerteza.

Neste bojo, a formação é essencial para o profissional 
docente: não basta apenas ter a formação inicial, é necessá-
rio partir em busca da formação continuada, afinal, como diz 
Imbernón 3, Nas próximas décadas a profissão docente deverá 
desenvolver-se em uma sociedade em mudança, com alto nível 
tecnológico e um vertiginoso avanço do conhecimento, e quem 
não procurar atualizar-se, acreditando que o conhecimento 
adquirido na faculdade é suficiente, não acompanhará a evo-
lução da educação, contribuindo para os resultados estatísti-
cos que apontam fortemente para o fracasso escolar.

Logo, percebe-se a importância da formação continuada, 
que deveria ser prioridade no orçamento do governo para a 
educação, assim como o tempo disponível para aplicar-se aos 
estudos que a mesma demanda. Cursos e seminários são às 
vezes ofertados para os professores, mas, na região amazô-
nica, devido ao custo do deslocamento e a outros fatores, um 
pequeno percentual de profissionais do magistério tem opor-
tunidade de participar e, em geral, as vagas são limitadas – 
por exemplo, uma vaga por escola – o que torna pouco pro-
vável alcançar bons resultados.

As escolas têm uma reduzida capacidade de contribuir 
com a formação continuada de professores que nela atuam, 
apesar dos recursos recebidos como receita procedente do 
Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE ou do Plano de 
Desenvolvimento da Escola-PDE face aos fatores acima cita-
dos e à dificuldade em deslocar pessoal capacitado para ficar 
disponível na escola com esta finalidade.

3 IMBERNÓN, op.cit., p. 35.
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Segundo Selma Garrido Pimenta 4, o professor, na heteroge-
neidade de seu trabalho, está sempre diante de situações com-
plexas para as quais deve encontrar respostas e estas, repetiti-
vas ou criativas, dependem de sua capacidade e habilidade de 
leitura da realidade e também do contexto, pois pode facilitar 
e/ou dificultar a sua prática; por isso a necessidade de buscar 
permanentemente informações que possam contribuir para 
a melhoria de sua prática pedagógica.

Uma sociedade só será capaz de 
mudar quando acreditar no poder de 
transformação social por meio da edu-
cação, e os professores são profissio-
nais importantes e especificamente 
qualificados para fazer a mudança 
acontecer. Porém, eles são apenas os 
mediadores da mudança, mas não os 
únicos responsáveis; muitos são os 
atores sociais dos quais a melhoria 
da educação depende.

A formação continuada só pode 
ocorrer se o professor dispuser de um total 
de horas-atividades suficientes para cobrir as 
tarefas habituais do cotidiano escolar, incluindo nelas o ato 
de estudar. Só assim terá condições de ministrar suas aulas 
com mais competência e, assim, contribuir para a eficiência 
do aprendizado dos alunos. Como ressalta Pimenta 5, o saber 
pedagógico é o saber que o professor constrói no cotidiano de 
seu trabalho e que fundamenta sua ação docente, ou seja, é o 

4 PIMENTA, Selma Garrido (organização). Saberes Pedagógicos e 
Atividade Docente. Textos de Edson Nascimento Campos et al. Editora 
Cortez: São Paulo, 2009, p. 16.

5 PIMENTA, op.cit. p. 43.

Uma sociedade só será 
capaz de mudar quando 
acreditar no poder de trans-
formação social por meio da 
educação, e os professores 
são profissionais importan-
tes e especificamente qualifi-
cados para fazer a mudança 

acontecer.
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saber que possibilita ao professor interagir com seus alunos na 
sala de aula, no contexto da escola onde atua. A prática docente 
é simultaneamente expressão desse saber pedagógico constru-
ído e fonte de seu desenvolvimento.

Os dirigentes precisam compreender que a formação conti-
nuada não é um empreendimento dispensável e que, por isso, 
pode ser retirado do cenário educacional ou feito em qualquer 

espaço improvisado ou, ainda, concebido 
como um complemento a ser anexado 

à formação inicial, de forma espo-
rádica, para suprir deficiências gra-
ves de uma formação deficiente. 
Concebê-la como um processo 
contínuo que irá permanentemente 
auxiliar o professor na construção/
reconstrução de identidade do pro-
fissional do magistério supõe colocá-
-la a serviço de uma nova realidade 
social, intervindo nas práticas con-
cretas da vida profissional. Por con-
siderar que ninguém está definiti-
vamente formado, a ação docente é 

um processo que deve ser permanentemente revisto pelo pró-
prio professor.

2 A LEI DO Piso Salarial: AVNAÇOS E 
RETROCESSOS
A profissão docente exige do indivíduo um grande compro-

metimento com o trabalho, o que não significa que as demais 
profissões não envolvam comprometimento ou que uma seja 

Concebê-la como um pro-
cesso contínuo que irá perma-
nentemente auxiliar o professor 
na construção/reconstrução de 
identidade do profissional do 
magistério supõe colocá-la a 
serviço de uma nova realidade 
social, intervindo nas práticas 

concretas da vida profissional.
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mais importante que outra. Porém, todos os profissionais pre-
cisam ser formados pelo professor. É a partir do envolvimento 
do professor com a sua profissão que a escola pública será moti-
vada, garantindo um aprendizado de melhor qualidade e, con-
sequentemente, colaborando na transformação da realidade.

Entretanto, a profissão docente não goza da valorização que 
merece e as perspectivas de melhorias na qualidade do ensino 
estão articuladas com a valorização do professor. A valorização 
não decorre apenas do aperfeiçoamento da competência pro-
fissional, mas também da valorização financeira, afinal o ser 
humano sobrevive do fruto de 
seu trabalho. É notório dizer 
que nenhum país avança se 
não garantir aos profissionais 
o reconhecimento de uma 
profissão dignificada.

No Brasil, o início de um 
processo de valorização do 
profissional do magistério 
ganhou enfoque através da 
Constituição Federal (1988) e 
pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação nacional (1996), 
que no seu artigo 3º enfatiza que 
o ensino será ministrado com base 
em alguns princípios, entre eles a valorização do profissional 
da educação escolar. Nesse sentido, após mais de uma década 
de lutas que ultrapassaram os anos 1980, projetaram-se sobre 
a década de 1990, a primeira década do novo século e persis-
tem até hoje, algumas das reivindicações dos profissionais do 
magistério começaram a ser atendidas. O FUNDEF (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

A valorização não decorre ape-
nas do aperfeiçoamento da com-
petência profissional, mas também 
da valorização financeira, afinal o 
ser humano sobrevive do fruto de seu 
trabalho. É notório dizer que nenhum 
país avança se não garantir aos profis-
sionais o reconhecimento de uma pro-

fissão dignificada.
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e de Valorização do Magistério) é o marco inicial do pro-
cesso de atendimento das demandas; no entanto, apesar de 
ter sido a primeira política distributiva da educação pública, 
o FUNDEF ficou parcialmente comprometido pela contenção 
financeira e pela política recessiva dos anos 1990. A partir de 
2004, com o retorno do crescimento, os recursos transferi-
dos pelo FUNDEF aos estados e municípios foram aumenta-
dos. O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação), que lhe sucedeu, encontrou dias melhores e as 
transferências, embora ainda insuficientes, sem dúvida foram 
aumentadas em relação ao seu antecessor. Seguiu-se a ele a Lei 
11.494/2007, que estabeleceu em seu artigo 41 que o piso sala-
rial nacional mínimo do magistério deveria ser aprovado até 
31 de agosto de 2007. Em 16 de julho de 2008 foi aprovada a 
Lei 11.738, que instituiu o piso salarial nacional para os pro-
fissionais do magistério público da Educação Básica, regula-
mentando disposição constitucional (alínea “e”, inciso III do 
caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias).

A importância desse ato é considerada por Francisco das 
Chagas Fernandes 6: O resgate dessa dívida histórica se dá não 
apenas porque o Piso vai melhorar o salário de milhões de pro-
fissionais, mas pela conquista de um conceito novo, que articula 
remuneração com qualidade do trabalho. Trata-se de um Piso 
de R$ 950,00 (o autor refere-se ao ano de 2008) para o professor 
com formação de nível médio em regime de 40 horas semanais 
de trabalho, com pelo menos um terço dele dedicado a qualificar 

6 FERNANDES, Francisco das Chagas. Piso salarial do magistério: o 
resgate de uma dívida. Disponível em: http://www.cnte.org.br/index.
php?option=com_content&task=view&id=1160&Itemid=158. Acesso 
em: 20/03/2010.
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sua docência, no preparo e avaliação de suas atividades com os 
estudantes. Isso significa que é preciso fazer modificações ou atu-
alizações nos Planos de Carreira dos Profissionais do Magistério 
nos Estados e Municípios ou criá-los onde não existe, até 31 de 
dezembro de 2009, como está dito na própria Lei do Piso.

Apresentando-se como um imenso avanço na garantia da 
qualidade escolar, a Lei do Piso Salarial do magistério público 
determina, em seu artigo 5º, que a correção do piso deve pau-
tar-se pelo mesmo percentual de reajuste do valor mínimo 
nacional do FUNDEB. Assim, o valor de R$ 950,00, definido 
para 2009, passaria a ser de R$ 1.024,00 em 2010, R$ 1.187,00 
em 2011 R$ 1.451,00 em 2012, um aumento de 22% em relação a 
2011. É importante ressaltar que nenhum professor, segundo a 
lei, pode receber menos do que o valor determinado por uma 
jornada de 40 horas semanais.

No entanto, em 29 de outubro de 2008 foi ajuizada 
no Supremo Tribunal Federal - STF a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade - ADI nº 4.167 7 contra a Lei do Piso, 
pelos governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará, que questionava alguns 
dispositivos da lei. São eles: 1- § 1º do artigo 2º, que definia o 
piso salarial nacional como vencimento inicial das carreiras 
do magistério público da Educação Básica; 2- § 4º do artigo 
2º, que obrigava o cumprimento máximo de 2/3 da jornada de 
trabalho do professor com atividades de interação com o edu-
cando; 3 - Artigo 3º, caput, e incisos II e III, que dispunha sobre 
o acréscimo de 2/3 da diferença entre o valor do piso e o venci-
mento inicial a partir de janeiro de 2009 e determinava a inte-
gralização do piso, como vencimento inicial, a partir de janeiro 

7 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167. Relator: Ministro 
Joaquim Barbosa. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/pro-
cesso/verProcessoAndamento.asp. Acesso em 15/03/2013.
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de 2010; 4- Artigo 8º, que determinava a vigência da lei a par-
tir de sua data de publicação.

A justificativa para a ação foi, principalmente, o fato de a lei 
federal transformar o piso salarial em vencimento básico e de 
diminuir a jornada de trabalho dos professores dentro das salas de 
aula, extrapolando a ideia inicial de fixação do piso salarial da car-
reira, conforme determina a Emenda Constitucional nº 53/2006.

Assim, para os requerentes da ADI, a lei na forma como foi 
sancionada, além de não ser clara no que se refere ao amparo 
orçamentário suficiente para os entes federados, causaria des-
pesas com as quais os governos de muitos estados e municí-
pios argumentaram não conseguir arcar.

Em 17 de dezembro de 2008, os pedidos constantes da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade foram atendidos parcialmente, 
por meio de Medida Cautelar, e algumas alterações na Lei 
11.738/08 foram realizadas. A primeira mudança foi referente 
ao conceito de Piso Salarial. A decisão alterou a interpretação do 
artigo 3º da Lei 11.738/08; assim, o piso passou a ser considerado 
como a remuneração mínima devida aos profissionais do magis-
tério. Isso quer dizer que o valor estabelecido em lei, R$ 950,00, 
passou a ser composto pelo vencimento básico (salário) acres-
cido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Portanto, 
para a integralização do piso, em 2010, foi utilizada para cálculo 
essa remuneração e não mais o vencimento inicial da carreira.

Na mesma decisão foi suspenso o §4º do artigo 2º da Lei do 
Piso, que determinava o máximo de 2/3 da jornada de trabalho 
dos professores para atividades com os alunos. Com isso, os entes 
federados passaram a ter autonomia para definir o tempo de per-
manência do professor em sala de aula. A divergência foi aberta 
pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, do Supremo 
Tribunal Federal-STF, que considerou que ao definir que em 
todos os municípios os professores deveriam destinar 33,3% de 
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sua jornada de trabalho fora de sala de aula, em atividade de pla-
nejamento e estudo, a lei teria uma consequência imediata, que 
seria a necessidade dos estados e municípios contratarem mais 
professores. Para o ministro, este fundamento configura o ‘peri-
culum in mora’ (perigo na demora), que justifica a concessão da 
cautelar para suspender esse dispositivo específico.

Em seguida, por maioria, os ministros STF concluíram pela 
suspensão, na referida lei, do parágrafo 4º do artigo 2º (que deter-
minava o cumprimento de, no máximo, 2/3 da carga dos professo-
res para desempenho de atividades em sala de aula). No entanto, 
continua valendo a jornada de 40 horas semanais de trabalho, 
prevista no parágrafo 1º do mesmo artigo. A suspensão vale, tam-
bém, até o julgamento final da ação pelo SFT (Supremo Tribunal 
Federal). A decisão do STF, publicada em fevereiro de 2009, com 
efeitos retroativos a 1º de janeiro do mesmo ano, é válida até o jul-
gamento final da ação, ainda sem previsão para ocorrer.

Por outro lado, o posicionamento do MEC (Ministério da 
Educação) para 2009 foi se manifestar pelo reajuste 7,86% no 
valor do piso estabelecido legalmente, passando de R$ 950 para 
R$ 1.024,67 no regime de 40 horas semanais. O reajuste anun-
ciado pelo MEC acabou sendo fixado em menos da metade 
do reivindicado por professores e maior que o desejado pelos 
governos dos estados e municípios.

A inflação acumulada desde a sanção da lei, em julho de 
2008, foi de 6,19%. Os professores defendiam um reajuste maior 
para que o vencimento tivesse um aumento real maior. O rea-
juste de 7,86% foi sustentado em parecer da Advocacia-Geral da 
União - AGU 8, segundo o qual o aumento deve seguir a varia-
ção de 2008 a 2009 do valor mínimo por aluno no FUNDEB. 

8 Disponível em: http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/
NormasInternas/ListarTipoParecer. aspx. Acesso em: 17/03/2010.
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O quadro seguinte apresenta, sinteticamente, os principais 
pontos polêmicos da discussão acerca do piso salarial mínimo.

Tabela 1: Pontos polêmicos da discussão 
sobre o piso salarial mínimo

Pontos 
polêmicos

O que diz
a lei

STF MEC CNTE Municípios

Valor atual do 
piso

R$ 950,
em 2008; deve 
ser reajustado 
anualmente

Piso deve ser cum-
prido a partir de 
2009; não se pro-
nunciou sobre 
valor

R$ 1.024,51 R$ 1.312,85 Vão cumprir orien-
tação do MEC, 
mas querem que 
seja regulamen-
tada em portaria 
ou decreto

Taxa de 
reajuste

Calculada 
segundo a varia-
ção do valor-
-aluno/ano do 
FUNDEB, anun-
ciado até janeiro

Não se pronunciou 
sobre o tema

2009 - sem 
reajuste
2010 - 7,86%

2009 
- 19,2%
2010 
- 15,9%

Vão cumprir orien-
tação do MEC, 
mas querem que 
seja regulamen-
tada em portaria 
ou decreto

Gratificações O piso é o venci-
mento-inicial

Até o julgamento, 
determinou que os 
municípios pos-
sam incluir grati-
ficações nos salá-
rios para cumprir 
o piso

Complementares 
ao piso nacional

Não aceita 
inclusão 
de grati-
ficações 
para atin-
gir valor do 
piso

Muitos prefeitos 
somaram as grati-
ficações e demais 
benefícios dos 
docentes ao salá-
rio-base para cum-
prir a lei

Fonte: Pesquisa do Observatório Nacional da Educação sobre o Piso Salarial 
Mínimo 9

A recente pesquisa “Análise comparativa salarial: profes-
sores das redes estaduais do Brasil” 10, divulgada em 04 de 
agosto de 2011, indica a lista com os melhores salários (remu-
neração total, incluída gratificações) do Brasil:

9 Disponível em: http://www.observatoriodaeducacao.org.br/images/
stories/tabela_piso.png. Acesso em: 20/03/2010.

10 A pesquisa é fruto de estudos realizados pela Central Única dos 
Trabalhadores - CUT e Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação - CNTE. Tem como base o professor com licenciatura plena 
com jornada de 40 horas-aulas semanais/200 horas aulas iniciante na 
carreira. Disponível em http://www.paulorobson.com/2011/08/anali-
se-comparativa-salarial-dos.html. Acesso em: 08/12/2012.
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Tabela 2: Lista da remuneração professor 40h/a no 
Brasil – Região Norte – Posição/UF/Valor (2011)

POSIÇÃO UF VALOR

1º Roraima 4.047,49

2º Tocantins 2.677,72

3º Amapá 2.566,14

4º Pará 2.531,80

5º Amazonas 2.349,78

6º Acre 2.234,39

7º Rondônia 1.917,55

Fonte: Pesquisa Salarial Professores Rede Estadual CUT/CNTE 11.

Tabela 3: Lista da remuneração professor 40h/a no 
Brasil – Região Nordeste – Posição/UF/Valor (2011)

POSIÇÃO UF VALOR

1º Maranhão 3.263,38

2º Alagoas 2.089,99

3º Sergipe 2.008,35

4º Bahia 1.981,20

5º Piauí 1.678,15

6º Ceará 1.461,51

7º Paraíba 1.367,29

8º Pernambuco 1.209,00

9º Rio Grande do Norte 1.157,33

Fonte: Pesquisa Salarial Professores Rede Estadual CUT/CNTE 12.

11 CNTE - Tabela de Salários do Magistério Atualizada (agosto/2012). 
Disponível em http://www.cnte.org.br/index.php/comunicação/noti-
cias10757-estados-brasileiros-nao-cumprem-a-lei-do-piso. Acesso em 
26/01/2013.

12 CNTE - Tabela de Salários do Magistério Atualizada (agosto/2012). 
Disponível em http://www.cnte.org.br/index.php/comunicação/noti-
cias10757-estados-brasileiros-nao-cumprem-a-lei-do-piso. Acesso em 
26/01/2013.
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Tabela 4: Lista da remuneração professor 40h/a no 
Brasil – Região Sudeste – Posição/UF/Valor (2011)
POSIÇÃO UF VALOR

1º Espírito Santo 2.647,44

2º São Paulo 1.844,9

3º Minas Gerais 1.583,33

4º Rio de Janeiro 1.220,00

Fonte: Pesquisa Salarial Professores Rede Estadual CUT/CNTE 13.

Tabela 5: Lista remuneração professor 40h/a no 
Brasil – Região Sul – Posição/UF/Valor (2011)

POSIÇÃO UF VALOR

1º Paraná 2.001,78

2º Santa Catarina 1.561,45

3º Rio Grande
do Sul

1.541,28

Fonte: Pesquisa Salarial Professores Rede Estadual CUT/CNTE 14.

Tabela 6: Lista da remuneração professor 40h/a no Brasil 
– Região Centro-Oeste - Posição/UF/Valor (2011)
POSIÇÃO UF VALOR

1º Distrito Federal 3.953,04

2º Mato Grosso do Sul 2.784,43

3º Mato Grosso 2.270,32

4º Goiás 1.525,18

Fonte: Pesquisa Salarial Professores Rede Estadual CUT/CNTE 15.

Mesmo após a cuidadosa pesquisa realizada pela CUT/
CNTE nos estados, cujos resultados encontram-se acima, per-
siste a dificuldade em comparar os salários devido às varia-
ções de regimes de trabalhos, horas-atividades e ao fato de 
que algumas secretarias, ao fornecerem informações sobre a 

13 Idem.
14 Idem.
15 Idem.
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O que se conclui é que, embora 
também tenha havido avanços na 
remuneração de professores, em boa 
parte os novos direitos referentes às 
condições de trabalho e salariais per-
manecem no corpo da lei, os valores 
ainda permanecem abaixo da reivin-
dicação feita pelas diversas categorias 

da educação

remuneração de seus funcionários, costumam incluir valores 
de gratificações que não serão incorporadas à aposentadoria. 
Além disso, em comparação com os salários de outras cate-
gorias, os professores e pesquisadores percebem uma remune-
ração muito aquém da sua importância no desenvolvimento 
do país.

O que se conclui é que, embora também tenha havido 
avanços na remuneração de professores, em boa parte os 
novos direitos referentes às condições de trabalho e salariais 
permanecem no corpo da lei, os valores ainda permanecem 
abaixo da reivindicação feita 
pelas diversas categorias da 
educação quando, conforme 
declaração do então minis-
tro da educação, poderiam 
ser pagas. Ademais, a suspen-
são das disposições previs-
tas no §4º, do artigo 2º da Lei 
11.738, que determinam o cum-
primento de, no máximo, 2/3 
da carga dos professores para 
o desempenho de atividades 
em sala de aula, implicam em 
redução da capacidade de estudo, 
planejamento e pesquisa do docente. 
A medida cria obstáculos à melhoria da qualidade das aulas 
ministradas, seja pela falta de tempo para atualização e aper-
feiçoamento do professor, seja pela impossibilidade de prepa-
rar melhor o material e o conteúdo das aulas.

O tema do piso salarial retorna à discussão quando da ela-
boração do Plano Nacional de Educação - PNE 2011-2021. O 
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documento base da CONAE 16 indica como prioridade a cria-
ção de planos de carreira não somente para professores, mas 
para os demais profissionais do magistério: Nesse sentido, arti-
culada à formação inicial e continuada, faz-se necessária a 
criação de um plano de carreira específico para todos/as os/as 
profissionais da educação que abranja piso salarial nacional; 
jornada de trabalho em uma única instituição de ensino, com 
tempo destinado à formação e planejamento; condições dignas 
de trabalho; e definição de um número máximo de alunos/as por 

turma, tendo como referência o Custo 
Aluno/Qualidade (CAQ).

O reconhecimento da impor-
tância da luta pelos direitos dos 
educadores já era pauta de estudo 
de Paulo Freire 17, que expôs em 
sua Pedagogia da Autonomia 
a necessidade do compartilha-
mento e respeito por esta bata-
lha: Se há algo que os educandos 
brasileiros precisam saber desde 
a mais tenra idade, é que a luta 
em favor do respeito aos educa-
dores e à educação inclui que a 

briga por salários menos imorais é um dever irrecusável e não só 
um direito deles. A luta dos professores em defesa de seus direi-
tos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento 

16 CONAE-Conferência Nacional de Educação 2010. Documento Base 
– vol. I, p. 152. Disponível em: http://conae.mec.gov.br/images/stories/
pdf/mec%20-%20doc%20base%201%20-%20email.pdf, p. 98. Acesso 
em: 26/03/2010.

17 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 38ª Edição. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2009, p. 66.

Nesse círculo de valorização 
e desvalorização profissional é 
que se fomenta as possibilidades 
e desafios à constituição de uma 
política de Estado. Esta questão 
ainda é emblemática não são 
no Brasil, mas especialmente 
na Amazônia e no Estado do 

Pará…
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importante de sua prática docente, enquanto prática ética. Não 
é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela 
faz parte.

Nesse círculo de valorização e desvalorização profissio-
nal é que se fomenta as possibilidades e desafios à constitui-
ção de uma política de Estado. Esta questão ainda é emble-
mática não são no Brasil, mas especialmente na Amazônia e 
no Estado do Pará, cuja as lutas dos profissionais da educação 
básica têm sido peça fundamental nos avanços em favor da 
qualidade da educação na região, conforme podermos obser-
var na releitura da história.

3 Perspectiva histórica das lutas e con-
quistas dos profissionais da educação 
no ParÁ
A história das greves dos profissionais da educação básica 

no Estado do Pará remonta aos “anos de chumbo” do Brasil, 
período em que estava no comando o governo militar insta-
lado desde o golpe de 1964. No final da década de 1970, o cená-
rio brasileiro era bastante aterrador para as categorias profis-
sionais: a inflação apresentava altos índices e os salários não 
acompanhavam a variação da moeda, provocando o chamado 
“arrocho salarial”; as categorias não tinham liberdade para se 
organizar; a liberdade de expressão praticamente inexistia, a 
não ser que fosse utilizada para elogiar o governo; o desem-
prego alcançava grande parte da população; dentre outras 
mazelas provocadas pelas políticas do governo ditatorial 18.

18 Adaptado de: SINTEPP Sessão comemorativa aos 30 anos do Sintepp. 
Disponível em: <http://www.sintepp.org.br/0310-sessao-comemora-
tiva-aos-30-anos-do-sintepp/>. Acesso em: 30 de outubro de 2013.
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Diante desse quadro a nível nacional, um grupo de edu-
cadores do Estado do Pará decidiu reunir trabalhadores da 
educação básica do Estado e formar uma Associação dos 
Professores do Estado do Pará (APEPA). Em 1980, em meio 
às grandes manifestações ocorridas nas ruas do país clamando 
pelas eleições diretas – movimento denominado “Diretas Já!” – 
a APEPA reunir seus membros e convocou uma greve dos pro-
fissionais da educação do 2º grau – hoje denominado Ensino 
Médio. Essa pode ser considerada a primeira greve organi-
zada do movimento dos trabalhadores da educação pública 
no Pará. Todavia, como era de se esperar a categoria enfren-
tou violenta repressão das forças do governo militar, tendo o 
Estado do Pará à época Alacid Nunes como seu governador 19.

Já em 1983 houve grandes avanços promovidos pela cate-
goria em decorrência de suas lutas. Nesse ano criou-se uma 
Comissão Central e dezenas de comissões de bairros para 
organizar uma maior paralisação dos profissionais da educa-
ção, que foi levada a cabo e culminou na conquista do salá-
rio mínimo, na readmissão dos demitidos na greve de 1980 e 
numa maior mobilização e organização da categoria para as 
futuras lutas. Ao final do mesmo ano foi criada a Federação 
dos Professores Públicos do Estado do Pará (FEPPEP), a qual 
se vinculou à Central Única dos Trabalhadores (CUT) por 
ter essa central sindical um caráter nitidamente combativo. 
Assim, as antigas associações dos interiores do Estado vira-
ram subsedes da Federação e o movimento foi se fortalecendo 
cada vez mais 20.

19 PORTAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. 
Sessão homenageará 30 anos do Sintepp. Disponível em: <http://www.
alepa.pa.gov.br/alepa/lernoticia.php?idnoticia=5058>. Fev. 2013. Acesso 
em: 30 out. 2013.

20 SINTEPP Sessão comemorativa aos 30 anos do Sintepp. Op. Cit.
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O ano de 1984 também trouxe outra importante conquista 
para os profissionais da educação, visto que durante um con-
gresso da FEPPEP foram incluídos na base dessa categoria 
todos os trabalhadores da área educacional, e não apenas os 
professores propriamente ditos. Esse fato sem dúvida repre-
sentou mais um elemento de fortalecimento da categoria. No 
ano seguinte, em 1985, novamente os profissionais da edu-
cação se organizaram e promoveram uma grande paralisa-
ção que durou 90 dias. Como resultados da greve os profis-
sionais tiveram as maiores conquistas dessa década, como 
o estabelecimento de um salário mínimo para os funcioná-
rios das escolas e reformulação do Estatuto do Magistério 
- cuja aprovação se deu em 1986 -, onde foram estabeleci-
dos “piso salarial, carreira vertical e horizontal, gratifica-
ção de escolaridade, gratificação de magistério, hora-ativi-
dade, etc.” 21. Posteriormente, a denominação da FEPPEP 
foi adaptada para “Federação Paraense dos Profissionais da 
Educação Pública”.

Apesar do fim da ditadura militar brasileira em 1985, no 
estado do Pará o governo de Hélio Gueiros, iniciado em 1987, 
representou outro obstáculo para as conquistas da categoria 
educacional. Não obstante dois representantes da Federação 
tenham realizado greve de fome na sede da Assembleia 
Legislativa do Estado (ALEPA) em forma de protesto, o 
governo se mostrou pouco flexível e aplicou como punição 
a exoneração de noventa diretores de escola e o não paga-
mento dos vencimentos de cerca de duzentos professores. 
“Porém devolveu os salários por força da justiça” 22. Apesar 
de tudo, ainda assim a categoria conseguiu alguns avanços, 

21 Idem.
22 SINTEPP Sessão comemorativa aos 30 anos do Sintepp. Op. Cit.
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como o reajuste de salários e alguns outros pontos da sua 
pauta de reivindicações. Cabe ressaltar que nesse mesmo 
ano foi formada a Assembleia Nacional Constituinte brasi-

leira, instalada no Congresso Nacional 
no mês de fevereiro com o escopo de 

elaborar uma Constituição demo-
crática para o Brasil, após 21 anos 
governo militar no país.

No ano seguinte, 1988, houve 
grande mobilização dos profissio-
nais na educação sindicalizados 
para coletar as assinaturas necessá-
rias à submissão de emendas popu-
lares ao texto na Carta Magna bra-
sileira, quando da sua aprovação no 
mês de outubro. Não por acaso, a 
“Constituição Cidadã”, como é 
conhecida, elencou dois importan-

tes direitos fundamentais relativos ao movimento sindical: a 
liberdade de associação sindical (art. 8º, caput e incisos 23) e 

23 “Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o 
seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sin-
dicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder 
Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer 
grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma 
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregado-
res interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou indivi-
duais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembleia [sic] geral fixará a contribuição que, em se tratando 
de categoria profissional, será descontada em folha, para cus-
teio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 

… houve grande mobili-
zação dos profissionais na 
educação sindicalizados para 
coletar as assinaturas necessá-
rias à submissão de emendas 
populares ao texto na Carta 
Magna brasileira, quando 
da sua aprovação no mês de 

outubro.
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o direito de greve (art. 9º, caput) 24, o que representou uma 
grande vitória para a categoria.

Em decorrência dessa previsão constitucional, no mesmo 
ano a FEPPEP requereu sua carta sindical e tornou-se o 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará 
(SINTEPP), denominação vigente até os dias atuais. No ano 
seguinte, a principal pauta da luta do sindicato foi o Regime 
Jurídico Único (RJU) dos profissionais da educação pública do 
Estado do Pará. Com articulação entre sindicatos e a forma-
ção de uma entidade intersindical, mais forte e mobilizada, o 
movimento pressionou o então governador Jader Barbalho e 
os deputados estaduais no sentido na aprovação do RJU, a qual 
ocorreu em 1992. Dentre as principais conquistas da categoria 
decorrentes do documento estão: “triênio; gratificação de 50% 
para o Ensino Especial; liberação para estudo; liberação sin-
dical; liberação para participação de fóruns sindicais, etc.” 25.

Já no ano de 1994 houve manifestação massiva dos 

independentemente da contribuição prevista em lei;
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coleti-

vas de trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organiza-

ções sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do regis-

tro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se 
eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo 
se cometer falta grave nos termos da lei”.

24 “Art. 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalha-
dores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses 
que devam por meio dele defender.

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei”.
25 SINTEPP Sessão comemorativa aos 30 anos do Sintepp. Op. Cit..
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funcionários de vários setores do serviço público para rei-
vindicar que a conversão de moeda para o Real não prejudi-
casse a remuneração dos trabalhadores, inclusive dos profis-
sionais da educação do Estado. Houve ocupação da sede da 
Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA) e, sob pres-
são, o governo se viu obrigado a assinar acordo onde foram 
asseguradas a progressão vertical e uma conversão da moeda 
condizente com os interesses da categoria 26.

Todavia, com a chegada ao poder do governador Almir 
Gabriel, em 1995, mais uma vez o movimento sindical da 
seara educacional paraense encontrou inúmeros obstáculos 
para a evolução das suas conquistas, além de vários retroces-
sos quanto ao que já havia sido conquistado. Nesse mesmo 
ano o governo promoveu o congelamento de salários, o que 
inevitavelmente levou os profissionais da educação à defla-
gração de uma greve. Diante disso, o governo realizou des-
conto na folha pelos dias não trabalhados, medida essa que 
dividiu a categoria e enfraqueceu o movimento. Além dessas 
medidas neoliberais tomadas pelo governo Almir Gabriel, 
entre os anos de 1995 e 1999 vieram muitas outras que ame-
açavam as conquistas do RJU, como a adoção de progressão 
horizontal, de contratos temporários de serviço e a ausência 
de realização de concursos públicos. Essas medidas autoritá-
rias culminaram na proposta de uma emenda enviada pelo 
Governo à ALEPA – que ficou conhecida como “Emendão” 
– na qual estavam contidos inúmeros retrocessos às con-
quistas de anos da categoria, como: “a volta do triênio para 
quinquênio, funcionários com jornada de 8 horas de serviço, 
redução da gratificação de nível superior para 50%, entre 

26 Idem
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outros abusos” 27. Diante dessas ameaças diretas, a categoria 
de mobilizou mais fortemente e realizou uma grande para-
lisação, que culminou no recuo do governo. No ano de 2001 
outra grande greve foi promovida para exigir “o desconge-
lamento salarial, realização de concurso público e acesso à 
formação de nível superior para os professores da rede que 
só tinham nível médio” 28.

Após essas manifestações, alguns 
representantes do movimento rea-
lizaram nova greve de fome como 
forma de pressão, dessa vez em 
frente à Basílica de Nossa Senhora 
de Nazaré. Apesar da intransigên-
cia do governo estadual, esse pro-
testo reanimou a categoria e essa pas-
sou a discutir a criação de um Plano 
de Cargos, Carreiras e Remuneração 
(PCCR) para os profissionais da seara 
educacional e por um reajuste baseado 
no valor do salário mínimo estabelecido 
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE). No ano de 2003, já sob o governo 
de Simão Jatene, criou-se uma comissão paritária para dis-
cutir a implantação do PCCR, porém a discussão não avan-
çou e o governo se propôs a adotar um reajuste de abono ao 
invés do reajuste de salário almejado pela categoria. Como 
resultado, os profissionais em greve promoveram uma mani-
festação na Avenida Nazaré, em Belém, onde enfrentaram a 
força policial e alguns dos seus saíram feridos do confronto 29.

27 SINTEPP Sessão comemorativa aos 30 anos do Sintepp. Op. Cit.
28 Idem.
29 Ibidem

Após essas manifes-
tações, alguns repre-
sentantes do movimento 
realizaram nova greve de 
fome como forma de pres-
são, dessa vez em frente à 
Basílica de Nossa Senhora 

de Nazaré.
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No governo de Ana Júlia Carepa, iniciado no ano de 
2007, também houve deflagração 

de greve dos profissionais da 
educação e manifestações 
da categoria com o escopo 
de ver aprovado um PCCR 
que satisfizesse aos seus 
interesses e direitos cons-
titucionalmente assegu-
rados. Durante esse perí-
odo, a categoria novamente 
enfrentou repressão poli-
cial, mas manteve a pressão 
política sobre o Legislativo 
e o Executivo para ver apro-
vado um Plano “que inclu-

ísse todos os profissionais que atuam na educação e que con-
templasse os princípios e regras voltados à valorização dos 
profissionais e à qualidade da educação” 30.

4 A regulação do PCCR dos profissionais 
da educação básica pública no Pará
Walmir Brelaz afirma em seu livro, intitulado “PCCR dos 

Profissionais da Educação Pública do Pará Comentado”, que, 

30 BRELAZ, Walmir Moura. PCCR dos profissionais da educação pública 
do Pará - Lei Nº 7.442, de 02 de julho de 2010 – Comentado. Disponível 
em: <http://sintepp.org.br/arquivos/pccr_comentado.pdf>. Belém: 
[s.n.], 2010.113 p. il. Acesso em: 30 out. 2013. Disponível em: <http://
sintepp.org.br/arquivos/pccr_comentado.pdf>. Belém: [s.n.], 2010.113 
p. il. Acesso em: 30 out. 2013.

Durante esse período, a categoria 
novamente enfrentou repressão poli-
cial, mas manteve a pressão política 
sobre o Legislativo e o Executivo para 
ver aprovado um Plano “que incluísse 
todos os profissionais que atuam na edu-
cação e que contemplasse os princípios e 
regras voltados à valorização dos profis-

sionais e à qualidade da educação”
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não obstante o artigo 6º da Lei Federal nº 11.738/2008 31 tenha 
estabelecido a data limite de 31 de dezembro de 2009 para que 
os Estados elaborassem seus Planos de Carreira e Remuneração 
do Magistério, o governo do Estado do Pará não o cumpriu e 
apenas encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa 
em maio de 2010, sem assegurar alguns direitos e garantias 
fundamentais e abrangendo apenas os docentes e especialistas 
em educação. “Essa proposta frustrou a categoria, que defla-
grou uma greve histórica para combatê-la” 32.

Brelaz aduz que após inúmeras manifestações, protestos e 
reuniões com representantes da Assembleia Legislativa e do 
Poder Executivo, o SINTEPP apresentou várias propostas ao 
projeto de lei que foram aprovadas no Parlamento e incorpo-
radas as PCCR, como:

a inclusão dos cargos de auxiliar educacional e 
assistente educacional como trabalhadores em 
educação, concretizando a unificação do Plano; 
gratificação SOME; gratificação de risco de vida 
e alta complexidade; gratificação ao professor de 
nível médio; jornada de trabalho a ser cumprida, 
prioritariamente, numa única unidade de ensino; 
efetivação das horas-atividade de 20% sobre a jor-
nada de trabalho, com a majoração deste per-
centual para 25% até 2014; retirada de critérios 

31 “Art. 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deve-
rão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do 
Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumpri-
mento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica, conforme disposto no pará-
grafo único do art. 206 da Constituição Federal”.

32 BRELAZ, Walmir Moura. PCCR dos profissionais da educação pública 
do Pará - Lei Nº 7.442, de 02 de julho de 2010 – Comentado. Op. Cit. p. 6
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subjetivos na avaliação de desempenho; garantia 
da progressão horizontal no prazo de um ano e 
pagamento retroativo, em caso de indisponibili-
dade financeira devidamente comprovada, bem 
como, instituição da progressão automática; equi-
paração do cargo de especialista em educação ao 
do cargo de professor em jornadas de trabalhos 
e vencimentos 33.

Ao final do processo legislativo, foi aprovada a Lei nº 
7.442, de 02 de julho de 2010, a qual instituiu o Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos Profissionais 

da Educação Básica da Rede Pública de 
Ensino do Estado do Pará e deu outras 

providências.
É inegável que o PCCR é um 

diploma legal de grande importân-
cia, visto que antes dele havia ape-
nas o Estatuto do Magistério de 1986 
regulando a categorias dos professo-
res da educação básica. Ou seja, após 
inúmeras conquistas políticas e jurí-
dicas, a exemplo dos direitos obti-
dos por meio das lutas do sindicato 
e da promulgação da Constituição 
Federal em 1988 - bem como da 
Constituição Estadual do Pará em 
1899 -, esse Estatuto já se encontrava 

ultrapassado. Ademais desses avan-
ços, Brelaz pontua ainda que foram também “implantadas 

33 Idem, p. 6-7.

Ou seja, após inúmeras 
conquistas políticas e jurí-
dicas, a exemplo dos direi-
tos obtidos por meio das 
lutas do sindicato e da pro-
mulgação da Constituição 
Federal em 1988 - bem como 
da Constituição Estadual 
do Pará em 1899 -, esse 
Estatuto já se encontrava 

ultrapassado.
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significativas reformas administrativas e previdenciárias, san-
cionados o Estatuto dos Servidores de 1994 e a Lei de Diretrizes 
de Base da Educação, em 1996, esta com diversas modifica-
ções” 34. Desse modo, era de suma importância a aprovação 
de um plano condizente com o contexto atual e com as con-
quistas já galgadas pela categoria.

O PCCR aprovado em 2010 inovou primeiramente ao uni-
ficar os profissionais da educação, segundo Brelaz, abarcando 
os cargos de professor, especialista em educação, auxiliar edu-
cacional e assistente educacional (artigo 2º, caput e incisos da 
Lei nº 7.442/10). Além disso, a lei trouxe em seu texto os objeti-
vos e os princípios e garantias do Plano, nos seguintes termos:

Art. 3º O Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração de que trata esta Lei objetiva 
o aperfeiçoamento profissional e contínuo, 
a valorização dos profissionais da educação 
básica, a percepção de remuneração digna, 
a melhoria do desempenho profissional e da 
qualidade do ensino prestado à população do 
Estado, baseado nos seguintes objetivos, prin-
cípios e garantias:
I - reconhecimento da importância da carreira 
dos profissionais da educação básica e de seus 
agentes;
II - profissionalização, que pressupõe qualifi-
cação e aperfeiçoamento profissional contínuo, 
com remuneração digna e condições adequa-
das de trabalho;
III - formação continuada;

34 Idem, p. 8.
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IV - promoção da educação visando o pleno 
desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o 
exercício da cidadania;
V - liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber, dentro 
dos ideais de democracia;
VI - gestão democrática do ensino público 
estadual;
VII - valorização do desempenho, da qualifica-
ção e do conhecimento;
VIII - avanço na carreira dos profissionais 
da educação básica, através da progressão 
funcional;
IX - período reservado ao Professor, em sua jor-
nada de trabalho, a estudos, planejamento e ava-
liação do trabalho discente;
X - participação dos profissionais da educação 
básica na elaboração, execução e avaliação do 
Projeto Político Pedagógico da Escola 35.

O referido diploma legal tratou, ainda, dos conceitos fun-
damentais a que a lei se refere (art. 4º); da estrutura, dos car-
gos e da carreira, divididos em classes (art. 5º a 7º); do pro-
vimento e desenvolvimento na carreira, onde também se 
instituiu a avaliação de desempenho funcional e a formação 
de uma comissão permanente específica para essa avaliação, 

35 PARÁ. Lei N° 7.442 de 2 de julho de 2010. Dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 
da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e dá outras providên-
cias. Diário Oficial do Estado do Pará, 3 de julho de 2010. Disponível 
em: <http://consed.org.br/rh/resultados/2012/plano-carreira/plano-
-de-carreira-pa.pdf>. Acesso em: 30 out. 2013.
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além de tratar da progressão funcional, abarcando tanto a pro-
gressão horizontal como a vertical (art. 8º ao 24); da remune-
ração, instituindo um plano de remuneração de acordo com 
a classe e nível do cargo que o funcionário ocupa, proporcio-
nal à jornada de trabalho desenvolvida e acrescida dos adi-
cionais e gratificações a que o servidor fizer jus (art. 25 a 28); 
das vantagens (art. 29 a 34); do regime de trabalho, distri-
buído entre jornada parcial semanal de vinte horas, jornada 
parcial semanal de trinta horas e jornada integral semanal 
de quarenta horas (art. 35 a 37); e também do enquadramento 
funcional, regulado dentro das disposições transitórias (art. 
38 a 44).

É importante acentuar o que dispõe o artigo 45 dessa lei:

Art. 45. Leis específicas do Poder Executivo tra-
tarão dos seguintes assuntos:
I - Sistema de Organização Modular de Ensino, 
a ser encaminhado ao Poder Legislativo até o 
final do ano de 2010;
II - abrangência, direitos e obrigações dos cargos 
de que trata o Parágrafo único do art. 2º desta Lei, 
a ser elaborada por comissão composta por mem-
bros do Poder Executivo e dos Trabalhados em 
Educação, instituída no mês de outubro de 2010, 
e a ser encaminhada até o mês de maio de 2011;
III - aulas suplementares e abono pecuniário no prazo 
de cento e oitenta dias a contar da vigência desta Lei, 
elaborada por meio de comissão paritária composta 
por seis membros, com representantes do Poder 
Executivo e dos Trabalhadores em Educação 36.

36 Idem, grifo nosso.
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Mais uma vez, percebemos o descumprimento da determi-
nação legal pelo Governo do Estado, visto que a lei específica do 
Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) deveria 
ter sido encaminhada até o final do ano de 2010 mas isso não 
ocorreu, e até o presente momento essa lei ainda não foi apro-
vada, o que constitui uma das reivindicações atuais da categoria.

Constatamos, pois, que apesar de sua importância, o PCCR 
de 2010 muito deixou a desejar. Em primeiro lugar pelo fato 
de muitas de suas matérias necessitarem de regulamentação 
por lei específica, o que dificulta a efetivação de suas nor-
mas e, assim, compromete a unidade de objetivos do Plano. 
Ademais disso, Brelaz pontua que das vantagens atribuídas 
aos profissionais da educação, o PCCR adotou várias espé-
cies de gratificações e nenhum adicional e/ou indenizações, o 
que constitui fato inadmissível por se tratar de lei criada com 
a finalidade de legislar primordialmente sobre vencimento e 
remuneração. Esse autor critica, ainda, o fato de o diploma 
legal, quando da sua aprovação, não ter tratado do piso pro-
fissional, do ensino especial, da aposentadoria e da revisão de 
vencimentos anual.

Assim, verifica-se que, apesar de relevante para a catego-
ria, tal lei por si só não representa a solução dos anseios dos 
profissionais que atuam na seara educacional no Pará, visto 
que além de necessitar de complementação por leis específicas, 
somente terá eficácia se for implementada nos moldes em que 
foi criada e se suas disposições forem constantemente deba-
tidas e atualizadas em conformidade com os interesses dos 
profissionais, dos estudantes e das necessidades educacionais 
do Estado – e não do governo, por ser este transitório – para 
se promover um real desenvolvimento do setor educacional 
na Amazônia Paraense. No mesmo sentido, afirma Brelaz:
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O que definirá a diferença será o seu cumpri-
mento, pois, como qualquer outra norma, o seu 
sentido só se manifesta quando se torna efetiva, 
quando seus dispositivos deixam a literalidade 
gramatical e se tornam verdadeiros direitos e 
garantias. Assim deve ocorrer com este Plano 37.

5 O estágio atual das lutas e reivindi-
cações dos profissionais da educação 
pública estadual no Pará
O início do novo governo Simão Jatene, em 2011, foi mar-

cado por tentativas de negociação com a categoria dos pro-
fissionais da educação. Todavia, as discussões não levaram 
a um acordo adequado e, por isso, no mesmo ano foi defla-
grada uma greve dos trabalhadores da rede pública estadual 
de ensino que durou 52 dias. A principal pauta da greve era a 
exigência de que o Estado do Pará pagasse o piso nacional da 
categoria instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 e não cum-
prido pelo governo. Essa paralisação foi considerada uma das 
greves de professores mais radicais do País, pois os grevistas 
ocuparam o prédio da Secretaria de Administração (SEAD) e 
também o edifício da Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e Finanças (SEPOF) como forma de pressão. No entanto, o 
governo anunciou que só voltaria a negociar quando as aulas 
fossem retomadas 38.

37 BRELAZ, Walmir Moura. PCCR dos profissionais da educação pública 
do Pará - Lei Nº 7.442, de 02 de julho de 2010 – Comentado. Op. Cit. p. 10.

38 PORTAL TERRA. Greve dos professores estaduais do Pará encerra 
nesta sexta. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/educacao/
greve-dos-professores-estaduais-do-para-encerra-nesta-sexta,1b2b1a-
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Por fim, uma decisão judicial prolatada em 08.11.2011 pelo 
juiz Elder Lisboa, titular da 1ª Vara de Fazenda Pública da 
Capital, considerou a paralisação ilegal e determinou o fim 
da greve no prazo máximo de dez dias, sob pena de a catego-
ria ter que pagar multa de R$ 25 mil por dia e ter cortado o 
ponto dos dias de paralisação 39.

Além disso, dias antes da emissão dessa decisão judicial 
promotora titular da 1ª Promotoria de Justiça de Direitos 
Constitucionais, Fundamentais e Defesa do Patrimônio 
Público do Ministério Público do Estado (MPE), Maria das 
Graças Corrêa Cunha, requereu à Delegacia de Investigações 
e Operações Especiais a abertura de Termo Circunstanciado 
de Ocorrência (TCO) para apurar crime de desobediência à 
determinação judicial contra a coordenação geral do SINTEPP, 
sendo intimados 46 coordenadores do sindicato. Durante os 
depoimentos, os coordenadores decidiram permanecer calados 
e se negaram ao cumprimento de qualquer penalidade, visto 
que ademais de considerar o movimento legítimo a assesso-
ria jurídica do SINTEPP defendia a inexistência de qualquer 
crime praticado pelos seus representados 40. Se de um lado o 
Ministério Público considerava a greve abusiva, de outro os 
grevistas consideravam que o MP tendia para defender os inte-
resses do Estado em detrimento de seus direitos como cida-
dãos e que a instauração de inquétrito contra os coordenado-
res do SINTEPP consistia em uma prática de criminalização 

4045cea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Nov. 2011. Acesso 
em: 30 out. 2013..

39 JORNAL AMAZÔNIA. Seduc vai demitir grevistas. Disponível em: 
< http://www.orm.com.br/amazoniajornal/interna/default.asp?mo-
dulo=222&codigo=562481>. Nov. 2011. Acesso em: 30 out. 2013..

40 JURÍDICO SINTEPP. Juiz determina arquivamento de processo contra 
coordenadores. Disponível em: <http://juridicosintepp.blogspot.com.
br/2012_12_01_archive.html >. Dez. 2012. Acesso em: 30 out. 2013..
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contra os movimentos sindicais de profissionais da educação 41.
Contudo, posteriormente o próprio Ministério Público 

reviu a determinação e solicitou o arquivamento do processo 
por não vislumbrar justa causa para o oferecimento de denún-
cia, o que foi acatado pelo juiz Marcus Alan de Melo Gomes da 
9ª Vara Penal e este determinou o arqui-
vamento do TCO. Apesar de todos os 
entraves ao movimento grevista, a cate-
goria logrou que o piso nacional come-
çasse a ser pago após a greve 42.

Entretanto, nesse intervalo de tempo 
entre os anos de 2011 e 2013 novamente as 
conversas e negociações entre o governo 
do Pará e essa categoria profissional não 
avançaram, e muitas de suas reivindica-
ções continuaram não sendo atendidas 
por aquele. Dentre as exigências hodier-
nas da categoria, estão:

segurança para desenvol-
ver nossas atividades, com-
pleta estruturação das escolas, 
inclusão no PCCR dos funcioná-
rios de escola já previsto na legislação, eleições dire-
tas para direção de escola, jornada de trabalho com 

41 Sobre o tema ver também: SDDH. Direitos e Democracia: Lutas cri-
minalizadas no Pará- A criminalização na história e na atualidade. 
Caderno I Anna Lins (orrg.) SDDH: Belém, 2013. ; SDDH. MST. CPT. 
MAB. INTERSINDICAL. CONLUTAS. CIMI (coord). Para enten-
der a criminalização dos movimentos sociais e defensores de direi-
tos humanos no Pará. 2ª Edição. Belém, 2011.

42 JURÍDICO SINTEPP. Juiz determina arquivamento de processo con-
tra coordenadores. Op. Cit.

… o MP tendia para 
defender os interesses 
do Estado em detrimento 
de seus direitos como 
cidadãos e que a instau-
ração de inquétrito con-
tra os coordenadores do 
SINTEPP consistia em 
uma prática de criminali-
zação contra os movimen-
tos sindicais de profissio-

nais da educação
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garantia de no mínimo 1/3 para hora atividade, regu-
lamentação de Aulas Suplementares, efetivação da 
lei do Sistema de Organização Modular de Ensino 
(SOME), pagamento do retroativo do PSPN de 2011 
(em tramite na justiça à [sic] pedido do Sintepp), rea-
lização imediata de concurso público, qualificação 
profissional para trabalhadores (as) 43.

Diante disso, em assembleia realizada pelo SINTEPP no 
dia 18.09.2013 os profissionais em educação da rede estadual 
de ensino decidiram deflagrar greve por tempo indetermi-
nado nas unidades escolares do estado do Pará, ser iniciada 
no dia 23.09.2013 44. Segundo os grevistas, a decisão de parali-
sar as atividades por tempo indeterminado não se deu apenas 
por salários, mas sim pela defesa da escola pública, visto que a 
maioria das escolas da rede estadual de ensino não apresenta 
sequer as condições físicas mínimas para que se promova um 
aprendizado de qualidade. Em sua manifestação consta que:

Nossa greve não é apenas por salários, é pela 
defesa da escola pública. Não aceitamos mais 
ter nossas escolas caindo sobre nossas cabeças, 
tamanha é a falta de infraestrutura. Cansamos 
das propagandas, os pactos fictícios do governo 
não convencem, queremos ver em nosso dia-a-
-dia as melhorias para a educação.

43 SINTEPP. Carta aberta à comunidade: os motivos que levaram à greve 
na rede estadual de ensino. Disponível em: <http://www.sintepp.org.
br/carta-aberta-a-comunidade/>. Set. 2013b. Acesso em: 30 out. 2013..

44 SINTEPP. Carta aberta à comunidade: os motivos que levaram à greve 
na rede estadual de ensino. Disponível em: <http://www.sintepp.org.
br/carta-aberta-a-comunidade/>. Set. 2013b. Acesso em: 30 out. 2013.
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Enquanto convivemos com a falta de ventilação e 
climatização das salas de aula, de água potável, de 
espaços educacionais adequados, com banheiros 
sem condições de uso e materiais didáticos peda-
gógicos insuficientes, 
sem falar na completa 
insegurança que assola 
a comunidade esco-
lar, o governo faz vis-
tas grossas ao caos da 
educação. Chega, exi-
gimos respeito! 45

Após a decisão da greve, a 
Procuradoria-Geral do Estado ingres-
sou com uma ação judicial pedindo 
a suspensão prévia da greve dos pro-
fessores anunciada pelo Sindicato, 
solicitação essa que foi acatada pela 
juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, da 
Vara de Plantão Cível de Belém, a qual emi-
tiu liminar onde determinava a sustação da deliberação de greve 
dos professores estaduais e a inclusão do inteiro teor da decisão 
página do SINTEPP na internet no prazo de 24 horas a contar 
da intimação da decisão, sob pena do pagamento de multa diá-
ria de R$ 100 mil pelo Sindicato. Na decisão, a magistrada aca-
tou os argumentos do Estado de que a atividade em questão é 
considerada essencial e de que sua paralisação acarretaria danos 
incalculáveis à preparação dos estudantes para o ingresso na uni-
versidade. Considerou ainda que deveria prevalecer o interesse 

45 SINTEPP. Carta aberta à comunidade. Op. Cit. .

… a decisão de paralisar 
as atividades por tempo 
indeterminado não se deu 
apenas por salários, mas sim 
pela defesa da escola pública, 
visto que a maioria das esco-
las da rede estadual de ensino 
não apresenta sequer as con-
dições físicas mínimas para 
que se promova um aprendi-

zado de qualidade.
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dos alunos da rede pública de ensino, em especial daqueles que 
se submeteriam ao Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 
nesse mesmo ano, em detrimento do exercício do direito de greve 
pelos servidores públicos. Além disso, a PGE anexou nota téc-
nica na ação impetrada onde explicava as providências toma-
das pelo Estado sobre cada ponto da pauta das reivindicações 
dos grevistas 46.

No entanto, as propostas do governo não estavam condi-
zentes com os interesses da categoria, que decidiu manter a 
decisão de entrar em greve. Concomitantemente, a assessoria 
jurídica do SINTEPP protocolou uma Reclamação de nº 16.423 
perante o Supremo Tribunal Federal – STF no dia 25.09.13, na 
qual alegava que a decisão da magistrada contrariava diver-
sos julgados proferidos anteriormente pelo STF (MI 670/ES, 
MI 708/DF e MI 712/PA) nos quais se afirmou a competência 
dos Tribunais de Justiça dos Estados para julgar ações envol-
vendo greve de servidores estaduais e que o direito de greve é 
um direito constitucionalmente garantido 47.

No mesmo sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso do 
Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão no dia 02.10.13 
em que reconhecia a legalidade da greve dos profissionais da 
educação no Pará e a incompetência do juízo de 1ª instância 
para proferir decisão acerca dessa matéria, conforme prece-
dentes jurisprudenciais da Corte Suprema. No entendimento 
do ministro, a Constituição Federal garante o direito de greve 
tanto para os trabalhadores da iniciativa privada quanto para 

46 PORTAL ORM. Justiça suspende greve de professores do Estado. 
Disponível em: <http://noticias.orm.com.br/noticia.asp?id=673980#.
UnW7lfmkqc0>. Set. 2013. Acesso em: 30 out. 2013..

47 JURÍDICO SINTEPP. A tutela antecipada contra a Fazenda Pública 
na visão do STF. Disponível em: <http://juridicosintepp.blogspot.com.
br/2012_12_01_archive.html>. Dez. 2012. Acesso em: 29 out. 2013.
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os servidores públicos. No que diz 
respeito a esses últimos, o artigo 37, 
VII da Carta Magna prevê que “o 
direito de greve será exercido nos 
termos e nos limites definidos em 
lei específica”. No entanto, aduz o 
ministro que:

Essa lei, contudo, jamais foi 
editada. Passados quase vinte anos desde a pro-
mulgação da Carta – e quase dez desde a EC nº 
19/98, que alterou o art. 37, VII–, a persistência dessa 
omissão inconstitucional fez com que esta Corte 
viabilizasse diretamente o exercício do direito de 
greve, preenchendo a lacuna normativa: determi-
nou-se a incidência provisória, no que coubesse, 
do regime aplicável à iniciativa privada (Lei nº 
7.783/89). Na mesma ocasião, decidiu-se (MI 670/
ES, Rel. Min. Gilmar Mendes):
‘5.2. Diante da singularidade do debate constitu-
cional do direito de greve dos servidores públi-
cos civis, sob pena de injustificada e inadmissível 
negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos 
federal, estadual e municipal, devem-se fixar tam-
bém os parâmetros institucionais e constitucio-
nais de definição de competência, provisória e 
ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve 
instaurados entre o Poder Público e os servido-
res públicos civis’ 48.

48 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 16423/PA. 
Reclamante: Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do 
Estado do Pará – Sintepp. Advogado: Walmir Moura Brelaz e outros. 

… a Constituição Federal 
garante o direito de greve 
tanto para os trabalhadores da 
iniciativa privada quanto para 

os servidores públicos.
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Na referida decisão do ministro Gilmar Mendes citada por 
Barroso, Mendes assevera que no plano procedimental deve-se 
aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei nº 7.701/1988 (que 
trata da especialização de Turmas dos Tribunais do Trabalho em 
processos coletivos e dá outras providências), no que se refere 
à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judi-
ciais relativos a greves de servidores públicos que sejam susci-
tados antes da previsão legislativa específica prevista na Carta 
Magna, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. Mendes 
pontou também no teor do MI 670/ES que, em se tratando da 
jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvér-
sia estiver limitada a uma unidade da federação a competên-
cia será do respectivo Tribunal de Justiça por aplicação ana-
lógica do art. 6º da Lei nº 7.701/1988 49. Afirmou, ainda, que os 
Tribunais de Justiça também serão competentes para apreciar e 
julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas 
ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis 50.

Por fim, embasado nos argumentos do ministro Gilmar 
Mendes e nos precedentes dessa Corte Suprema, bem como 
na Constituição Federal brasileira, Barroso concluiu pelo defe-
rimento da medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:

Pois bem. Em uma avaliação inicial – como é pró-
prio desta sede –, considero plausíveis as alegações 

Reclamado (a): Juíza De Direito Da Vara Cível Da Comarca De Belém. 
Relator: Min. Roberto Barroso. Brasília, DF, 02 de outubro de 2013. 
Lex: jurisprudência do STF. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/
portal/processo/verProcessoAndamento.asp>. Acesso em: 30 out. 2013..

49 “Art. 6º - Os Tribunais Regionais do Trabalho que funcionarem divi-
didos em Grupos de Turmas promoverão a especialização de um deles 
com a competência exclusiva para a conciliação e julgamento de dis-
sídios coletivos, na forma prevista no "caput" do Art. 1º desta Lei”.

50 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Op. Cit. .
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do reclamante (fumus boni iuris). A decisão recla-
mada foi proferida por Juízo de primeira instân-
cia e, por isso, parece contrastar com a compe-
tência do Tribunal de Justiça definida no MI 
670/ES. Está igualmente presente o periculum 
in mora, uma vez que os servidores em tela já 
estão proibidos de exercer um direito fundamen-
tal por força de um ato que, além de ter sido pro-
ferido por órgão incompetente, cominou ao sin-
dicato elevada multa (cem mil reais) por dia de 
descumprimento.
Diante do exposto, com base no art. 14 da Lei nº 
8.038/90, defiro a medida liminar pleiteada para 
suspender os efeitos do ato reclamado, sem pre-
juízo do prosseguimento regular do processo. 
Oficie-se, com urgência, à autoridade reclamada, 
remetendo-lhe cópia da presente decisão, e requi-
sitando, desde logo, as informações, a serem pres-
tadas no prazo legal.

Após esse precedente da Corte Suprema, o Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará suspendeu outra decisão judicial da 
3ª Vara de Fazenda da Capital proferida no mês de setembro de 
2013, onde se concedia uma liminar requerida pela Prefeitura 
de Belém determinando que o SINTEPP assegurasse a manu-
tenção da atividade educacional, reduzindo a carga horária de 
cada professor em até vinte por cento, sob pena de pagamento 
de multa diária no valor de vinte mil reais ademais do des-
conto da remuneração dos grevistas pelas horas não trabalha-
das. Na decisão do TJE-PA, o desembargador da 5ª Câmara 
Cível Isolada, Constantino Augusto Guerreiro, reconheceu 
ser da competência desse colegiado a apreciação de questões 
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relativas à greve de servidor público municipal ou estadual, 
nos termos seguintes:

Pois bem, no caso dos autos entendo presen-
tes ambos os requisitos, pois, após aprofundado 
estudo a respeito da matéria, alterei minha maneira 
de pensar sobre a mesma, no sentido de entender 
ser este Tribunal o competente para apreciar ques-
tões relativas à greve de servidor público muni-
cipal, a teor do decidido pelo Supremo Tribunal 
Federal no Mandado de Injunção nº 670/ES, sob 
a relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes e do 
teor da liminar recentemente deferida pelo Exmo. 
Min. Roberto Barroso, na Reclamação nº 16423/
PA. ASSIM: 1. Com fulcro no art. 527, III, do CPC, 
recebo o presente Agravo de Instrumento nos efei-
tos devolutivo e suspensivo, suspendendo, por-
tanto, os efeitos da decisão agravada 51.

Esse conjunto de decisões sem dúvida representou uma 
grande vitória para a categoria em greve, visto que a mais alta 
Corte do país e o Tribunal de Justiça do Estado reconhece-
ram a legalidade do exercício de seu direito de greve em detri-
mento de decisões judiciais anteriores emitida por juízos de 1º 
grau, incompetentes para o trato de tal temática. A partir daí, 
o movimento grevista cresceu sobremaneira e diversos muni-
cípios paraenses aderiram à paralisação.

51 SINTEPP. A Seduc é dos trabalhadores: ocupação continua. Disponível 
em: < http://www.sintepp.org.br/nao-teve-acordo-como-o-governo-
-continua-sem-apresentar-respostas-para-categoria-os-trabalhado-
res-em-educacao-reunidos-em-assembleia-geral-agora-a-tarde-de-
liberaram-a-greve/>. Out. 2013a. Acesso em: 28 out. 2013.
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No período de greve do ano de 2013, a categoria reali-
zou várias manifestações, passeatas e ocupações de órgãos 
públicos como forma de pressão sobre o governo. Dentre 
esses atos, promoveram o fechamento da BR-316 na altura de 
Santa Maria e próximo a Paragominas; interditaram a Alça 
Viária, assim como a Rodovia Transamazônica próximo ao 
município de Vitória do Xingu, onde está sendo construída 
a usina hidrelétrica de Belo Monte; interditaram a Avenida 
Augusto Montenegro, em Belém; além 
de terem feito várias marchas em dire-
ção à Secretaria de Estado de Educação 
(SEDUC) e ocupado por dois dias a 
sede da mesma, localizada na capital 
do Estado.

Durante a ocupação da Secretaria, 
ocorreu intenso combate entre os gre-
vistas e a tropa de choque da Polícia 
Militar. Houve relatos de que a polí-
cia impediu a entrada de água e de ali-
mentos para os ocupantes do prédio, 
como forma de forçar o movimento a 
recuar, chegando até mesmo a utilizar 
spray de pimenta contra os docentes e 
contra a própria imprensa 52. Ademais 
disso, também foi relatado que devido 
a ordens superiores a PM proibiu a 
entrada de qualquer entidade da socie-
dade civil no prédio e até mesmo o ingresso 

52 PORTAL G1 PARÁ. Professores decidem manter greve e ocupação de 
prédio da Seduc, no PA. Disponível em: <http://g1.globo.com/pa/para/
noticia/2013/10/professores-decidem-manter-greve-e-ocupacao-de-
-predio-da-seduc-no-pa.html>. Out. 2013. Acesso em: 30 out. 2013.

Esse conjunto de decisões 
sem dúvida representou 
uma grande vitória para a 
categoria em greve, visto que 
a mais alta Corte do país e o 
Tribunal de Justiça do Estado 
reconheceram a legalidade 
do exercício de seu direito 
de greve em detrimento de 
decisões judiciais anteriores 
emitida por juízos de 1º grau, 
incompetentes para o trato 

de tal temática.
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dos advogados do Sindicato 53. Segundo 
o SINTEPP, “diante do confronto, a 

imprensa e as entidades organiza-
das interviram, junto com os parla-
mentares, e foi garantido aos mani-
festantes o acesso aos mantimentos. 
O clima foi de muito desrespeito e 
tensão” 54. Após esse ocorrido, foi 
anunciada na imprensa a instaura-
ção de um inquérito policial mili-
tar (IPM) solicitado pelo o promo-
tor militar Armando Brasil para 
apurar as condutas praticadas por 
policiais militares, consideradas 

truculentas pelos manifestantes e pelos jornalistas. 55.
Apesar de o governo ter promovido uma tentativa de media-

ção após a ocupação do prédio, as propostas repetiram o que 
foi apresentado anteriormente em outras mesas de negociação 
e não convenceram a categoria, a qual propôs a previsão de 
10% do PIB para educação e a apresentação de um pacto pela a 
educação pública no Pará 56. Decidiram, pois, manter a greve.

53 SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS. 
Nota Pública: entidades de direitos humanos são impedidas pelo 
governo do estado de entrar no prédio da Seduc. Disponível em: <http://
sddh.org.br/?p=1412>. Out. 2013. Acesso em: 30 out. 2013.

54 SINTEPP. Categoria diz não ao Termo de Ajuste do MPE. Ou ajusta o governo 
Jatene ou a greve continua! Disponível em: <http://www.sintepp.org.br/cate-
goria-diz-nao-ao-termo-de-ajuste-de-conduta-do-mpe-ou-ajusta-o-gover-
no-ou-a-greve-continua/>. Out. 2013c. Acesso em: 30 out. 2013.

55 PORTAL DIÁRIO ON LINE. Polícia agiu com truculência na ocupa-
ção da Seduc. Disponível em: <http://www.diarioonline.com.br/noti-
cia-261173-.html>. Out. 2013. Acesso em: 30 out. 2013..

56 SINTEPP. Categoria diz não ao Termo de Ajuste do MPE. Ou ajusta 
o governo Jatene ou a greve continua! Op. Cit..

Houve relatos de que a 
polícia impediu a entrada 
de água e de alimentos para 
os ocupantes do prédio, como 
forma de forçar o movimento 
a recuar, chegando até mesmo 
a utilizar spray de pimenta 
contra os docentes e contra 

a própria imprensa
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Diante dessa decisão, a promotora Maria das Graças 
Corrêa Cunha do Ministério Público do Estado do Pará emi-
tiu nota pública em 30.10.13 sugerindo o corte de ponto e o 
desconto da remuneração relativa aos dias de paralisação de 
todos os trabalhadores em educação da rede pública esta-
dual, por meio da Recomendação Administrativa nº 004/2013 
- MP/1ªPJ/DCF/DPP/MA enviada à Secretaria de Estado de 
Administração e à Secretaria Especial de Promoção Social, 
em função de a ocupação do prédio da SEDUC ter carac-
terizado abuso no exercício do direito de greve (art. 9º, §2º, 
CF/88), segundo a promotora 57. Na nota a promotora afirma 
ainda que:

7 - A sugestão de corte de ponto e desconto da 
remuneração nada teve a ver com uma posição 
pessoal do Ministério Público em relação às rei-
vindicações da categoria grevista, mas, unica-
mente, decorreu do abuso do exercício do direito 
de greve, caracterizado a partir da ocupação do 
prédio público onde funciona a SEDUC.
8 - A greve no serviço público, ainda que legal, 
enseja a imediata suspensão do contrato de traba-
lho e, por via de consequência, o corte de ponto 
e do pagamento referente aos dias parados, até 
mesmo pelos princípios de legalidade e morali-
dade que norteiam a atuação da Administração 
Pública, medida essa que, não raro, deixa de ser 

57 PORTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. 
Belém: Promotoria de Justiça emite nota sobre atuação na greve dos 
trabalhadores da educação. Disponível em: < http://www.mppa.mp.br/
index.php?action=Menu.interna&id=3018&class=N>. 30 out. 2013. 
Acesso em: 30 out. 2013.
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implementada em função de acordos alinhava-
dos em mesas de negociação, a partir do com-
promisso de reposição dos dias parados pelos 
grevistas 58.

Não obstante, a nota alega que a Recomendação teve seus 
efeitos sustados após a desocupação do prédio da SEDUC, 
na medida em que deixou de existir o motivo que havia lhe 
dado causa. Conclui afirmando que após reunião ocorrida 
em 29.10.13 foi entregue aos representantes do SINTEPP e 
do Governo do Estado uma minuta de Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC) como meio de formalizar as negociações já rea-
lizadas visando ao fim da greve e a reposição dos dias parados 
através de calendário a ser elaborado pela SEDUC 59. O TAC foi 
debatido pela categoria em assembleia realizada no dia 30.10.13, 
contudo foi decido por ampla maioria que não haveria acordo, 
tendo em vista que o documento apresentava limitações e pre-
cisaria ser ampliado com as propostas das demais categorias 
que compõem a educação na Rede Estadual de Ensino. Desse 
modo, decidiu-se que o Comando de Greve ficaria respon-
sável por fazer as propostas de emendas ao documento 60, as 
quais foram disponibilizadas no dia 01.11.13 na página eletrô-
nica do SINTEPP 61.

Até o fechamento do presente artigo, portanto, a catego-
ria dos profissionais da educação básica do Estado no Pará 
mantém a greve, apesar de estar aberta à negociação com o 

58 Idem.
59 Idem.
60 SINTEPP. Categoria diz não ao Termo de Ajuste do MPE. Ou ajusta 

o governo Jatene ou a greve continua! Op. Cit..
61 Disponível em: <http://www.sintepp.org.br/propostas-de-emendas-

-ao-tac-do-governo-e-mpe/>. Acesso em: 01 nov. 2013.
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Estado para se che-
gar a uma solução 
que atenda real-
mente aos interesses 
dessa classe profis-
sional e, principal-
mente, que seja sufi-
ciente para promover 
uma efetiva melhoria das 
condições atuais do ensino público no Estado do Pará.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo por base esse relato histórico das lutas dos profis-

sionais da educação pública no Estado no Pará, percebemos 
que a maior parte de suas conquistas foram alcançadas após 
muitos períodos de greves, manifestações, passeatas e pro-
testos em geral. Quase nunca seus direitos e interesses foram 
assegurados de forma pacífica, pois o argumento do governo 
sempre se volta para a limitação do orçamento público. No 
entanto, sabe-se que apesar de o orçamento ser limitado para 
a seara educacional, grandes quantias de dinheiro são gastas 
quando se trata de eventos para atração turística ou de proje-
tos de grande impacto. No entanto, os serviços públicos essen-
ciais à população – como os de saúde, educação e saneamento 
básico – são sempre preteridos em relação àqueles, visto que 
não têm o mesmo poder de apelação política e de visibilidade 
mas, por outro lado, impactam diretamente na qualidade de 
vida dos cidadãos e na construção de um futuro mais digno.

É notório ainda, que uma formação educacional de qua-
lidade pode ser libertadora para o indivíduo e despertá-lo 

… uma solução que atenda realmente aos 
interesses dessa classe profissional e, princi-
palmente, que seja suficiente para promover 
uma efetiva melhoria das condições atuais 

do ensino público no Estado do Pará…
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para a contestação das atuais estruturas de poder vigentes 
em nosso tempo, ainda nitidamente opressoras e agravado-
ras das desigualdades sociais; o que não é do interesse de nos-
sos governantes.

Tendo em vista a necessidade de reivindicação desses direi-
tos e do respeito a nossa Carta Magna, as entidades profissio-
nais devem permanecer na luta para assegurá-los, seja por meio 
de atos políticos ou ações judiciais diante de decisões arbitrá-
rias, posto que somente dessa maneira se conseguirá evoluir 
para um patamar onde os serviços públicos essenciais sejam 
considerados, de fato, prioridade dentro dos governos e das 
políticas estatais. Um patamar onde os profissionais da edu-
cação, responsáveis pela formação de todo e qualquer cida-
dão, inclusive daqueles que hoje detêm a máquina do poder 
em suas mãos, tenham orgulho de exercer tal ofício; e possam, 
quem sabe, ser tão valorizados quanto merecem.
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A  l i b e r d a d e  d o s  p á s s a r o s  v o a n d o . 
A  l i b e r d a d e  d o s  p e i x e s  n a v e g a n d o . 
A  l i b e r d a d e  d a s  á g u a s  d e s a g u a n d o . 
A liberdade das árvores crescendo
Amazônia! Amazônia!
(João de Jesus Paes Loureiro-Réquien para Dorothy Stang 1)

1 Disponível em: < http://paesloureiro.wordpress.com/page/2/>. Acesso 
em: 30 de outubro de 2013.
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RESUMO
Visa o presente artigo trabalhar questão indispensável às 

discussões em torno da educação básica 2 na Amazônia, qual 
seja os investimentos financeiros educacionais. O ponto de 
partida discute a questão do financiamento da educação num 
recorte histórico-constitucional, cujo objetivo não é somente 
analisar as diretrizes anteriores concernentes ao tema, mas 
também traçar um panorama que nos permita visualizar as 
discussões que envolvem o tema do financiamento da educa-
ção para os próximos anos.

Posteriormente, passaremos às principais fontes de finan-
ciamento previstas na Constituição de 1988, ou decorrentes 
dos princípios de financiamento da educação nela previstos. 
O último, e principal ponto a ser observado, questiona a par-
ticipação social no financiamento da educação básica, através 
do estudo e fiscalização sobre o orçamento, com o intuito de 
explicitar a importância da participação da sociedade na ges-
tão democrática da educação. É neste contexto que será dis-
cutida a temática do financiamento da educação e a partici-
pação social no respectivo controle.

Abstract
This article aims to work question essential to discus-

sions around basic education in the Amazon, which is the 

2 Lei 9394/96: estabelece as Diretrizes e Bases Educacionais no país. 
Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, for-
mada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II 
- educação superior. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso 
em 12 de setembro de 2013.
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educational investments. The starting point discusses the 
issue of financing of education in a historic constitutional clip-
ping, whose goal is not only to analyse the previous guidelines 
related to the theme, but also draw a panorama that allows us 
to view the discussions involving the subject of the financing 
of education for years to come.

Subsequently, we will pass to the main sources of financ-
ing provided for in the Constitution of 1988, or deriving from 
principles of financing of education in it. The last, and main 
point to be noted, questions the social participation in the 
financing of basic education, through the study and monitor-
ing of the budget, with the aim of making explicit the impor-
tance of the participation of society in democratic manage-
ment of education. It is in this context that the subject will be 
discussed the financing of education and social participation 
within their control.
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1 Recorte histórico-constitucional
O estudo da questão do financiamento da educação no 

Brasil pressupõe um olhar sobre o tema numa perspectiva his-
tórico-constitucional. Isto se faz necessário em face do sistema 
de revisões das antigas políticas do financiamento educacio-
nal, que culminaram no atual sistema. A análise passado-pre-
sente é importante instrumento para compre-
ensão dos sistemas de financiamento atual 
e também valioso mecanismo para diretri-
zes futuras.

A vinculação constitucional de impos-
tos para o financiamento da educação 
tem sua origem na Constituição de 1934. 
Segundo a previsão do artigo 156, a União e 
os Municípios passaram obrigatoriamente a 
vincular 10%, e os Estados 20%, de sua arre-
cadação de seus impostos para os gastos com 
investimento na educação. No mesmo diploma, 
restou determinada a reserva de parte dos patrimô-
nios territoriais, sobras orçamentárias, doações e outros recur-
sos financeiros para a constituição de fundos de educação.

Já a Constituição de 1946, restabeleceu a vinculação dos 
impostos para financiamento da educação, que havia sido 
suprimida na Constituição de 1937. Havia a repetição dos dita-
mes previstos na Constituição de 34, excetuando-se o percen-
tual dos Municípios que passou a ser de 20%.

Quanto à Constituição de 1967, esta foi completamente omissa 
quanto aos percentuais de vinculação dos valores destinados à 
educação. No entanto, em decorrência da Emenda n. 24//1983, 

A análise passa-
do-presente é impor-
tante instrumento para 
compreensão dos siste-
mas de financiamento 
atual e também valioso 
mecanismo para dire-

trizes futuras.
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conhecida como Emenda Calmon 3 voltou a se estabelecer a vincu-
lação de 13% para a União, e de 25% para os Estados e Municípios.

A Constituição Federal de 1988, por seu turno, manteve 
os percentuais dos Estados e Municípios, porém aumentou o 
valor de repasse da União de 13% para 18% 4. A Carta Magna 
de 88, previu também, no artigo 60, da ADCT, a destinação de 
recursos para a manutenção e desenvolvimento da educação 
básica e remuneração digna dos trabalhadores da educação 5. 
As Constituições Estaduais de 1989, ou mantiveram este per-
centual 6, ou elevaram os percentuais para 30%, como no caso 
do Estado de São Paulo, ou 35%, no Estado do Rio de Janeiro 7.

Da análise deste breve histórico, podemos observar que 
a vinculação constitucional de verbas financiamento da 

3 Sobre este tema ver o e-book GOMES, Candido A. (org). “João 
Calmon – Batalhador da educação”. Editora Autores Associados. 
1996. Disponível em: <www.books.google.com.br>. Acesso em: 10 de 
setembro de 2013.

4 “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 a pro-
veniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino.” Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 12 de setem-
bro de 2013.

5 São estas as bases do FUNDEB (criado pela Emenda Constitucional 
n. 53 e regulamentado pela Lei n. 11.494 de 20 de junho de 2007).

6 Como é o caso do Estado do Pará, nos termos do artigo 283, in ver-
bis: “O Estado do Pará aplicará, no mínimo vinte e cinco por cento 
da receita resultante de impostos, incluindo transferências, na manu-
tenção e desenvolvimento do ensino”. Disponível em: <www.pa.gov.
br/downloads/Constituicao-paraense_2002.pdf>. Acesso em 10 de 
setembro de 2013.

7 Sobre o tema ver artigo: DAVIES, Nicholas. O financiamento da edu-
cação estatal no Brasil: novos ou velhos desafios? 2007. Disponível em: 
<www.uff.br/feuff/departamentos/docs_politica_mural/finanlongo.
doc>
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educação parece estar diretamente ligada a momentos histó-
ricos de liberdade de expressão e democracia, ainda que repre-
sentativa, visto que nos momentos em que a Constituição foi 
precedida de períodos de autoritarismo (1937-1945 e 1967-1983), 
não houve qualquer vinculação de verbas para o custeio do 
sistema de ensino público do país.

2 Princípios Constitucionais e a Educação 
Básica: implicações no Estado do Pará.
A Constituição Federal de 88, para além da previsão acerca 

dos repasses constitucionais de financiamento da educação, 
estabelece princípios que são indispensáveis para a compre-
ensão do tema. Restringiremos estes dispositivos àqueles que 
guardam estreita vinculação com a temática que estamos 
desenvolvendo, e que estão previstos no artigo 206 da Carta 
Magna. Tais princípios são as diretrizes que fundamentam 
o sistema de repasse, subvinculação e cooperação, que serão 
abordados no decorrer deste trabalho.

2.1 Igualdade de condições para o acesso e permanên-
cia na escola

Este direito encontra-se intimamente ligada ao Princípio da 
Isonomia 8 da Constituição de 88. Prevê a eliminação em todo o 
sistema educacional, inclusive no ensino particular, de qualquer 

8 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” Disponível em: 
<www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 de setembro de 2013.
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forma de discriminação para a matrícula ou permanência na escola. 
Também está previsto nas legislações infracons-

titucionais, a saber, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (a Lei 8.069, art. 53, I) e Lei 
de Diretrizes e Bases (Lei 9394, art. 3, I).

Não objetivamos neste estudo ana-
lisar, de forma minuciosa, as circuns-
tâncias que envolvem a dificuldade de 
permanência na escola 9. No entanto, é 
imprescindível considerar os desníveis 
no acesso à educação, a evasão esco-
lar, a reprovação e a distorção idade/
série para uma compreensão do pro-
blema da educação e assim demons-
trar mais uma série de percalços que 
dificultam a concretização do direito a 
uma educação pública de qualidade 10.

9 Sobre este tema, ver artigo: VIANA, Tânio José de Albuquerque. O 
Abandono no Ensino Fundamental: identificar as possíveis causas na 
perspectiva dos alunos. Rev. Lusófona de Educação. [online]. 2008, 
nº.11, p.201-202. Disponível em: <http://www.scielo.oces.mctes.pt/
scielo.>5- Acesso em 12 de agosto de 2013.

10 Esta busca de soluções está diretamente ligada aos objetivos traçados 
na Conferência de Dacar, de 2000, que devem ser alcançados até 2015. 
Entre estes objetivos estão: 1- Assegurar que, até 2015, todas as crian-
ças, particularmente as meninas, vivendo em circunstâncias difíceis 
e as pertencentes a minorias étnicas, tenham acesso ao ensino primá-
rio gratuito, obrigatório e de boa qualidade e 2- Eliminar, até 2005, as 
disparidades de gênero no ensino primário e secundário, alcançando, 
em 2015, igualdade de gêneros na educação, visando principalmente 
garantir que as meninas tenham acesso pleno e igualitário, bem como 
bom desempenho, no ensino primário de boa qualidade. O relatório, 
elaborado pela UNESCO, sobre os objetivos de Dacar, está disponí-
vel em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001592/159294POR.
pdf>. Acesso em 12 de agosto de 2013.

…é imprescindível consi-
derar os desníveis no acesso 
à educação, a evasão escolar, a 
reprovação e a distorção idade/
série para uma compreensão do 
problema da educação e assim 
demonstrar mais uma série de 
percalços que dificultam a con-
cretização do direito a uma edu-

cação pública de qualidade…
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A permanência na escola encontra-se como um dos prin-
cipais desafios na gestão atual da educação. A análise de 
indicativos, já feitas nas notas introdutórias desse dossiê, 
expõe de forma indubitável a necessidade de reformulação 
de um sistema que preocupa-se, muitas vezes, somente com 
a matrícula dos alunos nas escolas, olvidando-se da ques-
tão das políticas que permitam a permanência do aluno no 
sistema de ensino.

Numa análise dos dados educacionais apresentados, pode-
mos inferir que as perdas no Brasil, e em especial na Região 
Norte e no Estado do Pará, são altíssimas e isto, claro, implica 
também numa análise dos custos financeiros daí decorrentes, 
em vista do reduzido número de anos de escolaridade da popu-
lação. Se somarmos os indicadores do Estado do Pará no ano 
de 2011, verificamos que aproximadamente 22,8% dos alunos 
do Ensino Fundamental-EF e Ensino Médio-EM (5,1% do EF 
17,7% do EM) sofreram interrupção em sua trajetória escolar 
no mencionado ano 11.

De acordo com relatório da UNESCO 12, calcula-se que no 
Brasil, o custo das repetências representa cerca de 2,5 bilhões de 
dólares por ano. Este valor poderia ser reinvestido em outras 
áreas da própria educação, como a etapa pré-escolar e assim 
garantir uma melhor preparação das crianças para o ingresso 
no ensino fundamental.

Ademais, a garantia do acesso mais igualitário à educação 

11 BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade. Censo INEP 2000-2013. 
Brasília, DF: INEP/SECAD, 2000-2013. Disponível em: <http://por-
tal.inep.gov.br/basica-censo>. Acesso em: 30 de outubro de 2013.

12 DELORS, Jaques. Educação: um tesouro a descobrir. Cortez. 2004. 
pag. 184.
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está contribuindo para a redução da 
pobreza e da desigualdade social. 
Porém, as disparidades na apren-
dizagem escolar ainda conti-
nuam. Segundo estudo intitulado 
“Atingindo a Educação em nível 
mundial”, organizado pelo Banco 
Mundial 13, no Brasil

(...) Houve uma equalização 
impressionante na escolaridade em somente uma geração no 
Brasil, como resultado de uma ampliação dinâmica da cober-
tura escolar e de políticas tais como o Bolsa Família. Em 1993, a 
criança de um pai sem educação formal completaria em média 
somente 4 anos de escolaridade; hoje em dia os estudantes bra-
sileiros completam entre 9 e 11 anos de escolaridade, indepen-
dentemente do nível escolar de seus pais. O avanço brasileiro 
na educação ajudou a conduzir uma melhoria significativa na 
igualdade de renda. Os resultados de aprendizagem dos estu-
dantes do quintil mais baixo de renda também têm melhorado, 
com progresso marcante desde 2006. Porém ainda permanecem 
muito aquém do nível considerado adequado. (...).

Com a ampliação do acesso às escolas, em especial, das 
matrículas no ensino fundamental, as questões subjacen-
tes ao baixo nível de aprendizagem das crianças de famílias 
pobres se tornam mais complexas. O acesso físico à escola e 
as limitações do orçamento familiar retrocedem em impor-
tância, enquanto as questões sociais (gravidez na adolescên-
cia, envolvimento em drogas, violência dentro das escolas), 

13 Verificar estudo disponível no site: <http://siteresources.worl-
dbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166293020543041/
ESummary_Atingindo_Educacao_nivel_Mundial_Brasil_DEZ2010.
pdf>. Acesso em: 21 de setembro de 2013.

… a garantia do acesso 
mais igualitário à educa-
ção está contribuindo para 
a redução da pobreza e da 

desigualdade social.
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a instabilidade familiar (desemprego, 
violência doméstica, carência de lar), e 
problemas de aprendizagem e os défi-
cits de desenvolvimento decorrentes 
dos primeiros anos da infância se tor-
nam mais evidenciados. Surgem então 
novas perspectivas e desafios para a edu-
cação, tanto no Brasil, quanto na Amazônia.

2.2 Gratuidade do ensino público em estabelecimen-
tos oficiais

A Constituição de 88 garante no art. 206, IV a “gratui-
dade do ensino público em estabelecimentos oficiais”. A Lei de 
Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) também estabelece o mesmo 
direito (art. 3, I), assim como prevê o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei. 8069/90, art.53, V), incluindo ainda que a 
escola deverá estar localizada próximo à residência do aluno.

Aspecto constitucional importante a ser mencionado tange 
ao parágrafo 1º, do artigo 208 da CF88, que assim dispõe: “O 
acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público sub-
jetivo” 14. Sobre este tema e incluindo também a questão orça-
mentária, têm sido travadas diversas discussões no âmbito 
jurídico sobre a questão da reserva do possível versus mínimo 
existencial 15.

14 “A essência do direito subjetivo, que é mais do que o simples reflexo 
de um dever jurídico, reside em que uma norma confere a um indiví-
duo o poder jurídico de fazer valer, através de uma ação, o não cum-
primento de um dever jurídico”. In: KELSEN, Hans. Teoria Pura do 
Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 114.

15 Para uma análise sobre este tema consultar: NUNES, Avelãs. 
Neoliberalismo e Direitos Humanos. Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 
2003. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo, 

Surgem então novas 
perspectivas e desafios para 
a educação, tanto no Brasil, 

quanto na Amazônia…
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A discussão sobre estes dois conceitos gira em torno das 
limitações de ordem econômica à efetivação dos direitos 

sociais. Reconhecendo-se que os recursos 
são finitos e dada a busca pela implemen-

tação dos direitos sociais, alguns autores 
passaram a sustentar que estes estariam 
condicionados ao que se convencionou 
chamar de “reserva do possível”.

O conceito de “reserva do possí-
vel” é oriundo da Alemanha, baseado 
em paradigmática decisão da Corte 
Constitucional Federal, no julgamento do 
famoso caso numerus clasusus BverfGE 
n. º 33.303 16, em que havia o pedido indi-
vidual de ingresso no Ensino Superior 
público (faculdade de medicina), porém 

sem que existissem vagas suficientes, com base na Constituição 
Alemã que garantia a liberdade de escolha da profissão.

Companhia das Letras, 2000. SUSTEIN, Carl, e HOLMES, Stephen. 
The cost of fights: why the liberty depends on taxes?. New York, WW 
Norton & Co., 1999. TORRES, Ricardo Lobo. A metamorfose dos direi-
tos sociais em mínimo existencial. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos 
fundamentais e sociais: estudos de Direito Constitucional, internacio-
nal e comparado. Rio de Janeiro, Renovar, 2003 e SCAFF, Fernando 
Facury. Reserva do Possível, Mínimo Existencial e Direitos Humanos, In: 
Heleno Torres e Adilson Pires (orgs.), Princípios de Direito Financeiro e 
Tributário, RJ, Renovar, 2006., p. 115/131.DIAS, Jean Carlos. O controle 
judicial de políticas públicas. São Paulo: Método,2007. SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7ª Ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007.

16 SENTENÇA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÃO, 
BverGE 33,303. In: Cinquenta Anos de Jusrisprudência o Tribunal 
Constitucional Alemão. MARTINS, Leonardo (org.). Montevidéu, 
Fundação Konrad-Adenauer, 2005. p. 661-667

Reconhecendo-se que os 
recursos são finitos e dada 
a busca pela implementação 
dos direitos sociais, alguns 
autores passaram a susten-
tar que estes estariam condi-
cionados ao que se conven-
cionou chamar de “reserva 

do possível”
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Quando do julgamento do caso, 
firmou-se posicionamento de que o 
indivíduo só pode requerer do Estado 
uma prestação que se dê nos limites 
do razoável, isto é, na qual o reque-
rente atenda as condições objetivas 
para seu gozo. De acordo com a juris-
prudência da Corte Constitucional 
Alemã, os direitos sociais prestacio-
nais se encontram sob a reserva do pos-
sível, no sentido de estabelecer o que pode o 
indivíduo, racionalmente falando, exigir da coletividade  17.

Neste trabalho o que pretendemos mostrar é que no caso 
brasileiro, especialmente quanto à educação, muito embora 
os recursos sejam finitos, isto é, passíveis de acabarem, eles 
não são escassos, ou seja, raros e difíceis de encontrar 18, (em 

17 Idem, p. 663.
18 Essa constatação se faz da análise entre o PIB e o IDE. Dados do PIB per 

capita, calculados pelo Fundo Monetário Internacional em 2008, colo-
cam o Brasil na 63ª posição, estando a Argentina em 64ª, Peru 89ª, Chile 
57ª, Venezuela 53ª. Nos dados da UNESCO sobre IDE, divulgados tam-
bém em 2008, o Brasil estava na 76ª posição, enquanto que países com 
renda per capita abaixo do valor brasileiro, como Argentina e Peru, ocu-
param respectivamente, a 27ª e 65ª posição. Já os países com PIB um 
pouco acima do Brasileiro, caso do Chile e da Venezuela, ocuparam res-
pectivamente, a 37ª e a 64ª posição. O que se depreende da análise des-
tes indicadores, é que a existência de setembrores recursos não implica 
necessariamente em melhoria de condições de educação, se estes recur-
sos não forem devidamente alocados. Para dados do Fundo Monetário 
Internacional consultar: Internacional Monetary Fund, World Economic 
Outlook Database -209. Disponível em: <http://imf.org/external/pubs/ft/
weo/2013/02/weodata/index.aspx>. Acesso em: 12 de agosto de 2013. Para 
dados da UNESCO, ver: Relatório de monitoramento de EPT – Brasil: 
UNESCO, 2013. p. 16. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0015/001592/159294POR.pdf>. Acesso em: 12 de agosto de 2013.

… firmou-se posiciona-
mento de que o indivíduo 
só pode requerer do Estado 
uma prestação que se dê nos 
limites do razoável, isto é, na 
qual o requerente atenda as 
condições objetivas para seu 

gozo…
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especial quando se observa 
o PIB do país). Ademais, 

ainda que a restrição fosse 
legítima, o Estado não tem 
honrado o compromisso 
que firmou consigo e com 
seus governados, de garan-
tir a universalização com 
qualidade.

A discussão acerca da existência da finitude de recur-
sos, ao contrário de afastar a questão da eficiência, traz 
esta ao patamar de maior importância, colocando-a no 
plano da indispensabilidade para a compreensão sobre 
o direito à educação, buscando-se sempre a progressivi-
dade deste direito fundamental de acordo com a capa-
cidade estatal e as particularidades de cada região 19. A 

19 A mudança de perspectiva, levando-se em conta a existência da reserva 
do possível, mas considerando-se a progressividade da expansão dos 
direitos fundamentais, constitui atual e pertinente tema de discus-
são no caso de judicialização de políticas públicas. Embora este não 
seja a questão principal abordada neste trabalho, parece-nos impor-
tante citar recente julgado da Suprema Corte da África do Sul, no caso 
Mazibuko e outros versus a cidade de Johanesburgo, que trata sobre 
o direito fundamental à água, fornecida pela cidade de Johanesburgo 
aos moradores da cidade de Phiri, em sua setembroria pobres, de 
baixa escolaridade, portadores de HIV e dependentes em grande parte 
das pensões governamentais. Em 2001, a cidade de Johanesburgo e a 
empresa “Johanesburgo Water” concordaram em prover à cada domi-
cílio de Phiri apenas 6 mil litros gratuitos de água por mês (ou 25 litros 
de água por dia, por pessoa), independente do numero de pessoas que 
nele residissem. Excedidos estes valores, o fornecimento de água era 
automaticamente cortado, e só passaria a ser novamente provido ou 
mediante o pagamento de “créditos de água” ou no mês seguinte. Em 
nóvel decisão decidiu a Corte Constitucional da África do Sul, em 30 
de setembro 2008 que, embora a estipulação de 25 litros de água por 

… ainda que a restrição fosse legí-
tima, o Estado não tem honrado o 
compromisso que firmou consigo e 
com seus governados, de garantir a 

universalização com qualidade.
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progressividade, no entanto, só se faz presente após a 
garantia do mínimo, sem o qual não é possível sequer 
falar em educação.

Este mínimo, por seu turno, deverá pautar-se na inclusão 
de todas as crianças e jovens nas escolas, independente da 
idade, e a garantia de qualidade, que lhes possibilite capaci-
tação, inserção e desenvolvimento, para que estas crianças e 
jovens posteriormente possam inserir-se no mercado de traba-
lho e que também usufruam da educação como instrumento 
de desenvolvimento pleno do ser humano, com respeito às 
suas especificidades e anseios, direitos e deveres, constituin-
do-se assim em elemento formadores da cidadania.

A própria decisão do Tribunal Alemão 20 era explícita ao 
afirmar que: Antes da introdução de uma limitação da admis-
são, deve-se sobretudo avaliar se, e em que extensão, a uni-
versidade pode tomar medidas, principalmente na área de 
reforma do ensino, que sejam adequadas a evitar uma restri-
ção da admissão.

A atual política de investimento da educação, em espe-
cial na Amazônia e no Pará, embora tenha aumentado seu 

dia, por pessoa, estivesse dentro dos parâmetros legais da OMS e da 
ONU, pelo dever de progressividade do direito, este mínimo pode e 
dever ser aumentado de acordo com a capacidade do Estado e as neces-
sidades de cada região. No caso em tela, restou comprovada a capaci-
dade do Estado de aumentar a quantidade mínima estipulada, bem 
como a necessidade de setembror quantidade de água para atender de 
forma saudável todos os moradores de Phiri, estipulando então o valor 
de 50 litros gratuitos de água por dia para cada morador da cidade. 
(resumo do caso disponível em <www.prr4.mpf.gov.br/pesquisaPaulo 
Leivas/arquivos/resumo_Mazibuko.doc>. Acesso em 08.04.2013) ou 
ainda no site do Tribunal Constitucional da África do Sul: <http://
www.constitutionalcourt.org.za/site/home.htm>. Acesso em: 22 de 
agosto de 2013.

20 Op. cit. p. 561.
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nível de alocação de recursos e descentralização, ainda têm 
se mostrado como permissiva de “ilhas de prosperidade”, 
normalmente relegadas a centros urbanos, enquanto parte 
da população vem sendo posta à margem do sistema de 
educação 21.

Para que a educação possa representar o papel inclusivo 22, 
é necessária a existência de uma política de investimento que 
assegure condições de equitatividade no ingresso e na quali-
ficação das oportunidades de educação. A discussão deve ir 
além da progressão quantitativa.

21 A série de matérias publicada pela Ação Publica, intitulada “O 
futuro da Amazônia” foram analisados os relatórios de auditoria da 
Controladoria Geral da União-CGU. Após as visitas a 32 cidades do 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, os 
técnicos da CGU registraram 619 irregularidades, o que resulta numa 
média de quase 20 por município. Do total de problemas detectados, 
quase 40% se referem a má gestão; cerca de 30% indicam despesas 
irregulares (que podem ser fraudes em licitação e superfaturamento, 
por exemplo); e 17% apontam ausência de prestação de contas – um 
forte indício de corrupção. A falta de controle social, principal meca-
nismo para fiscalizar a aplicação das verbas, foi detectada em vários 
municípios. Os relatórios apontam 57 irregularidades nesse campo, 
indicando que os Conselhos Municipais de Educação – criados para 
que a sociedade possa monitorar as políticas públicas em Educação 
– não estão funcionando. . Disponível em: <http://www.apublica.
org/2012/07/corrupcao-e-educacao-na-amazonia-2/> Acesso em: 29 
de outubro de 2013.

22 Sobre o tema ver a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 
(Jomtien, Tailândia), de 1990, onde a educação passou a ser entendida 
como um direito fundamental de todos, a nível mundial, podendo 
contribuir para a conquista de um mundo mais justo, saudável, igua-
litário e seguro, e a Declaração de Salamanca (Unesco 1994), que por 
seu turno, constituiu um marco internacional e sacramenta os dita-
mes de Jomtien, bem como conclama os países a adotarem o princí-
pio da educação inclusiva, que significa matricular todas as crianças 
em escola regular, salvo fortes e excepcionais razões impeditivas.
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Neste sentido, também é preciso lembrar que o combate 
a corrupção 23 precisa ser mais eficaz, uma vez que ligação 
funesta entre corrupção e educação parece já ser uma herança 
de outros tempos. Segundo Fábio Konder Comparato: Os 
mecanismos de reforço da privatização, a meu ver, foram os 
seguintes. Em primeiro lugar, o aumento de porcentagens dos 
fundos públicos federais destinados às escolas particulares, e 
a criação de uma percentagem de 5% do Fundo Nacional do 
Ensino Superior para as escolas superiores privadas. Até então, 
o Fundo Nacional de Ensino Superior apenas custeava o ensino 
público. A partir de 64, ele passou, embora em pequena percen-
tagem, a custear também as universidades e escolas privadas. 
Mas além disso a Constituição de 67 havia criado o chamado 
salário-educação. A ideia do salário-educação é anterior. A 
Constituição de 67 consagrou o salário-educação como medida 
substitutiva da obrigação imposta às empresas com um número 
mínimo de empregados de assegurarem a instrução primária 
dos filhos dos empregados. A medida substitutiva consistia, 
justamente, em que as empresas pagassem, a título de contri-
buição social, uma determinada percentagem sobre a folha de 
pagamento. Esses recursos iriam para os fundos, que os distri-
buiriam por meio de bolsas de estudo. Em torno da criação 
de bolsas de estudo, construiu-se uma das maiores falcatruas 
nacionais, o que já era previsível. Se ocorrem desvios de verbas 
com incentivos à agricultura, à indústria, por que não haveria 
desvio de verbas em matéria educacional? Inúmeras escolas-
-fantasmas foram montadas, outras muitas multiplicaram os 
seus efetivos numa frenética produção de “almas mortas”, para 
se beneficiarem de bolsas de estudo.

23 COMPARATO, Fábio Konder. Educação, Estado e Poder. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1987. p. 110
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Dados do relatório elaborado pelo Grupo de Pesquisa 
em Desenvolvimento e pelo Time de Crescimento e 
Macroeconomia do Banco Mundial 24 divulgado em 2009 
apontam que o Brasil não melhorou significativamente seus 
mecanismos de controle de corrupção nos últimos 12 anos. 
Considerando a nota máxima como +2,50 e a nota mínima 

como -2,50, o Brasil atingiu -0,03, con-
siderando a margem de erro de 0,14. 

Estes valores colocam o Brasil 
atrás de países como Chile (+1,31) 
e Uruguai (+1,02).

Já os dados da Fundação 
Getúlio Vargas 25 apontam que 
a economia brasileira perde 
com a corrupção, todos os anos, 
de 1% a 4% do Produto Interno 
Bruto (PIB), o equivalente, anu-
almente, a um valor mínimo de 
R$ 30 bilhões. A Controladoria-
geral da União 26, com base nas 
auditorias realizadas entre 2003 

e 2007, constatou um desvio de cerca de R$ 470 milhões do 
orçamento da educação. É o segundo maior rombo. Perde 
apenas para a saúde, recordista com R$ 613 milhões desvia-
dos. Em 2013, novo relatório da CGU 27, especialmente sobre 

24 Disponível no sítio: <http://www.worldbank.org/reference/>. Acesso 
em: 10 de agosto de 2013.

25 Disponível no sitio: <http://eaesp.fgvsp.br/pt/node/529>. Acesso em: 
11 de agosto de 2013.

26 Disponível no sítio: <http://www.cgu.gov.br/AreaAuditoriaFiscalizacao/
OQueE/>. Acesso em: 11 de agosto de 2013.

27 Disponível no sítio: <http://www.cgu.gov.br/AreaAuditoriaFiscalizacao/
OQueE/>. Acesso em: 11 de agosto de 2013.

Dados do relatório elabo-
rado pelo Grupo de Pesquisa 
em Desenvolvimento e pelo Time 
de Crescimento e Macroeconomia 
do Banco Mundial  divulgado em 
2009 apontam que o Brasil não 
melhorou significativamente seus 
mecanismos de controle de cor-

rupção nos últimos 12 anos.
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as verbas do FUNDEB, indicou que em 58,89% dos entes fis-
calizados (municípios das regiões Norte e Nordeste), houve a 
realização de despesas incompatíveis com o objeto do Fundo; 
em 41,12% houve a ocorrência de montagem, direcionamento 
e simulação de processos licitatórios e em 41,93% foram efe-
tuados pagamentos em desconformidade com a legislação.

Ainda que houvesse a escassez de recursos, esta não pode-
ria ser considerada como justificativa para escusa dolosa por 
parte do Estado em prover o direito fundamental à educa-
ção. Ao contrário, o reconhecimento da escassez dos recursos 
impõe a eficiência e moralidade nos gastos com a educação e 
também a programação, através do orçamento e da partici-
pação da sociedade na gestão orçamentária, de maiores gas-
tos com a educação, como requisito do caráter de fundamen-
talidade da Constituição.

A constatação da maior eficiência e controle sobre os gatos 
com a educação também está prevista do relatório sobre as metas 
do Compromisso de Dacar 28: O marco da Ação de Jomtien decla-
rou que o progresso no atendimento às necessidades da apren-
dizagem fundamental dependerá em última análise, das ações 
empreendias no interior de cada um dos países. Significa, em pri-
meiro lugar, que os governos devem assumir compromissos polí-
ticos firmes e alocar recursos suficiente para todos os elementos 
que compõem a educação fundamental – passo essencial para 
atender à obrigação do Estado, com todos os seus cidadãos.

Embora pareça clara a vinculação do investimento da 
Educação Básica aos setores da Educação Básica, a experiência 
prática, mostra que o desvio de finalidade e a corrupção no que 
concerne ao uso de verbas educacionais têm alcançado níveis 

28 Relatório sobre os objetivos de Dacar. UNESCO, 2001. Disponível 
em: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001592/159294POR.pdf. 
Acesso em 12 de agosto de 2013. p. 18
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imponderáveis e extremamente prejudiciais a qualquer nação 
que almeje garantir o futuro de suas crianças e adolescentes.

Os dados sobre investimento na educação nas ultimas déca-
das permitem observar que os valores referentes, por aluno 29, 
estão muito aquém daqueles referentes ao investimento rea-
lizado em outros países. Neste sentido, a demanda por mais 
recursos para a educação constitui-se numa demanda legí-
tima, mas sem descurar do combate à corrupção.

As desigualdades econômicas são um dos aspectos por 
trás destes números, embora seja reconhecida que a região 
Amazônia guarda especificidades geográficas e demográfi-
cas que devem ser observadas sempre 30. Daí a importância 
da garantia ao ensino gratuito e de qualidade.

29 Segundo relatório de 2008 da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OECD), intitulado “Education at a 
Glance”, o valor investido em cada estudante brasileiro (do ensino 
primário até o superior), é de US$ 1.303,00, por ano (p. 202/206). Este 
é o menor valor de investimento entre os países analisado, ficando 
o Brasil atrás de países como Chile, México e República Eslovaca, 
enquanto que a média dos países que compõe a OECD gira em torno 
de US$ 8.500,00. Outro dado importante trazido pelo estudo diz res-
peito aos péssimos resultados obtidos pelo Brasil no PISA (Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes), que avalia os estudantes 
quanto as temáticas da leitura, matemática e ciência no ano de 2006 (p. 
100), que ficou em ultimo lugar entre os 35 países avaliados. Segundo 
ainda o estudo a maior parte dos estudantes avaliados do Brasil e do 
México não conseguiram concluir tarefas acima do Nível 1 do teste de 
forma consistente (p. 106/108). Disponível em: <www.oecd.org/datao-
ecd/23/46/41284038.pdf>. Acesso em 09 de agosto de 2013.

30 Dentre estas peculiaridades, podemos destacar o vasto território e a 
baixa densidade demográfica da maioria dos Estados que compõe a 
Amazônia, que por seu turno geram diversos entraves como a difi-
culdade de acesso as comunidades e ausência de instrumentos de pro-
pagação do conhecimento, bem como os reflexos desta realidade nos 
índices educacionais da região.
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Não se desconhece que a implementação de políticas públi-
cas, em especial no que concerne 
à educação, necessita de um pla-
nejamento adequado, com aten-
ção específica aos recursos dis-
poníveis e ao detalhamento dos 
gastos a serem realizados. Esta 
organização, que em outros ter-
mos podemos denominar plane-
jamento orçamentário (que inclui 
a Lei do Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual), é de impres-
cindível importância para alcançar 
e garantir os direitos previstos na 
Constituição e a eficácia dos direi-
tos fundamentais 31. Partindo do pres-
suposto, de que o país possui uma limitação financeira no 
que concerne a verbas para educação, o legislador optou por 
planejar suas áreas de investimento, inicialmente com foco 
no Ensino Fundamental e posteriormente, em toda a educa-
ção básica, como alternativa para garantir, de modo progres-
sivo expansão dos direitos e, consequentemente, dos patama-
res de desenvolvimento e liberdades reais, o que mostrou-se 
uma alternativa com muito mais prejuízos do que vantagens 
para crianças e jovens brasileiros, conforme veremos a seguir.

31 Sobre o tema ver: SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais. Livraria do Advogado Ed., Porto Alegre, 1998 e 
SCAFF, Fernando Facury. Como a Sociedade Financia o Estado para a 
Implementação dos Direitos Humanos?. In: COUTINHO, Jacinto Nelson 
de Miranda; MORAIS, Jose Luis Bolzan de; STRECK, Lenio Luiz. (Org.). 
Estudos Constitucionais. São Paulo: Renovar, 2007, v. 1, p. 71-100.

Não se desconhece que 
a implementação de polí-
ticas públicas, em especial 
no que concerne à educa-
ção, necessita de um pla-
nejamento adequado, com 
atenção específica aos recur-
sos disponíveis e ao detalha-
mento dos gastos a serem 

realizados.
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Assim, o que se observa é o uso generalizado do conceito 
de “escassez de recursos” com vistas a retirar o ônus estatal 
de garantir a educação de qualidade a crianças, jovens e adul-
tos no país.

Para ficar num exemplo clássico, basta observar a reiterada 
fixação do valor do custo-aluno abaixo do que determina o cál-
culo da Lei 9424/96 (Lei do Fundef), e posteriormente a subs-
tituição da fórmula, nunca cumprida pelo Governo Federal, 
por um complexo cálculo de fixação de “fatores de diferen-
ciação” a partir da edição da Lei 11.494/2007 (Lei do Fundeb), 
para não falar da Desvinculação das Receitas da União – DRU, 
que retirou cerca de R$ 100 bilhões da área educacional em 14 
anos de incidência 32.

É importante ressaltar que, conforme entendimento espo-
sado pelo Supremo Tribunal Federal 33, não poderá o Estado 

32 A história da Desvinculação das Receitas da União inicia-se em 1994, 
quando o Governo Federal propôs a Emenda Constitucional nº 1, que 
autorizava o governo a desvincular, e aplicar em outras áreas, 20% 
do total de impostos arrecadados pela União, independentemente 
das vinculações previstas na Constituição. Foi criado então o Fundo 
Social de Emergência, posteriormente denominado de Fundo de 
Estabilização Fiscal, que vigorou até 1999. A partir de 2000 o fundo foi 
reintitulado de “Desvinculação das Receitas da União” e pela Emenda 
Constitucional nº 56 teve sua vigência estendida até 2011.

33 Este entendimento se extrai do excerto a seguir citado no gravo 
Regimental no Recurso Extraordinário nº 410.715-5, Rel. Min. CELSO 
DE MELLO, p. 13: “Não se ignora que a realização dos direitos econô-
micos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade 
de seu processo de concretização - depende, em grande medida, de 
um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orça-
mentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, 
a alegação de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, 
desta não se poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limi-
tação material referida, a imediata efetivação do comando fundado 
no texto da Carta Política.Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder 
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alegar simplesmente a escassez de recursos para desobrigar-se 
do dever de garantir a matrícula (instrumento que efetiva o 
ingresso do aluno no sistema gratuito de ensino) em esco-
las, nos seus mais diversos níveis. Tal justificativa só poderá 
ser balizada em desfavor do direito subjetivo garantido pela 
Constituição, se provada a real e objetiva impossibilidade finan-
ceira do Estado.

Não defendemos aqui a não interferência do judiciário, 
ao contrário, pois o Poder Judiciário ao determinar, por 
exemplo, a matrícula de crianças em creches, cumpre exa-
tamente os preceitos previstos na Constituição Federal. Nos 
dizeres de José Cláudio Monteiro de Brito Filho 34: Assim, 
quando o Poder Judiciário determina a concessão de qual-
quer Direito Social, fixando o modo de exercício do direito 
não está “criando” política pública, ou mais restritamente, 
política social; está sim, determinando que um específico 
direito previsto no ordenamento seja concedido a quem dele 
faz jus.

Porém é preciso também recordar que as decisões do 
Supremo Tribunal têm em grande parte, restringindo-se a 
garantia de direitos subjetivos, não se atendo a questões estru-
turais, como a necessidade de cumprimento de planos de edu-
cação e do planejamento orçamentário previsto para a área. 

Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele a partir 
de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- 
-administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de 
fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preserva-
ção, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais míni-
mas de existência”. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 12 
de agosto de 2013.

34 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro. Direitos Fundamentais Sociais: 
realização e atuação do poder judiciário. Revista do TRT 8ª Região. 
Belém: editora TRT, v. 41, jul/dez, 2008.
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Em outros termos, isso significa que o Poder Judiciário tem 
resolvido apenas situações pontuais 35.

Assim, no que concerne a restrição do direito ao acesso 
ao ensino gratuito e de qualidade, podemos considerar dois 
pontos principais. O primeiro diz respeito ao ingresso de 
alunos no Ensino Básico. Neste caso, por força da modi-
ficação do constituinte derivado não poderá haver qual-
quer escusa por parte do Estado, em qualquer âmbito, de 
efetivar a matrícula e garantir a qualidade e permanên-
cia dos alunos. Por outro lado, em qualquer outra discus-
são sobre a progressividade deste direito, como a garantia 
de creches para crianças de 0 a 3 anos, a garantia de ativi-
dades extracurriculares e maior tempo de permanência na 
escola, para alunos do Ensino Fundamental e Médio, só 
poderá haver a escusa do Estado em garantir a progressi-
vidade se sua justificativa se estiver pautada em três pres-
supostos, interligados entre si: 1- a comprovação total de 
ausência de quaisquer recursos financeiros por parte do 
Estado, e 2- a comprovação de que as verbas alocadas para 
a educação estão sendo gastos efetivamente com a vincu-
lação prevista na dotação orçamentária, 3- a informação 

35 Ademais, é preciso citar que a aprovação da Emenda Constitucional 
-EC nº 59 de 11 de outubro de 2013 pôs termo à algumas das discus-
sões advindas do PNE, pois alterando o artigo 208, I da Constituição 
Federal, garantiu a Educação Básica obrigatória dos 4 (quatro) aos 17 
(anos) de idade, assegurando a oferta gratuita, inclusive a todos os 
que a ela não tiveram acesso em idade própria. Além disso, a referida 
emenda garante no art. 5º, a extinção da DRU, de maneira gradual, 
chegando a 0% em 2011, e a vinculação e aplicação de recursos públi-
cos em educação como proporção do produto interno bruto, o que, 
ao menos teoricamente, possibilita um maior aporte financeiro ao 
Estado para garantia do direito à educação. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.
htm>. Acesso em: 20 de agosto de 2013



263

de quais medidas o Estado têm buscado para garantir a 
ampliação do direito à educação 36.

36 A previsão da revisão que aqui é proposta consta também da decisão do 
Tribunal Constitucional Alemão, especialmente sobre a limitação de 
admissão, in verbis: “Limitações da admissão serão reguladas por leis de 
admissão, nas quais devem ser estabelecidas regras sobre a escolha e p 
número de candidatos a serem admitidos. A cada seis meses deve ser veri-
ficado se ainda está presente a condição do parágrafo 1º” (grifo nosso). 
In: SENTENÇA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÃO, 
BverGE 33,303. op. cit. p. 661-667 No mesmo sentido, o Supremo Tribunal 
Federal têm firmado posição sobre a necessidade de explicação objetiva 
do Estado sobre a ausência de recursos. Citamos a ADPF 45, Rel. Min. 
Celso de Mello, decisão monocrática, julgada em 29.04.2005. “Cumpre 
advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressal-
vada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser 
invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento 
de suas obrigações” (grifo nosso). Disponível em: <http://www.stf.jus.
br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF&s1=45&pro-
cesso=45>. Acesso em: 20 de agosto de 2013. Recente despacho do Min. 
Gilmar Mendes em Intervenção Federal (IF 5158) devido a descumpri-
mento de precatórios referentes ao Estado de São Paulo explicita a neces-
sidade de comprovação objetiva de ausência de recursos financeiros e 
a necessidade de planejamento para que o Estado garanta o adimple-
mento de suas obrigações, determinando prazo de 15 dias para apresen-
tação de plano de pagamento de dívidas decorrentes de decisões judi-
ciais. In verbis “nas informações prestadas (pelo Estado de São Paulo), 
não há qualquer dado concreto que permita a conclusão de que o Estado 
realmente não possui condições financeiras para cumprir as obriga-
ções, tampouco há a demonstração de que o requerido tem se mantido 
diligente na busca de seu adimplemento” e explicou “Nas informações 
prestadas, o Estado de São Paulo não apresentou o detalhamento das 
razões que obstariam o pagamento dos precatórios objetos destes pedi-
dos de intervenção federal, mas tão somente trouxe alegações genéri-
cas sobre a falta de recursos materiais disponíveis para o adimplemento 
das obrigações, apontando como obstáculos as receitas constitucional-
mente vinculadas e a reserva do possível”. Acompanhamento proces-
sual disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProces-
soAndamento.asp?incidente=2694578>. Acesso em 27 de maço de 2010.



264

Estes pressupostos devem ser observados tantos pelos agen-
tes envolvidos na elaboração dos planos de educação (federais, 
municipais e estaduais), quanto pelos operadores jurídicos, 
pois conforme dispõe o art. 3º da EC nº 59, alterando o artigo 
212, §3º, a distribuição dos recursos públicos assegurará prio-
ridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, 
no que se refere a universalização, garantia de padrão de qua-
lidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação.

Assim, defendemos que a escusa do Estado deverá ser fun-
damentada não somente de forma teórica, como nos parece ser 
a recorrente, especialmente em ações judiciais em que figuram 
municípios e estados, mas com a comprovação através de pres-
tação de contas e extratos bancários, determinação de perícias 
judiciais por auditores (a exemplo do que já ocorre no âmbito 
da Controladoria Geral da União e dos Tribunais de Contas), 
permitindo assim, a análise concreta das questões argumen-
tadas, e neste caso, ponderação acerca da restrição de direitos.

2.3 Garantia de padrão de qualidade

Como já foi dissertado anteriormente, se o direito de estar 
matriculado em uma escola vem se aproximando da universa-
lização, a permanência com sucesso, na escola está ainda longe 
de ser assegurada 37. A garantia de uma educação de qualidade, 

37 O Índice de Desenvolvimento de Educação para Todos (IDE), criado 
pela UNESCO, é composto pela média simples para taxa bruta de 
matrícula na educação primária, taxa bruta de matrícula na educação 
secundária e taxa de alfabetização de adultos. Quanto mais próximo 
de 1, setembror a extensão do país em relação à realização dos obje-
tivos de EPT (Marco de Ação de Educação para Todos- composto de 
6 objetivos para serem alcançados até 2015). No ano de 2010, o Brasil 
ocupa a 88ª posição, entre os 128 países que assinaram o Compromisso 
de Dacar, em 2000. O IDE atualmente é de 0,883. Dados do Relatório 
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com respeito às diversas formas de aprendizagem e particulari-
dades do educando devem estar atreladas ao dia-a-dia da escola.

A garantia do padrão de qualidade tem previsão no artigo 
205, VII, da Constituição de 88, e também nos artigos 4º, IV 
da LDB, e, implicitamente, no art. 53 38 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

Estudo 39 realizado pela OECD (Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), o PISA 40 divul-
gado em 2012 (base 2013) 41, indicam que o Brasil teve o ter-
ceiro maior avanço entre todos os países, sendo ultrapassado 
apenas pelo Chile, que cresceu 37 pontos, e por Luxemburgo, 
que avançou 38 pontos. No ranking dos países, o Brasil está 
na 53ª posição. Entre os países latino-americanos, suplantou a 
Argentina e a Colômbia. Está 19 pontos atrás do México, que 

de monitoramento de EPT – Brasil. Ano 2010. Unesco. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186524S.pdfhttp://
unesdoc.unesco.org/images/0015/001592/159294POR.pdf>. Acesso 
em: 13 de agosto de 2013.

38 “Art. 53: A criança e o adolescente têm direito à educação. Visando o 
pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparando para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes:(...)” 
Disponível em:<www.planalto.gov.br>. Acesso em: 03 de agosto de 
2013.

39 “Education at a Glance” – Relatório Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OECD), 2008. Disponível em: <www.
oecd.org/dataoecd/23/46/41284038.pdf>. Acesso em 09 de agosto de 2013.

40 Sigla, em inglês, para Programa Internacional de Avaliação de Alunos. 
O objetivo do Pisa é comparar o desempenho dos países na educação. 
Para isso, são aplicados de três em três anos testes a alunos de 15 anos 
em nações que participam do programa. Ver mais em: <http://por-
tal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=9585> 
Acesso em: 02 de agosto de 2013.

41 Estudo disponível no sítio: <http://www.uis.unesco.org/Education/
Documents/oecd-eag-2013-en.pdf>. Acesso em: 21 de setembro de 
2013.
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ocupa o 49º lugar; a 26 pontos do Uruguai (47º), e a 38 pon-
tos do Chile (45º).

No que concerne ao conhecimento disciplinar, o Brasil cres-
ceu sobretudo em matemática, onde passou de 334 pontos no 
ano 2000, para 386 pontos em 2013; em Ciências passou de 375 
para 405 e em Leitura de 396 para 412 42. Desta forma atin-

giu a meta do Plano de Desenvolvimento da 
Educação de alcançar a média 395 pontos 

nas três áreas.
Na avaliação do Pisa por unidades 

da Federação, o Distrito Federal apa-
rece com as melhores notas, seguido 
por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso 
do Sul e Goiás, todos com média supe-
rior à média nacional. Pode-se observar 

a inexistência de qualquer estado que componha as regiões 
Norte ou Nordeste dentro dos estados com melhores notas, e 
que o Estado do Pará não alcançou em nenhuma das moda-
lidades avaliadas, a meta estabelecida de 395 pontos.

Tabela 1: Resultado do PISA 2013- Média 
Geral, Leitura, Matemática e Ciências · Brasil 

– Unidades da Federação - Ano: 2013
UF Média Geral Leitura Matemática Ciências

BR 401 412 386 405

AC 371 383,2 350 379

42 Para avaliação dos resultados brasileiros consultar : <http://down-
load.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2013/relato-
rio_nacional_pisa_2013.pdf>. Acesso em: 21 de setembro de 2013.

… o Estado do 
Pará não alcan-
çou em nenhuma das 
modalidades avaliadas, 
a meta estabelecida de 

395 pontos.
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UF Média Geral Leitura Matemática Ciências

AL 354 362,6 347,6 352,7

AM 371 386,6 353,2 373

AP 378 390,4 365,3 378,2

BA 382 391,5 368,7 384,3

CE 376 381,4 361,2 385

DF 439 449,4 424,8 442,6

ES 414 423,6 397,3 421,3

GO 402 412,3 385 409

MA 355 363 341,1 362,3

MG 422 430,6 407,5 428,6

MS 404 413,8 389,5 408,7

MT 389 398,5 378,8 390,6

PA 376 383,4 362,8 381,8

PB 385 390 376,3 388,5

PE 381 389 368,3 384,4

PI 374 377,7 364,2 380

PR 417 423,2 405 423,5

RJ 408 419,8 392,9 411,5

RN 371 383,5 360,2 369,4

RO 392 398,7 379,1 397,7

RR 376 383,6 358,8 384,6

RS 424 433,1 410 428,5

SC 428 438,1 411,9 434,8

SE 372 379,3 358,8 378,5

SP 409 424,4 390,4 411,6

TO 382 390,7 363,4 392,2

Fonte: Resultados Preliminares PISA 2013/Inep

O estudo aponta ainda uma perspectiva acerca do inves-
timento, sendo o Brasil um dos países que mais aumentaram 
os gastos com educação durante o período de 2000 a 2009. 
Entretanto o país aplica valores por aluno muito abaixo do 
investimento realizado pelos países da OCDE. Como exem-
plo, pode-se citar que no ensino pré-primário o Brasil investiu 
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US$ 1,696 (dólar americano) por aluno, sendo que a média dos 
países da OCDE foi de US$ 6,670; Já no ensino primário o país 
gastou US$ 2,405 e a média da OCDE foi US$ 7,719; Por fim, 
com a educação secundária o investimento brasileiro foi de US$ 
2,235, enquanto a média dos países da OCDE foi de US$ 9,312.

Assim, em que pese os gastos por aluno na educação pri-
mária e secundária tenham crescido 149% entre 2005 e 2013, 
o Brasil ainda está entre os cinco países que menos investem 
por aluno, entre os avaliados pela OCDE.

Tabela 2: Percentual do PIB que o Brasil investe em 
educação por ano · Comparativo 1995, 2000, 2005 e 2013.
Primário, secundário e pós-secun-

dário (ensino não superior)
Ensino Superior

Total para todos os nível da 
educação

1995 2000 2005 2013 1995 2000 2005 2013 1995 2000 2005 2013

2.6 2.4 3.2 4.3 0.7 0.7 0.8 0.8 3.7 3.5 4.4 5.1

Fonte: Education at a Glance/ OECD/2012

No Estado do Pará, os índices são ainda mais preocupan-
tes. A taxa de analfabetismo funcional 43 das pessoas de 15 anos 
ou mais de idade é de 26%. O Pará apresenta ainda, a segunda 
menor taxa de escolarização líquida no Ensino Fundamental 
na Região Norte, a segunda menor taxa de escolarização bruta 
no Ensino Médio da região, a pior taxa de escolarização líquida 

43 Analfabeto funcional é o termo utilizado para designar a pessoa que 
sabendo decodificar minimamente as letras e os números, não desen-
volve a habilidade de compreensão e interpretação de textos bem como 
não consegue ir além das operações matemáticas básicas. A ampla 
disseminação do termo analfabetismo funcional em âmbito mun-
dial deveu-se basicamente à ação da UNESCO, que adotou o termo 
na definição de alfabetização que propôs, em 1978, visando padroni-
zar as estatísticas educacionais e influenciar as políticas educativas 
dos países membro. Disponível em:< www.unesco.org.br>. Acesso 
em: 22 de agosto de 2013.
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na região nesse nível de ensino e um dos maiores índices nacio-
nais de abandono no Ensino Médio.

A Região Norte como um todo apresenta resultados do 
SAEB abaixo das médias brasileiras. Em comparação com 
outras regiões, a Região Norte está, em alguns momentos, à 
frente apenas da Região Nordeste, conforme gráficos abaixo:

Gráfico 1: Média de Proficiência em Língua Portuguesa - 
4ª série/5º ano Ensino Fundamental – Regiões 

Anos: 1995 a 2011

Fonte: Autora a partir de dados do SAEB 1995-2011.

Gráfico 2: Média de Proficiência em Matemática -  
4ª série/5º ano Ensino Fundamental – Regiões 

Anos: 1995 a 2011

Fonte: Autora a partir de dados do SAEB 1995-2011
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A melhoria na qualidade da educação implica também 
no melhor desenvolvimento da próxima geração de traba-
lhadores no Brasil. Dados da PNAD de 2009 44 mostram que 
o avanço do desemprego no referido ano se concentrou mais 
nas pessoas com escolaridade incompleta. Segundo o IBGE, a 
taxa de desemprego na população com ensino médio incom-
pleto ou equivalente saltou de 13,9% para 15,4% de 2008 para 
2009. Já a taxa de desocupação entre pessoas com ensino 
superior incompleto ou equivalente subiu de 8,1% para 9,7% 
no mesmo período. Entre as sete faixas de instrução pes-

quisadas pelo instituto, 
a que apresentou 

crescimento mais 
fraco na taxa de 
desemprego foi 
a de pessoas com 
ensino superior 
completo, cuja 
taxa de desem-
prego ficou pra-
ticamente está-
vel, de 3,6% para 
3,7% no período. 
O estudo mos-
trou também 
que, em 2009, 

43,1% da população ocupada no mercado de trabalho tinham 
pelo menos o ensino médio completo, ante os 41,2% regis-
trados em 2008.

44 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
indic_sociais2009.pdf. p. 46>. Acesso em: 20 de abril de 2013.

A história da educação no Brasil demonstra 
que as medidas tomadas até este momento não 
foram capazes de oferecer soluções concretas ou 
modificações estruturais, que permitissem a uni-
versalização da educação, e consequentemente, 
outras possibilidades aos mais diversos grupos 
que não tiveram acesso à educação no momento 
correto, aos quais restam as políticas descontinu-
adas e muito mais focadas em certificações do 

que em ensino de qualidade.
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A história da educação no Brasil demonstra que as medidas 
tomadas até este momento não foram capazes de oferecer solu-
ções concretas ou modificações estruturais, que permitissem a 
universalização da educação, e consequentemente, outras pos-
sibilidades aos mais diversos grupos que não tiveram acesso 
à educação no momento correto, aos quais restam as políti-
cas descontinuadas e muito mais focadas em certificações do 
que em ensino de qualidade. Some-se a isto a perspectiva tam-
bém generalizada entre as classes desfavorecidas da naturali-
zação da pobreza e da superação individual das adversidades.

São necessárias, portanto, novas iniciativas governamen-
tais, de âmbito federal, estadual e municipal, articuladas e 
solidárias, no sentido de promover e estimular mudanças na 
estrutura e na dinâmica de trabalho das escolas, com vis-
tas a efetivar o direito à educação. Se a qualidade é um con-
ceito construído socialmente, faz-se necessário, também, 
uma vigilância regular e sistemática, tanto dessas instâncias 
governamentais, por meio de acompanhamento e avaliação 
de políticas implementadas e de seus resultados, quanto da 
sociedade em geral e particularmente, da família, dos con-
selhos e das instituições jurídicas. Somente o efeito de trocas 
constantes das ações integradas em diferentes níveis podem 
viabilizar o cumprimento do direito fundamental à educação.

3 O financiamento da educação no 
Estado do Pará: impostos, fundos e 
repasses.
Se o dever de garantir educação de qualidade está cons-

titucionalmente previstos, é preciso pensar como o Estado 
garantirá a efetividade deste dispositivo. Nesta senda é 
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imperioso discutirmos a situação do financiamento da edu-
cação no Estado do Pará. A abrangência do tema, somada 
a um sistema federalista que traz em si uma série de regras 
e trâmites específicos e complexos, torna a tarefa árdua, e 
exige um esforço de concisão especial para fins deste artigo. 

Tratamos aqui dos pon-
tos  considerados 

imperativos para 
a compreensão do 
tema, ressalvan-
do-se desde já o 
não exaurimento 
do tema, e a aber-
tura continua de 
novas perspecti-
vas, especialmente 
com o vislumbre 
de novos horizon-
tes do financia-

mento educacional possibilitados pelo pré-sal. Para melhor 
compreensão do tema é necessário observar primeiramente 
os impostos e sua relação com o financiamento da educa-
ção, senão vejamos:

3.1 A questão dos impostos

A vinculação dos impostos apresenta-se como principal 
mecanismo de atrelamento de recursos para o financiamento da 
educação. Sua importância está ligada a estabilidade da arreca-
dação, e por estar Constitucionalmente prevista, também goza 
de proteção quanto às constantes modificações políticas, sob as 

A vinculação dos impostos apresenta-se 
como principal mecanismo de atrelamento de 
recursos para o financiamento da educação. Sua 
importância está ligada a estabilidade da arreca-
dação, e por estar Constitucionalmente prevista, 
também goza de proteção quanto às constantes 
modificações políticas, sob as quais o país em 

toda a sua história esteve sempre acoplado …
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quais o país em toda a sua história esteve sempre acoplado 45.

45 De fato, é preciso relembrar que a maior parte das modificações trazi-
das referentes ao financiamento da educação e a garantia do direito à 
educação, resultaram em muito pouco, vez que as instabilidades polí-
ticas que marcaram os últimos 50 anos da história brasileira, foram em 
grande parte impeditivos de uma política séria voltada para a educação 
o Brasil. Só para se ter uma ideia da instabilidade política sob o qual o 
país esteve governado, podemos citar o ciclo de golpes que durou exa-
tos 55 anos. Nesses 55 anos houveram 18 golpes e tentativas de golpe, 
a saber: 1) A tentativa de golpe dos jovens militares, contra a posse de 
Arthur Bernardes, em 1922; 2) A tentativa de golpe de Luis Carlos Prestes 
e Siqueira Campos, em 1924 (que originou a “Coluna Prestes”; 3) O golpe 
bem sucedido de 1930, conhecido também como Revolução de 1930, em 
que os tenentes finalmente derrotaram as oligarquias – e entregaram 
a vitória a Getúlio Vargas. 4) A tentativa de golpe dos paulistas, contra 
Vargas, que deu na revolta constitucionalista de 1932; 5) A tentativa de 
golpe dos comunistas, liderados por Luis Carlos Prestes, em 1935; 6) O 
golpe de Vargas, bem sucedido, em 1937, que criou a ditadura do Estado 
Novo, o pior regime da história do Brasil; 7) A tentativa de golpe dos 
integralistas, contra Vargas, em 1938; 8) o golpe da direita liberal con-
tra Vargas, em 1945, bem sucedido; 9) A tentativa de golpe, novamente 
da direita liberal, contra Vargas, em 1954. (Vargas se suicidou naquele 
ano, destruindo as condições para o golpe, e o mesmo tempo se consoli-
dou como mito principal da política brasileira);10) O golpe de Henrique 
Teixeira Lott contra João Café Filho e Carlos Luz, em 1955, para garan-
tir a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek; 11) A tentativa de 
golpe contra Juscelino Kubitschek, em 1956, o levante de Jacareacanga; 
12) A tentativa de golpe em protesto contra a renuncia de Jânio Quadros 
a sua candidatura, em 1959, o levante de Aragarças; 13) A tentativa de 
golpe de Jânio Quadros, através de sua renuncia, em 1961; 14) A tenta-
tiva de golpe contra a posse de João Goulart, dos ministros militares 
de Jânio Quadros, que levou a adoção do parlamentarismo, ainda que 
por pouco tempo;15) O golpe de 1964, de civis e militares.; 16) A ten-
tativa de golpe dos militares nacionalistas contra Castelo Branco, em 
1965, que foi contida pelo Ministro da Guerra, Costa e Silva;17) O golpe 
de 1968, dos militares, contra as instituições que os próprios militares 
haviam criado em 1964, em especial a constituição de 1967; 18) E, final-
mente, a tentativa de golpe de Silvio Frota contra Ernesto Geisel, em 
1977. Disponível em: <http://garciarothbard.blogdrive.com/archive/479.
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A vinculação atrela a aplicação dos recursos, e portanto, 
deve haver a especificação destes gastos com a educação atra-
vés do orçamento, e em especial dos balancetes periódicos e 
dos balanços anuais 46, através do qual estarão pormenorizados 
os compromissos e intenções do governo e de sua atuação. Daí 
porque a imprescindibilidade de se conhecer o mecanismo 
de receitas e despesas que compõem o orçamento, de modo a 
garantir o maior controle sobre os gastos públicos.

O mecanismo de vinculação de impostos para a educação 
está previsto no artigo 212 da Constituição Federal de 1988. O 
artigo 212 assim dispõe:

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 a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino.

html>. Acesso em: 05 de setembro de 2013. Sobre o tema da ditadura e 
dos golpes no Brasil após 64, ver a trilogia de Elio Gaspari, composta 
por: A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Escancarada e A Ditadura 
Derrotada, todos editados em São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

46 Estes instrumentos de prestação de contas podem, normalmente, 
serem verificados nos Processos de Prestação de Contas que os municí-
pios e Estados são obrigados a apresentar aos Tribunais de Contas. No 
caso do Pará, temos o Tribunal de Contas do Município e o Tribunal 
de Contas do Estado. Para além desses, a Constituição de 88 prevê no 
artigo 71, o dever auxiliar do Tribunal de Contas da União, com o sen-
tido de também fiscalizar o uso de verbas públicas. Há ainda o por-
tal da transparência <http://www.portaltransparencia.gov.br/> man-
tido pelo Governo Federal, através da Controladoria-Geral da União, 
cujo serviço ofertado permite que se visualize as verbas transferidas 
ou conveniadas com todos os Municípios e Estados que compõem a 
República Federativa do Brasil.



275

§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos trans-
ferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti-
vos 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 siste-
mas de ensino federal, estadual e municipal e os 
recursos aplicados na forma do art. 213.
§ 3º - A distribuição dos recursos públicos asse-
gurará prioridade ao atendimento das necessida-
des do ensino obrigatório, nos termos do plano 
nacional de educação.
§ 4º - Os programas suplementares de alimen-
tação e assistência à saúde previstos no art. 208, 
VII, serão financiados com recursos provenien-
tes 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. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) (Vide Decreto nº 
6.003, de 2006)
§ 6º As cotas estaduais e municipais da arreca-
dação da contribuição social do salário-educação 
serão distribuídas proporcionalmente ao número 
de alunos matriculados na educação básica nas 
respectivas redes públicas de ensino. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
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Para o cálculo dos 18% são computados apenas os impos-
tos 47, conforme estabelecido pelo supramencionado art. 212 
da Constituição Federal.

E, ainda neste mesmo artigo, que podemos observar a 
determinação do acréscimo da contribuição social do salá-
rio-educação, recolhidos pelas empresas, para o financiamento 
do ensino básico.

Exaurida a identificação de que tributos compõem o finan-
ciamento é preciso compreender como ele funciona. Após os 
repasses obrigatórios para os fundos de participação de Estados 
e Municípios e dos Estados para os Municípios (esses repasses 
são feitos para diminuir o impacto das grandes diferenças de 
arrecadação e para aumentar o poder de investimento de Estados 
e Municípios, levando em consideração que a União arrecada 
aproximadamente 70% dos tributos, os Estados perto de 25% e 
os Municípios em torno de 5%) , as porcentagens são retiradas do 
bolo restante. Isso ocorre para não haver dupla contabilização.

Os recursos transferidos são destinados à Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino, conforme o disposto no artigo 
212 da CF, regulamentado pela LDB, ou seja, para o grupo 
de ações que estão dentro deste critério. As atividades suple-
mentares, tais como merenda, uniformes, dinheiro direito na 
escola são financiados com outros recursos administrados pelo 

47 No sistema brasileiro temos três categorias de tributos, que são os 
impostos, taxas e contribuições. Os impostos são muito importan-
tes, pois por meio deles o governo obtém recursos que custeiam quase 
todas as políticas públicas. As taxas são tarifas públicas cobradas para 
fornecimento de algum serviço. As contribuições de melhoria são 
cobradas do contribuinte que teve, por exemplo, seu imóvel valori-
zado por alguma benfeitoria. Temos ainda as contribuições sociais e 
econômicas, de competência da União. As sociais são para cobrir gas-
tos da Seguridade Social e as econômicas para fomentos de certas ati-
vidades econômicas.
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
com recursos provenientes, dentre outras fontes, do salário-
-educação, recolhido pela União, que repassa uma parte para 
Estados e Municípios 48.

Assim, podemos resumir os impostos que custeiam a edu-
cação no Brasil no seguinte quadro 49:

Tabela 3: Impostos que custeiam a educação
União Estados Municípios

Impostos Próprios Impostos Próprios Impostos Próprios

II: Imposto s/ Importação IPVA: Imposto sobre Veículos 
Automotores (50% para Municípios)

IPTU: Imposto sobre 
Propriedade Territorial 
Urbana

IE: Imposto sobre Exportação ITCM: Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis

ITBI: Imposto sobre 
Transmissão de Bens

ITR: Imposto Territorial Rural 
(50\% devidos ao Município)

ICMS: Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (25% para 
municípios)

ISS: Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza

IR: Imposto de Renda FIPE: Fundo de Participação dos 
Estados (Transferido da União e com-
posto por IR (21,5%) +IPI exp. (10%)

FPM: Fundo de Participação 
dos Municípios (IR (22,5%) 
+ IPI)

IPI: Imposto sobre produtos 
industrializados

IRRF: Imposto Retido na Fonte ITR: Imposto Territorial Rural

48 Além do salário-educação o FNDE possui verbas oriundas de outras 
contribuições sociais. O Fundo desenvolve alguns projetos importan-
tes, tais como: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Brasil Alfabetizado, Apoio 
ao Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Fazendo escola/
PEJA) e Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate). 
Setembrores informações sobre os programas, consultar o sítio: < 
<http://www.fnde.gov.br/> . Acesso em 23 de outubro de 2013.

49 Quadro sintético elaborado de acordo com as disposições da 
Constituição Federal de 1988, e do artigo intitulado: Como a Sociedade 
Financia o Estado para a Implementação dos Direitos Humanos no 
Brasil. I SCAFF, Fernando Facury. n: Revista da Academia Brasileira 
de Direito Constitucional, v. 10-A, p. 275-302, 2013. Disponível em: 
<www.sacff.adv.br>. Acesso em 15 de junho de 2013.
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União Estados Municípios

IOF: Imposto sobre Operações 
Financeiras

IOF: Ouro IRRF: Imposto Retido na 
Fonte

IEX:Impostos Extraordinários IOF: Ouro

ICMS: 25% da arrecadação 
do Estado

IPVA: 50% da arrecadação 
do Estado

A vinculação mínima que nos referimos acima (caput do artigo 
212 da Constituição Federal de 88) devem ser utilizados em 
prol do ensino público. Embora a restrição não constem do 
caput do art. 212 já mencionado, ela está prevista no artigo 69 
da Lei 9394/69 (Lei de Diretrizes e Bases) e comporta duas 
situações de exceção. A primeira diz respeito à concessão de 
bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas (art. 
70, VI, Lei 9394/96). A segunda possibilidade está adstrita às 
instituições privadas sem fins lucrativos que atuem em prol da 
educação especial (art. 60, Lei 9394/96). Por fim, podemos des-
tacar uma particularidade que é a possibilidade de destinação 
de verbas públicas para as escolas comunitárias, confessionais 
e filantrópicas, conforme previsão do art. 213 da Constituição 
Federal e art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases.

No caso do Estado do Pará, a previsão de vinculação de 
25% dos impostos arrecadados está contida no artigo 283 da 
Constituição Estadual, senão vejamos:

Art. 283. O Estado do Pará aplicará, no mínimo 
vinte e cinco por cento da receita resultante de 
impostos, incluindo transferências, na manuten-
ção e desenvolvimento do ensino.

No ano de 2013, o Estado do Pará obteve, até o fecha-
mento deste artigo (outubro/13) uma arrecadação tributária 
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na ordem de R$ 6,42 bilhões de reais. 50. De outra banda, pode-
mos observar que no Balanço Geral do Estado, divulgado em 
2004, apontam que as despesas do Gabinete do Governador 
passaram de R$ 42, em 2011para R$ 52 milhões, em 2012, e 
com a Secretaria de Comunicação Social, de R$ 29 para R$ 43 
milhões. Esses valores, comparados com as previsões orçamen-
tárias do ano de 2004, foram superiores aos gastos destinados 
para as áreas de desenvolvimento estrutural no Estado como 
os valores gastos na Secretaria de Estado de Desenvolvimento, 
Ciência e Tecnologia, (R$47 milhões), Companhia de Portos, 
Hidrovias do Estado do Pará (R$ 9,15 milhões), PARATUR- 
Companhia Paraense de Turismo R$ 13 milhões), Instituto de 
Desenvolvimento Florestal (R$ 6 milhões) e Agência estadual 
de regulação e controle de serviços públicos (R4 12 milhões) 51.

Não podemos também olvi-
dar que o diferimento no reco-
lhimento do ICMS, que pos-
terga o pagamento do ICMS 
para outro momento, como 
forma auxílio às empresas, 
que com tal concessão pos-
suem um prazo maior para o 
recolhimento do tributo, acaba, 
muita vezes, assumindo o cará-
ter de isenção.

Esta situação pode ser observada na 
disposição sobre tratamento tributário diferenciado em prol 
dos contribuintes que realizem operações referentes á extração, 

50 Disponível em: <http://www.sefa.pa.gov.br/site/inf_fazendarias/nomi-
nal/arrec13n.htm>. Acesso em: 22 de outubro de 2013.

51 Disponível em: <http://www.age.pa.gov.br/age/images/stories/
BGEI2013.pdf> . Acesso em : 30 de outubro de 2013.

No ano de 2013, o Estado 
do Pará obteve, até o fecha-
mento deste artigo (outu-
bro/13) uma arrecadação tri-
butária na ordem de R$ 6,42 

bilhões de reais
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circulação, comercialização, operações e prestações de ser-
viço de transporte de bauxita, alumina, alumínio e seus deri-
vados, constantes do artigo 1º. da Lei Estadual no. 6307/2000, 
e que tem favorecido há anos grupos específicos de produto-
res no Estado.

Portanto, de modo compilado podemos compreender que 
os recursos públicos destinados à educação têm origem em: 
1 -Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 2 -Receita de transferên-
cias constitucionais e outras transferências e 3-Receita da con-
tribuição social do salário-educação e de outras contribui-
ções sociais.

Não obstante as bases do financiamento da educação 
discutidas até aqui é necessário tratar acerca dos fundos. 
Criados em 1996 – para manutenção e desenvolvimento 
do ensino fundamental- Fundef- e em 2007 – substituindo 
o anterior e visando à educação básica como um todo- 
Fundeb- representam uma tentativa de racionalização do 
gasto educação.

O Fundef foi criado com inspiração no que estava regis-
trado nas Disposições transitórias da Constituição Federal, 
onde estava descrito que no prazo de 10 anos o poder público 
deveria aplicar 50% do total de recursos para educação na 
universalização do ensino fundamental e na drástica redu-
ção do analfabetismo. No entanto, o Fundef só seria apro-
vado 8 anos depois, estendendo por mais dez anos o disposto 
na disposições transitórias, porém retirando a meta da alfa-
betização, partindo da concepção de que a universalização 
do ensino fundamental seria capaz por si só de resolver o 
analfabetismo.

Proposto o Fundef, o Estado do Pará tornou-se pioneiro em 
viabilizar a implantação do fundo, tendo sua atuação servido 
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como base para os demais estados da federação. Conforme 
explica João de Jesus Paes Loureiro 52:

“O que garantiu coragem ao conjunto de órgãos 
responsável pela implantação do Fundef no Pará 
– Seduc, Seplan, Sefa e Sead – foi a certeza de que 
este Fundo propiciava as condições adequadas 
para que se oferecesse efetivamente um ensino 
de boa qualidade à população paraense de modo 
permanente, pois não só permitia um adicional 
de recursos financeiros que o Estado não tinha 
condições para oferecer como também garantia 
que se reduzissem as desigualdades regionais e 
sociais existentes no interior do Estado”.

Partindo da ideia de municipalização do Ensino 
Fundamental, previsto no Plano Estadual de Educação 
(1995/1999), a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, defi-
niu como prioridade que os municípios paraenses pudessem 
estruturar-se para receber gradativamente os alunos do Ensino 
Fundamental, que até então se encontravam em escolas esta-
duais cabendo ao Estado a responsabilidade pela gestão do 
Ensino Médio, antecipando a descentralização e a autonomia 
estabelecidas pela Lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases.

A importância da municipalização do Ensino Fundamental 
para o Estado do Pará significava reconhecer a autonomia dos 
municípios, que dada as dimensões continentais do estado, 
ficavam quase sempre a mercê de determinação centralizadas 

52 PAES LOUREIRO, João de Jesus. Descentralização, Municipalização 
e Fundef no Pará. In: COSTA, Vera Lúcia Cabral. Descentralização da 
Educação: novas formas de coordenação e financiamento. São Paulo: 
Cortez, 1999. pag 122.
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que deixavam muitas vezes de considerar as especificidades 
de cada micro-região do Estado e do pluralismo popula-
cional, marcado pelas comunidades ribeirinhas, indígenas, 
quilombolas.

Além disso, a SEDUC, ao realizar levantamento em 1996, 
verificou que a rede estadual investia menos recursos por 
aluno/ano do que o valor mínimo determinado na lei, isto é, 
R$ 300,00 (trezentos reais). Assim, segundo Paes Loureiro:

“Constatou-se que, se a implantação do Fundef 
fosse antecipada no Pará para 1997, governo esta-
dual e as prefeituras municipais receberiam por 
complementação, desde o mês de janeiro, recur-
sos federais no montante de R$ 110 milhões para 
garantir o desembolso de R$ 300,00 por aluno/
ano” 53.

Fazia-se então indispensável o recebimento destes recursos 
que seriam proporcionados pelo Fundef. Assim, valendo-se da 
previsão constante do §4º, do artigo 1º da lei 9424/96, o governo 
do Estado do Pará encaminhou à Assembleia Legislativa pro-
jeto de lei que antecipava a implementação do Fundef no 
Estado. Em 16 de abril de 1997, é aprovada a lei 6.044 que ins-
titui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério-Fundef no Pará. 
Os demais estados da federação implantaram o Fundef nos 
anos seguintes.

Porém, se por um lado foi possível comemorar o acesso de 
crianças de 7 a 14 anos no Ensino Fundamental, o incentivo 
a esta modalidade de ensino excluiu severamente as crianças 

53 Idem, p. 134
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menores de seis anos e os jovens de 15 anos em diante, estes 
forçados muitas vezes a superarem suas dificuldades de apren-
dizagem através de modelos de “supletivos” e classes de acele-
ração, que se por um lado permitiram a adequação da dispa-
ridade série-aluno, por outro retiraram o direito destes jovens 
de terem seu tempo de aprendizado respeitado 54.

No mesmo sentido, Nicholas Davies 55:

“Além de não garantir nem o desenvolvimento, 
nem a melhoria do Ensino Fundamental, pela sua 
lógica de redistribuição dos recursos com base 
no número de matrículas existentes, o Fundef 
contribui para enfraquecer e desarticular o sis-
tema de ensino, uma vez que , segundo a Lei 9.424 
as matrículas da Educação Infantil, de jovens e 
adultos (supletivo) e do Ensino Médio não são 
consideradas para efeitos de redistribuição dos 
recursos”.

Um dos grandes desafios herdados do Fundef foi como 
garantir o ingresso dos alunos que concluíam o Ensino 
Fundamental no Ensino Médio. Dada a corrida pelas matrí-
culas influenciada pela política de investimento da lei 9424/96, 
se fez necessária a revisão das políticas de inclusão social do 
governo, que tiveram que adaptar-se a necessidade da garantia 

54 Sobre o tema consultar o texto “ A proposta de criação do FUNDEB 
e sua relação com os estudos sobre os impactos do Fundef na educa-
ção do estado do Pará” de Rosana Gemaque. Disponível em: < http://
www.jpe.ufpr.br/n1_2.pdf> Acesso em: 27 de outubro de 2013.

55 DAVIES, Nicholas. O Fundef e o orçamento da educação: desvendando 
a caixa preta. São Paulo: Autores Associados, 1999. p. 17. Disponível 
em: www.books.google.com.br. Acesso em: 15 de outubro de 2013.
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da Educação Básica pública, expandindo-a para além do 
ingresso no Ensino Fundamental. Some-se a isto, o fato de 
que a SEDUC no Pará paulatinamente deixou de apoiar a 
implementação estrutural para a descentralização da edu-
cação nos municípios, passando a operar a tarefa da descen-
tralização como mera transferência de competência, o que 
denunciou a falta de estrutura dos municípios para recebe-
rem aqueles alunos.

Considerando a especificidade temporal da lei do Fundef, 
que previa sua aplicabilidade até o ano de 2006, e que fechava 
um ciclo que marcava o primeiro passo rumo à democratiza-
ção da educação (ainda que com muitos percalços como ava-
liado acima) passou-se a discutir quais medidas seriam reali-
zadas para que houvesse a continuidade das discussões sobre 
o direito à educação.

Assim, em 19 de outubro de 2006 foi aprovada a PEC nº 415, 
convertida em Emenda Constitucional nº 56/2006, que dispu-
nha entre outras modificações, sobre o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - Fundeb, como mecanismo 
de ampla redistribuição de recursos vinculados à Educação 
Básica no país, para todas as etapas e as modalidades desse 
nível de ensino. Regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo 
Decreto nº 6.253/2007 (Com as alterações do Dec. nº 6.278, de 
29/11/2007 e Dec. nº 6.571, de 17/09/2008.), o Fundeb trata-se 
de fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual 
(um Fundo por Estado e Distrito Federal, num total de vinte 
e sete Fundos), formado, à semelhança do Fundef, por parcela 
financeira de recursos federais e por recursos provenientes dos 
impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios vinculados à educação por força do disposto no 
art. 212 da Constituição Federal.
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Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua 
implantação teve início em 1º de janeiro de 2007, devendo, por 
força da lei, ser plenamente concluída no terceiro ano de sua 
vigência. No mencionado ano, o total de alunos matriculados 
na rede pública passa a ser considerado na distribuição dos 
recursos e o percentual de contribuição dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios para a formação do Fundo atinge o pata-
mar de 20%, calculado sobre as fontes de impostos e de trans-
ferências constitucionais.

Independentemente da origem, todo o recurso gerado é 
redistribuído para aplicação exclusiva na Educação Básica, 
de acordo com o custo-aluno e 
os fatores de ponderação de cada 
modalidade/nível de ensino.

Segundo a portaria intermi-
nisterial nº 1809/dezembro 2012., 
o custo aluno qualidade para 
2013 foi de R$ 2.221, 73, sendo 
os recursos totais provenientes 
pata o Brasil na ordem de R$ 114. 
333.417,60. Estes valores benefi-
ciam os estados que após o cál-
culo do custo aluno qualidade, 
não conseguem atingir o pata-
mar estipulado pela portaria inter-
ministerial, momento em que ocorre 
a complementação da União. Atualmente, os estados bene-
ficiados são: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. O Pará recebe a comple-
mentação desde a criação do FUNDEF, sendo que no ano de 
2013 o estado deve receber R$ 500 milhões referentes a ver-
bas para educação.

Ao se analisar as 
perspectivas que foram 
trazidas a principal con-
clusão a que se chega, e 
esta talvez seja a sua 
maior importância, é 
que o Fundeb resgatou 
o conceito de educação 

básica como um direito.
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Ao se analisar as perspectivas que foram trazidas a principal 
conclusão a que se chega, e esta talvez seja a sua maior importân-
cia, é que o Fundeb resgatou o conceito de educação básica como 
um direito. Nele estão incluídas as diferentes etapas e modalida-
des da educação básica. Neste sentido, estados e municípios não 
terão mais argumentos para investir apenas no ensino funda-
mental regular como acontecia com o Fundef. Por outro lado, o 
Fundeb, por lei, deve encerrar no ano de 2020. Faltando menos 
de 7 anos para sua finalização, não é possível vislumbrar como 
ficará o financiamento educacional dos Estados que perderão a 
complementação federal. Ademais, os financiamentos previstos 
no pré-sal também se constituem numa incógnita vez que não 
é possível prever quanto, e especialmente, quando os valores da 
produção de Libra passarão a incorporar os cofres públicos.

Nesta esteira também não podem ser os recursos do finan-
ciamento da educação sujeitos a critérios de discricionariedade 
do poder público. Embora pareça clara a vinculação do financia-
mento da educação básica aos setores da educação básica, a expe-
riência prática mostra, através de inúmeras ações de improbidade 
e julgamentos de contas pelos Tribunais de Contas competentes, 
que o desvio de finalidade quanto ao uso de verbas educacionais 
têm alcançado níveis imponderáveis e extremamente prejudiciais 
a qualquer nação que almeje garantir o futuro das gerações vin-
douras. Dado este contexto, analisar o tema da gestão democrá-
tica volta a ser de fundamental importância.

4 A gestão democrática do ensino como 
vetor de mudanças
A gestão democrática do ensino público é um princípio cons-

titucional e legal dos sistemas e instituições de ensino brasileiras. 
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A Constituição Federal de 1988 estabelece esse princípio (art. 
206, VI) ao lado de igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade, 
valoração dos profissionais de ensino e padrão de qualidade 56. 
Atendendo à disposição constitucional de regulamentação na 
forma da lei, a Lei de Diretrizes e Bases exige a participação e 
a autonomia como diretrizes pelas quais, a gestão democrática 
deverá alcançar sua concretização. Assim sendo, determina: a 
participação das comunidades escolar e local em conselhos esco-
lares ou equivalentes (LDB, art. 14, I e II); a progressiva autono-
mia pedagógica, administrativa e de gestão financeira das uni-
dades escolares pública de Educação Básica (ar. 15 da LDB) 57.

A participação dos alunos e de seus pais também possui pre-
visão legal, constante no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8.069/90, art.53, IV), que garante o acompanhamento e 
intervenções nas definições sobre a proposta e a condução 
pedagógica e na avaliação, bem como garante aos alunos a sua 
organização e participação em entidades estudantis 58.

56 Ver mais em: MARQUES, Luciana Rosa. A descentralização da ges-
tão escolar e a formação de uma cultura democrática. Pernambuco: 
Editora Universitária UFPE, 2005 e HORA, Dinair Leal da. Gestão 
democrática na escola. São Paulo: Papirus, 1994.

57 DEMO, Pedro. Participação é conquista. 4. ed. São Paulo: Cortez, 
1999. BORDENSAVE, Juan E. Diaz. O que é participação? São Paulo: 
Brasiliense, 1983. FERREIRA, Naura Syria Capaleto. Repensando e 
ressignificando a gestão democrática da educação na “cultura globali-
zada”. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v25n89/22619.pdf>. 
Acesso em: 12 julho de 2013. SCHLESENER, A. H., Gestão democrá-
tica da educação: observações a partir de um abordagem gramsciana. 
Curitiba, 2002. Disponível em: <http://www.utp.br/proppe/X%20
seminario_pesquisa/Artigos%20completos>.

58 Para formação e importância de um grêmio estudantil, ver: Revista 
Mundo Jovem: subsídios para grêmio Estudantil, publicação da 
Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Disponível 
em: http://www.pucrs.br/mj/subsidios-gremio_estudantil.php. Acesso 
em: 10 de agosto de 2013.
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Um dos instrumentos que possibilitam a efetividade deste 
compromisso com a qualidade e a democracia das instituições 
escolares são os Planos Estaduais de Educação - PEE.

Na pesquisa que foi realizada, foi possível observar o Estado 
do Pará aprovou seu Plano Estadual de Educação através da Lei 
7.441 de 2010. Porém não observamos nenhuma ação mais efi-
caz de acompanhamento e controle das metas propostas no men-
cionado plano, inclusive no que concerne ao financiamento da 
educação.

Incidir sobre políticas públicas através de uma gestão 
democrática implica numa atuação qualificada de gestores, 
conselheiros, sociedade civil organizada, entre outras organi-
zações. Esta atuação pode se dar através da escolha de meto-
dologias que mais se aproximem da realidade que se pre-
tender alcançar, mas alguns pontos podem ser destacados 
como:1- Identificar quais são as demandas da população local 
sobre a educação; 2-Conhecer o ciclo orçamentário e seus 
diferentes instrumentos, como o Plano Plurianual-PPA 59, Lei 

59 O Plano Plurianual, no Brasil - PPA, previsto no artigo 165 da Constituição 
Federal, e regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, 
estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo Governo 
Federal ao longo de um período de quatro anos. É aprovado por lei qua-
drienal, sujeita a prazos e ritos diferenciados de tramitação. Tem vigên-
cia do segundo ano de um mandato presidencial até o final do primeiro 
ano do mandato seguinte. Também prevê a atuação do Governo, durante 
o período mencionado, em programas de duração continuada já ins-
tituídos ou a instituir no médio prazo.Com a adoção deste plano, tor-
nou-se obrigatório o Governo planejar todas as suas ações e também 
seu orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele contidas, somente 
devendo efetuar investimentos em programas estratégicos previstos 
na redação do PPA para o período vigente. In: Portal do Orçamento. 
Senado Federal. Disponível no sítio: http://www9.senado.gov.br/por-
tal/page/portal/orcamento_senado. Acesso em 30 de junho de 2013.
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de Diretrizes Orçamentárias –LDO 60, e Lei Orçamentária 
Anual-LOA 61, e os prazos existentes no ciclo orçamentário 
para que seja possível a intervenção;3- Elaborar um plano de 
atuação que seja pautado numa articulação ampla entre seto-
res do planejamento da educação, em qualquer âmbito, seto-
res de execução, como as Secretárias de Educação, passando 
pelas próprias escolas e direção escolar, bem como abrangendo 
ainda membros do judiciário, como Promotores de Justiça, 
Juízes e Defensores Públicos, buscando unificar tanto a par-
ticipação da sociedade civil, quanto a representação governa-
mental; 4- Destinar as metas e objetivos neste plano de atu-

60 A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO tem como a principal finali-
dade orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social 
e de investimento do Poder Público, incluindo os poderes Executivo, 
Legislativo, Judiciário e as empresas públicas e autarquias. Busca sin-
tonizar a Lei Orçamentária Anual -LOA com as diretrizes, objetivos 
e metas da administração pública, estabelecidas no Plano Plurianual. 
De acordo com o parágrafo 2º do art. 165 da Constituição Federal, a 
LDO:compreenderá as metas e prioridades da administração pública, 
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subse-
quente; orientará a elaboração da LOA; disporá sobre as alterações na 
legislação tributária; e estabelecerá a política de aplicação das agên-
cias financeiras oficiais de fomento. In: Portal do Orçamento. Senado 
Federal. Disponível no sítio: <http://www9.senado.gov.br/portal/page/
portal/orcamento_senado>. Acesso em 30 de junho de 2013.

61 A Lei Orçamentária Anual - LOA é uma lei elaborada pelo Poder 
Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realiza-
das no próximo ano. A Constituição determina que o Orçamento 
deve ser votado e aprovado até o final de cada ano (também cha-
mado sessão legislativa). Compete ao Presidente da República 
enviar ao Congresso Nacional o Plano plurianual, o projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de orçamento previstos 
nesta Constituição. Assim a Lei Orçamentária Anual estima as recei-
tas e autoriza as despesas do Governo de acordo com a previsão de 
arrecadação. Disponível no sítio: <http://www9.senado.gov.br/por-
tal/page/portal/orcamento_senado>. Acesso em 30 de junho de 2013.
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ação aos órgão responsáveis pelo investimento na educação, 
buscando acompanhar a inserção das solicitações no orça-
mento público; 5- Acompanhar a execução do orçamento no 
que concerne a educação, especialmente com prestação de 
contas, buscando, sempre que houverem indícios de desvio 
ou mal versação de verbas públicas, os órgãos de controle e 
fiscalização competentes como os Tribunais de Contas e o 
Ministério Público.

Possibilitar a gestão democrática da escola é o primeiro 
passo na garantia da formação de cidadãos. 

É na escola que há o encontro dos diver-
sos níveis de conhecimento, da hetero-
geneidade cultural, e da própria desi-
gualdade econômica e social.

A participação na administração 
da escola está contida no artigo 14, II 
da LDB. Pauta-se no reconhecimento 
de que é necessária a interação entre 
o público e o privado na garantia de 
uma educação de qualidade, e esta é 
uma forma de exercitar a democracia, 
elegendo, fiscalizando, dividindo res-
ponsabilidades e desburocratizando 
a administração da escola. A par-
tir de vários meios de participação, o 

Conselho Escolar mostra-se como aglutinador de condições 
favoráveis à manifestação de cidadãos mais conscientes de 
seus direitos e deveres, rompendo com um sistema autoritá-
rio e centralizador que marcava o sistema educacional.

Nesse sentido, a participação de pais, alunos e comuni-
dade em geral é indispensável. Sobre a formação do Conselho 

Possibilitar a gestão 
democrática da escola é 
o primeiro passo na garan-
tia da formação de cida-
dãos. É na escola que há 
o encontro dos diversos 
níveis de conhecimento, da 
heterogeneidade cultural, 
e da própria desigualdade 

econômica e social.
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Escolar, explica Edina Fialho 62: Como se forma um conse-
lho? Primeiro, o desejo da comunidade. Não podemos for-
mar conselho para ser apenas órgão fiscalizador. A comuni-
dade sente a necessidade porque reconhece a importância do 
conselho. Pra formar é preciso ter um representante de todas 
as categorias, ou seja, de todos os segmentos da escola pra que 
ele possa ter legitimidade. É preciso ter um representante do 
corpo discente, que elege o seu representante em assembléia, 
feita exclusivamente para essa finalidade. É preciso ter repre-
sentante da categoria dos professores, que também fará uma 
assembléia para eleger seu representante. Tem que ter obriga-
toriamente o representante dos pais, que são responsáveis por 
aqueles alunos e também da comunidade escolar, ou seja, os 
movimentos sociais que existem em torno da escola. O dire-
tor da escola e o gestor são membros natos do conselho, eles 
não passam pelo processo seletivo, porque já são gestores da 
escola e, como gestor dentro do processo, não poderiam estar 
de fora. Se nós tivermos um quadro de técnicos suficiente para 
fazer uma eleição (e nós já temos hoje), então há um processo 
eleitoral também dos técnicos. Se tem na escola só um ou dois, 
automaticamente também já fará parte do conselho porque 
a categoria dele também está representada, assim como dos 
demais servidores: pessoal de apoio, da secretaria da escola, 
todos eles também fazem parte.

As vantagens da maior autonomia às escolas e sua comu-
nidade, com o devido suporte institucional, têm sido ampla-
mente reconhecidas internacionalmente, no país e nas pró-
prias comunidades.

62 FIALHO, Edina. Conselho Escolar legítima gestão democrática. 
Entrevista concedida à Izabel Cunha em 20 de agosto de 2013. 
Disponível no sítio: <http://www.seduc.pa.gov.br/portal>. Acesso em: 
10 de agosto de 2013.
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Mas para que o benefício seja completo é preciso que 
se busquem os resultados diretos que essa experiência tem 
o condão de possibilitar, provocando transformações na 
comunidade, nas suas relações e na sua maneira de enxer-
gar o mundo e a escola. Somente dessa maneira a gestão 
participativa através dos Conselhos será realmente quali-
tativa e a escola considerada como espaço justo de reivin-
dicações e aprendizado-ensinamento político social com 
vistas à formação da cidadania.

Ressaltamos então a importância do papel dos atores 
sociais envolvidos na educação, para que, balizados pelos 
princípios e diretrizes constitucionais e legais das políticas 
públicas na seara educacional, busquem incessantemente a 
efetividade deste imprescindível direito.

5 Conclusão
A atual política de financiamento da educação, em espe-

cial na Amazônia e no Pará, embora tenha aumentado seu 
nível de alocação de recursos e descentralização, ainda têm 
se mostrado como permissiva de “ilhas de prosperidade”, 
normalmente relegadas a centros urbanos, enquanto a maior 
parte da população vem sendo posta à margem do sistema 
de educação.

O reconhecimento da escassez de recursos não deve ser 
considerada como justificativa para escusa dolosa por parte 
do Estado em prover o direito fundamental à educação. Ao 
contrário, o reconhecimento da reserva do possível impõe 
a eficiência e moralidade nos gastos com a educação e tam-
bém a programação, através do orçamento e da participa-
ção da sociedade na gestão orçamentária, de maiores gastos 
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com a educação, como requisito do caráter de fundamen-
talidade da Constituição.

A explanação deste contexto requer saídas que visua-
lizem para além dos esforços já realizados. A construção 
de uma participação democrática na gestão da educação, 
principalmente no que concerne a implementação ou for-
talecimento dos Conselhos de Educação (sejam Conselhos 
Escolares, Conselhos do Fundeb, Conselhos Estaduais de 
Educação e outros), através de ações que envolvam não 
somente o poder público, mas também as entidades dire-
tamente ligadas ao tema, como os da sociedade civil orga-
nizada, podem-se mostrar muito mais eficazes no controle 
e gestão dos recursos de financiamento da educação do que 
medidas assépticas e legalistas, de caráter pontual e que des-
prezam, na maior parte das vezes, a participação democrá-
tica na tomada de decisões.

Tais Conselhos podem conectar-se à temática do desen-
volvimento da educação através de instrumentos que lhes 
possibilitem a participação efetiva dentro do contexto das 
políticas públicas educacionais. Estes instrumentos são não 
somente os estudos e levantamentos quantitativos e quali-
tativos referentes aos índices educacionais, mas também o 
acesso as receitas e despesas referentes à educação básica. O 
instrumento que permite esta visualização é, sem dúvida, o 
orçamento. Daí porquê pensar em qualidade na educação e 
participação democrática, sem questionar a análise do orça-
mento por parte dos Conselhos envolvidos, é fazer tabula 
rasa de qualquer fundamento previsto na Carta Magna 
Brasileira sobre gestão democrática do ensino.

Sem a compreensão deste trinômio princípios constitu-
cionais - financiamento da educação - participação demo-
crática, corremos o sério risco de vermos combalido o 



294

anseio de garantir o compromisso com os direitos huma-
nos e o respeito ao futuro das gerações vindouras.
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“Preciso de uma boa noticia
De um tempo que esta por vir,
De uma noite de luta, estrelada,
Derramando-se sobre um mundo de paz.
A matinta-pereira já se foi.
A curupira nunca mais atacou ninguém.
Todas as assombrações foram enterradas.
Homens, mulheres e crianças já podem entrar no mato
Sem medo.”
(Paulo Fontelles- De um tempo que esta por vir)
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RESUMO
O presente artigo discute a educação para a democracia 

participativa, compreendida como uma concepção pedagó-
gica que institui um modo de fazer educação baseada em dois 
pilares fundamentais: o método dialético que exige o diálogo 
entre sujeitos e entre teoria e prática e a perspectiva da trans-
formação social que, necessariamente, inclui mudanças não 
apenas no Estado e/ou na economia, mas em todos os âmbi-
tos da vida, incluindo a relação entre os seres humanos, entre 
homens e mulheres, e destes com a natureza. Analisa ainda a 
conjuntura política atual coloca a necessidade de requalificar 
a participação popular nos termos de uma participação cidadã 
que interfere, interage e influencia na construção de um senso 
de ordem pública regida pelos critérios de equidade e de jus-
tiça. E para isto é necessário garantir a cada ser humano, de 
qualquer raça, cor, gênero, credo, classe, o direito humano à 
educação, mas uma educação de qualidade para que possa 
exercer plenamente a sua cidadania, no sentido de fortale-
cer a democracia e uma nova cultura política de participação.

ABSTRACT
This article discusses education for participatory democ-

racy, understood as a pedagogical concept that establishes a 
way of making education based on two pillars: the dialectical 
method that requires dialogue between subjects and between 
theory and practice and the perspective of social transforma-
tion, unavoidably includes not only changes in the State and/or 
the economy, but in all areas of life, including the relationship 
between human beings, between men and women, and those 
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with nature. It also analyzes the current political conjuncture 
poses the need to retrain people's participation in terms of cit-
izen participation that interferes, interacts and influences the 
construction of a sense of public order governed by the cri-
teria of fairness and justice. And this is necessary to ensure 
every human being, of any race, color, gender, creed, class, the 
human right to education but quality education so you can 
fully exercise their citizenship in order to strengthen democ-
racy and a new political culture of participation.
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1 INTRODUÇÃO
Os processos de articulação e mobilização da sociedade 

civil passaram a assumir função fundamental no Brasil a par-
tir do final da década de 1970, no bojo das lutas contra a dita-
dura militar e pela redemocratização do país. Neste processo, 
os movimentos sociais assumem importante papel articulando 
e propondo espaços e mecanismos de participação nos dife-
rentes setores da sociedade, dentre eles o da educação.

Nos anos 80, o movimento em favor da descentralização 
e da democratização da escola pública, concentra-se em três 
vertentes básicas da gestão escolar: a) participação da comu-
nidade escolar na seleção dos diretores da escola; b) criação 
de um colegiado/conselho escolar que tenha autoridade deli-
berativa e; c) repasse de recursos financeiros às escolas e con-
sequente aumento de sua autonomia.

A concretização dessas três vertentes, consolidadas nos 
anos 90, poderia indicar um avanço significativo desse movi-
mento. Entretanto, as conquistas obtidas nos itens a e b foram 
desafiadas pelo item c, quando os recursos descentralizados 
da área federal, canalizados diretamente para a escola, exigi-
ram das formas participativas criadas, a gestão desses recur-
sos e a reformulação das relações entre escola e governo federal 
e escola e órgão responsável pela administração da educação 
municipal.

O grande debate que se instala, é, então, o do rompimento 
com as práticas autoritárias e centralizadoras, substituindo-
-as por uma cultura educacional e política de participação 
e compartilhamento das decisões e do poder. Esse rompi-
mento passa a exigir assim, a instalação de processos, espa-
ços e mecanismos específicos que possam garantir o con-
trole social dos processos educativos em seus momentos de 
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construção, execução e avaliação. O que, entretanto, não tem 
sido tarefa fácil. No âmbito das políticas educacionais, setor 
reconhecido como estratégico nesse processo, as principais 
ênfases passam a ser a defesa do ensino público de qualidade, 
a democratização do acesso à educação e a construção de pro-
jetos pedagógicos mais democráticos a partir da ampla par-
ticipação popular e a consideração das demandas, necessida-
des e lutas travadas no contexto social mais amplo.

Isto se constituiu num grande desa-
fio: como articular essa luta por polí-

ticas educacionais mais inclusivas 
com a administração de recursos e 
compartilhamento das decisões das 
questões mais imediatas e operati-
vas no âmbito da comunidade esco-
lar, além do diálogo com a comuni-
dade em seu entorno? Mudar uma 
postura autoritária imbricada em 
todos os espaços da escola para uma 
postura mais democrática a partir 
de processos participativos e com-
partilhamentos de poder exige além 
de decisão política, tempo, estudo, 

dedicação e um longo processo de reaprendizagem.
“A gestão democrática implica a efetivação de novos pro-

cessos de organização e gestão baseados em uma dinâmica 
que favoreça os processos coletivos e participativos de deci-
são” (BRASIL, 2004). A gestão democrática como funda-
mento da cidadania é assumida pelas normativas brasilei-
ras. No inciso VI do artigo 206 da Constituição Federal de 
1988 aparece como princípio da educação. A LDB, por sua 
vez, dispõe que:

Isto se constituiu num 
grande desafio: como arti-
cular essa luta por políticas 
educacionais mais inclusi-
vas com a administração de 
recursos e compartilhamento 
das decisões das questões 
mais imediatas e operativas 
no âmbito da comunidade 

escolar…
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“Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as nor-
mas de gestão democrática do ensino público na 
educação básica, de acordo com as suas peculia-
ridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação 
na elaboração do projeto político pedagógico da 
escola;
II – participação das comunidades escolar e local 
em Conselhos Escolares ou equivalentes”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), 
além de reconhecer o princípio da gestão democrática, acaba 
por indicar dois grandes instrumentos de concretização dos 
seus princípios no âmbito das escolas, quais sejam o Projeto 
Pedagógico em sua construção coletiva e participativa e a 
criação de uma instância de participação da comunidade em 
“Conselhos escolares ou equivalentes”.

No âmbito do Ministério da Educação, em 2004 é lan-
çado o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares, com um amplo processo de formação e uma série 
de publicações discutindo a temática da gestão democrática 
e reconhecendo o importante papel dos Conselhos escolares 
na concretização da gestão democrática na escola (BRASIL, 
2004).

A despeito do reconhecimento oficial, na prática, é possí-
vel afirmar que a escola pública e a educação pública brasi-
leira não se tornaram democráticas. Primeiro, vale conside-
rar que a democratização da educação não se concretiza via 
decreto ou legislação, da mesma forma que não é um impera-
tivo. Não basta dizer “participem” e ela acontece.

Uma variedade de leis e resoluções tem sido elaborada, 
apontando as diretrizes que se fazem necessárias, o que, 
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lamentavelmente, não tem resultado numa ação educativa 
participativa e transformadora.

E quais óbices se interpõem nessa trajetória? Certamente, 
é possível listar uma série de fatores relacionados, entre-
tanto, partimos do pressuposto de que as questões da Gestão 
Democrática da escola e da política educacional como um 
todo, não pode ser discutida sem a consideração de alguns 
aspectos mais amplos.

2 GESTÃO DEMOCR ÁTICA E LÓGICA 
NEOLIBERAL
É quase lugar comum afirmar que o Estado brasileiro esteve 

nas últimas décadas (ou últimos governos) estreitamente ali-
nhado aos interesses dos setores privados das elites dominan-
tes, com ampla adesão a um modelo político e econômico base-
ado em políticas de ajuste estrutural ditadas pelos organismos 
internacionais. As políticas educacionais, portanto, não pas-
saram (e não poderiam passar) ao largo deste alinhamento às 
políticas neoliberais mundiais.

As políticas de caráter compensatório, traduzidas em pro-
gramas focalizados destinados aos excluídos sob o argumento 
da falta de capacidades individuais, são as principais estra-
tégias de ação dos governos de inspiração neoliberal. Estas, 
como se sabe, não têm e nem pretendem ter o papel de trans-
formar as relações ou quadro de exclusão de parte da popula-
ção e, por conseguinte, a cultura da escola, o que é um pres-
suposto da gestão democrática.

O sistema educacional torna-se cada vez mais adaptado à 
lógica globalizante do capital, numa sucessiva aproximação 
do público à lógica do mercado (quase mercado), que molda 
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os currículos e os conteúdos da educação, homogeneizan-
do-os (ocidentalizados, técnicos e voltados para capacidades 
de gerenciamento, administração etc.) para que os trabalha-
dores possam ser inseridos em 
qualquer parte do mundo nos 
processos de produção global 
(SASSEN, 2010).

Discutindo sobre a interfe-
rência das instituições finan-
ceiras internacionais sobre as 
políticas educacionais brasilei-
ras, Tomasi, Warde e Haddad 
(2007) apud Haddad, (2008) 
destacam dois aspectos: “A 
prevalência da lógica financeira 
sobre a lógica social e educacional 
e a falácia de políticas que declaram o objetivo de elevação da 
qualidade de ensino enquanto implementam a redução dos 
gastos públicos para a educação e se mantêm indiferentes à 
carreira e ao salário do magistério” (p. 10), fatores limitantes 
para a educação de qualidade que cumpra sua função política 
e cultural transformadora.

Como principais ênfases das políticas estão a focalização 
dos recursos no ensino fundamental, de forma a ampliar o 
atendimento sem aumentar o volume de recursos, a descen-
tralização (municipalização), a privatização, propostas curri-
culares nacionais e sistemas de avaliação centralizados. Estas 
medidas, todas colocadas sob o argumento da busca da quali-
dade, acabam tendo como resultado a ampliação de um mer-
cado rentável de serviços educacionais no setor privado, simul-
taneamente a uma queda paulatina e acentuada na qualidade 
do ensino público (HADDAD, 2008).

O sistema educacional tor-
na-se cada vez mais adaptado 
à lógica globalizante do capital, 
numa sucessiva aproximação do 
público à lógica do mercado (quase 
mercado), que molda os currícu-
los e os conteúdos da educação, 

homogeneizando-os
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Libâneo (2012) também critica o que ele denomina de dua-
lismo perverso na educação brasileira, fruto das políticas neo-
liberais. Segundo Libâneo (2012) as principais bandeiras de 
luta pelo direito à educação, dentre as quais a universalização 
do acesso, a busca da qualidade, o atendimento às diferenças, 
acabam tendo o que ele denomina “contradições mal resol-
vidas”. Em especial, o autor destaca as contradições sobre o 
papel da escola pública e o significado do termo qualidade.

As cartilhas dos organismos internacionais, seguidas à 
risca pelos governos brasileiros, afetam tanto as políticas de 
financiamento quanto as demais políticas - currículo, for-
mação de professores, gestão e organização da escola, práti-
cas de avaliação e as demais práticas cotidianas das escolas. 
A afirmação do Professor Libâneo (2012) nos ajuda a refle-
tir sobre como o mesmo discurso da qualidade e as refor-
mas dele provenientes, tiveram o efeito oposto ao produzir 
ineficiência, deterioração e desigualdade na educação bra-
sileira. Um problema importante parece ser o descompasso 
entre o discurso oficial da qualidade e a tradução deste em 
medidas e políticas concretas de alcance desta qualidade. 
Este cenário tem gerado uma enxurrada de propostas para 
os problemas enfrentados e uma tendência à responsabili-
zação de alguns atores isoladamente, em especial, família e 
professores.

Em geral estas categorias se confrontam em responsabili-
zações e acusações, como as que, frequentemente, seguem a 
divulgação dos resultados dos processos nacionais de avalia-
ção, a exemplo do que aconteceu após o recente lançamento 
dos dados do IDEB / 2011, que colocou a educação do Pará 
como a pior do Brasil, provocando manifestação da mídia em 
relação ao fato de que um “melhor salário não garante melhor 
ensino” (Jornal O Liberal. Belém. Agosto/2012), numa alusão 



309

a que os salários dos professores no estado estariam entre os 
melhores do país e que este não seria fator preponderante sobre 
o desempenho educacional.

Esse confronto de concepções gera propostas muitas das 
vezes polarizadas como, por exemplo, a defesa da escola tra-
dicional versus uma escola voltada a uma missão mais social e 
assistencial (Libâneo, 2012). Por outro lado, todo o processo de 
gestão da política educacional brasileira nas últimas décadas 
parece ter gerado um pensamento hegemônico oficial sobre 
as funções da escola, baseado na concepção de que seu insu-
cesso se deve ao fato de ser tradicional, com ênfase no conte-
údo, que reprova e é autoritária.

Esta visão passa a apoiar a defesa 
de outra escola, mais acolhedora, 
voltada à convivência e ao desenvol-
vimento de valores sociais (Libâneo, 
2012). O problema daí decorrente 
é que esta concepção de acolhi-
mento social distorceu os objetivos 
da escola, desvalorizando o ensino 
em defesa do desenvolvimento de 
necessidades mínimas, da convivên-
cia e do acolhimento, além de limi-
tar o conceito de socialização ao de 
convivência, em detrimento de assumir 
a função de garantir acesso à cultura e ao 
conhecimento científico (LIBÂNEO, 2012).

Foi essa escola, sentencia o autor, que a sequência de refor-
mas bancadas pelas agências multilaterais gerou, a que “sobrou 
para os pobres”. “O que lhes foi oferecido foi uma escola sem 
conteúdo e com um arremedo de acolhimento social e sociali-
zação, inclusive na escola de tempo integral. O que se anunciou 

O que se anunciou como 
novo padrão de qualidade 
transformou-se num arre-
medo de qualidade, pois 
esconde mecanismos internos 
de exclusão ao longo do pro-
cesso de escolarização, anteci-
padores da exclusão na vida 

social…
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como novo padrão de qualidade transformou-se num arre-
medo de qualidade, pois esconde mecanismos internos de 
exclusão ao longo do processo de escolarização, antecipado-
res da exclusão na vida social (LIBÂNEO, 2012. p. 24)”.

Aqui fazemos uma, ao nosso ver, necessária ressalva ao 
termo “escola sem conteúdo” a que alude Libâneo, já que esta 
escola é na verdade, uma máquina de enfiar conteúdos nos 
alunos, porém soltos e descontextualizados, sem revesti-los, 
muitas vezes, de significado e valor.

Toda essa lista de situações tem grandes e graves consequ-
ências para a democracia, já que, como afirma Wood (2003), 
a lógica da “democracia capitalista” parece conceber igual-
dade formal de direitos como descolada dos processos de desi-
gualdades sociais, exclusão e relações de dominação nas esfe-
ras sociais mais amplas. Concordamos com Peroni (2012) em 
que, ao contrário, a democracia deve, em primeira instância, 
ser entendida como materialização de direitos, igualdade e 
justiça social. Esta premissa, resulta ameaçada pelas estraté-
gias de minimização de direitos, implementadas nas últimas 
décadas (PERONI, 2012).

3 GESTÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E 
DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA
Inicialmente, pensa-se que qualquer debate sobre políti-

cas públicas não pode prescindir das referências que possam 
dizer quem somos e de onde falamos, implicando, portanto, 
na necessidade de falar da Amazônia, como uma região estra-
tégica para o desenvolvimento do país. Esta região tem sido 
historicamente olhada como cenário de descoberta, conquis-
tas e exploração, o que atravessou vários séculos de políticas 
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desenvolvimentistas, com seus marcantes “grandes períodos 
exploratórios” (mineração, hidrelétrico, madeireiro, agropecu-
ário) que têm como saldo, grandes impactos negativos sobre a 
população e o meio ambiente. Grave violação de direitos, cres-
cimento da pobreza, marginalização e exclusão de parcelas sig-
nificativas da população, desorganização fundiária e conflitos 
pela posse da terra, desterritorialização e baixos níveis edu-
cacionais, são alguns dos argumentos necessários para colo-
car este modelo sob suspeita. Não é exagero afirmar que este é 
um modelo cuja principal característica é a exclusão, que tem 
servido apenas para degradar as condições de vida e as rela-
ções sociais da população amazônida.

O Estado do Pará reflete de 
forma significativa as políticas 
chamadas de desenvolvimento, 
concebidas ou implementadas 
na Amazônia. A política de pro-
jetos excludentes e exploradores, 
localizados em grande parte neste 
Estado, determinaram uma infra-
estrutura tecnológica e modelos de 
ocupação e colonização voltados para o 
acesso aos recursos naturais, na perspectiva do mercado e não 
para as necessidades dos povos da Amazônia. Para a população 
do campo, por exemplo, tem sobrado processos de desterrito-
rialização e, por conseguinte, reterritorialização precária em 
espaços urbanos inchados e desprovidos dos principais servi-
ços e direitos básicos, entre eles o direito à educação.

Para além dos problemas de violência e demais conflitos já 
referidos, a precariedade educacional é gritante. Em que pese 
o fato de os problemas educacionais serem realidade nacio-
nal, o Pará, assim como outros estados das regiões Norte e 

O Estado do Pará reflete de 
forma significativa as políticas 
chamadas de desenvolvimento, 
concebidas ou implementadas 

na Amazônia.
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Nordeste, conseguem apresentar uma realidade sempre mais 
complicada. Assim é que o “Pará apresenta a segunda menor 
taxa de escolarização líquida no ensino fundamental na região 

Norte, a segunda menor taxa de 
escolarização bruta no ensino 

médio da região, a pior taxa 
de escolarização líquida na 
região nesse nível de ensino 
e um dos maiores índices 
nacionais de abandono no 
Ensino Médio. Os índices de 
desempenho apresentados 
pelo SAEB colocam nossos 
alunos entre os piores den-
tre todos os estados brasi-
leiros”. (PARÁ. PEE. DOE. 
02/07/2010).

O atual modelo econô-
mico implantado em nosso 

país, chamado de desenvolvimento, não vem permitindo 
com que o modelo democrático-popular avance, porque este 
modelo desenvolvimentista se caracteriza pela violação de 
direitos aliando dois elementos, que juntos conformam seus 
eixos de sustentação: a disputa territorial e o definhamento 
da democracia. O primeiro, por suas práticas socioambien-
tais destrutivas, têm acirrado ânimos na região e contribuído 
para o recrudescimento de conflitos na Amazônia. Os confli-
tos expõem os interesses de atores e redes transnacionais que, 
para garantir a acumulação, reprodução do capital e abaste-
cimento do mercado mundial, exploram até as últimas con-
sequências e de maneira predatória, os recursos naturais da 
região. Para isso, desrespeitam os direitos fundamentais dos 

Assim é que o “Pará apresenta 
a segunda menor taxa de escola-
rização líquida no ensino funda-
mental na região Norte, a segunda 
menor taxa de escolarização bruta 
no ensino médio da região, a pior 
taxa de escolarização líquida na 
região nesse nível de ensino e um dos 
maiores índices nacionais de aban-

dono no Ensino Médio.
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povos originários da floresta, que atuam em defesa de sua cul-
tura, identidade e possibilidade de trabalhar e produzir em 
suas terras e rios, garantindo a sustentabilidade de seus fami-
liares, povos e etnias.

O segundo, definhamento da 
democracia, provocado pela dis-
puta entre poder local e glo-
bal na Amazônia brasileira, acir-
rada pelas contradições de uma 
região localizada em um país que 
é a sexta maior economia mun-
dial, mas figura na 84ª colocação 
no ranking mundial de Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 
Além de não distribuir renda, tam-
bém não consegue conter o avanço 
de práticas que destroem o meio-
-ambiente, como o desmatamento, 
o assoreamento de rios, a grilagem 
de terras, o agronegócio, a explora-
ção mineral e expansão da pecuária.

Essa desigualdade social se expressa 
em condições primitivas de convivência coletiva, onde coe-
xistem contornos avançados de produção capitalista – vide 
a inserção de multinacionais e grandes projetos estruturan-
tes na região – e formas bastante atrasadas de relações sociais 
e políticas, como trabalho escravo, violência no campo, des-
matamento, pedofilia e elevação do índice de criminalidade. 
Conquistas obtidas na legislação são questionadas ou simples-
mente suprimidas a fim de dificultar e/ou impedir a demarca-
ção de novas áreas para os remanescentes de quilombos. Os 
indígenas enfrentam dificuldades para regularizar a situação 

O segundo, definhamento 
da democracia, provocado 
pela disputa entre poder local 
e global na Amazônia brasi-
leira, acirrada pelas contra-
dições de uma região locali-
zada em um país que é a sexta 
maior economia mundial, 
mas figura na 84ª colocação 
no ranking mundial de Índice 
de Desenvolvimento Humano 

(IDH).
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de seus territórios, ou têm suas áreas diminuídas, mesmo aque-
las demarcadas, como ocorreu com a Reserva Indígena Baú, 
no Pará. Tudo isto para garantir a incorporação dessas terras 
públicas ao mercado, ou para permitir a entrada de empre-
sas mineradoras e madeireiras nas terras indígenas, ou ainda 
para viabilizar a execução de grandes projetos de infraestru-
tura, em particular das hidrelétricas.

Outro aspecto importante desse definhamento, além da 
perda de direitos conquistados, é o descumprimento da legis-
lação. A legislação ambiental brasileira tem sido uma das mais 
atingidas nesse processo. O próprio governo cria diversos 
mecanismos para desrespeitar os dispositivos legais, que de 
alguma forma criam obstáculos aos seus interesses e da ini-
ciativa privada. Belo Monte é, mais uma vez, um dos melho-
res exemplos disto. Neste contexto, como não poderia deixar 
de ser, a democracia definha também no campo da política 
educacional e da gestão escolar, arena igualmente dominada 
pela lógica mercadológica na qual a efetiva participação popu-
lar não interessa.

4 GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ÂMBITO 
DA ESCOLA: ESPAÇOS, MECANISMOS, 
DIFICULDADES E POSSIBILIDADES
Pensar gestão democrática na escola implica pensar ou 

repensar a cultura da escola, aí incluídas, as rotinas, estraté-
gias, relações, posturas, concepções, mentalidades. Além disso, 
é preciso relacionar todos esses elementos às relações sociais 
mais amplas, reflexões que envolvem os diversos segmentos e 
atores, impondo-os a um processo de confrontos e negocia-
ções de suas diferenças, contradições, interesses etc.
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A década de 70 foi frutífera na teorização sociológica sobre 
a escola e sobre a sociedade. Bourdieu e Bernstein inspiraram 
a produção de muitos educadores brasileiros, a qual nos aju-
dou a compreender o caráter seletivo e excludente da escola 
brasileira.

Bourdieu desenvolveu o conceito de habitus para explicar 
o processo de reprodução cultural. Para o autor, é através do 
habitus, que constitui as normas, valores e crenças, incorpo-
radas pelos indivíduos dentro de uma determinada estrutura 
social, que a reprodução cultural e por sua 
vez, a reprodução social se efetiva. O habitus 
então “predispõe o indivíduo a agir de deter-
minadas formas”, a partir da sua posição na 
estrutura social.

Nesse sentido, os sistemas simbólicos 
constituem-se em instrumentos de poder 
na medida em que posicionam os indivíduos 
nas relações sociais e legitimam determina-
das práticas. Ao arbítrio cultural dos grupos 
em posição hegemônica Bourdieu chamou de 
violência simbólica.

Segundo Bourdieu, o fracasso escolar das 
classes menos privilegiadas é reflexo do fato 
de que a escola está envolvida com a “transmis-
são de um arbítrio cultural”. Nesse sentido, as suas 
práticas pedagógicas estão voltadas para um aluno ideal, for-
jado em habitus de um grupo que está em condições de esta-
belecer o que é legítimo e verdadeiro. Nesse sentido, o aluno 
ideal está distante da forma de viver, pensar e falar da classe 
trabalhadora. E aí reside o fracasso da escola e, portanto, a 
negação do direito a uma educação que prepare os sujeitos 
para serem cidadãos e cidadãs, trabalhadores da construção 

… os sistemas 
simbólicos cons-
tituem-se em ins-
trumentos de poder 
na medida em que 
posicionam os indi-
víduos nas rela-
ções sociais e legiti-
mam determinadas 

práticas.
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de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e democrática.
A construção deste sujeito só será possível se a escola tra-

balhar espaços de confrontos, negociações, espaços de debate, 
participação e decisões coletivas em seu cotidiano. Trata-se, 
assim, de projetos coletivos de compartilhamento de decisões.

É fato que nas últimas décadas vários desses processos e 
mecanismos foram (estão sendo) experimentados: eleições 
para o cargo de diretor de escola, implementação de órgãos 
colegiados, como Conselhos Escolares, Conselhos de Classe, 
elaboração mais coletiva dos Projetos Pedagógicos.

Obviamente que há experiências interessantes em termos 
de implementação de espaços de parti-

cipação e empoderamento dos seg-
mentos da comunidade escolar e 
local como atores sociais estraté-
gicos no processo de democrati-
zação da escola, e estes precisam 
ser fortalecidos.

Entretanto, via de regra, o que 
acontece é que a maioria das expe-
riências, efetivamente, não se con-
cretizaram como espaços demo-
cráticos e de democratização 
das decisões, seja pela desconti-
nuidade, porque acaba se trans-
formando em projetos individu-
ais daquele professor, professora 
ou diretor / diretora, seja porque 
a pessoa responsável ou estimu-
ladora dessa nova prática acaba 
desistindo por falta de apoio.

Se por um lado, os setores da 

… via de regra, o que 
acontece é que a maio-
ria das experiências, efetiva-
mente, não se concretizaram 
como espaços democráticos e 
de democratização das deci-
sões, seja pela descontinui-
dade, porque acaba se transfor-
mando em projetos individuais 
daquele professor,  professora 
ou diretor / diretora, seja por-
que a pessoa responsável ou 
estimuladora dessa nova prá-
tica acaba desistindo por falta 

de apoio.
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escola demonstraram competência em abrir canais e mecanis-
mos diversos, por outro, estes, de forma geral, acabaram por 
sucumbir às armadilhas da participação burocrática ou figu-
rativa, como é o caso de grande parte dos Conselhos escola-
res, que se burocratizaram e viraram meros administradores 
dos recursos de programas nacionais ou dos processos de elei-
ção para diretores de escolas, que após algumas experiências 
bem sucedidas de participação e a despeito de serem aprova-
dos em leis ou resoluções, foram paulatinamente substituídos 
pelas velhas práticas de indicação política.

A gestão democrática envolve a abertura ou disponibili-
dade dos espaços de participação. Ora, para participar é pre-
ciso haver espaços, canais, mecanismos diversos, mas é pre-
ciso um grande investimento na qualificação e fortalecimento 
destes espaços, o que envolve, pelo menos, quatro aspectos:

O primeiro, é que não se pode esperar passivamente que 
tais canais se constituam, havendo necessidade de pressões 
por parte dos segmentos para esta constituição, o que é resul-
tado de articulação, mobilização e formação.

Um segundo aspecto é que uma vez abertos os espaços, é pre-
ciso se investir na formação adequada de seus integrantes. Uma 
formação que precisa incluir conhecimento e acesso a informa-
ção adequada para qualificar essa participação. As instancias de 
participação resultam ineficientes se os setores e os participantes 
individualmente desconhecem as principais questões ou temas 
de atuação. O domínio técnico e político das temáticas é que 
vai mediar os confrontos e as disputas que se travam dentro dos 
espaços. A esse respeito, estudo recente com organizações e insti-
tuições de educação no Estado do Pará (SILVA, 2012) demonstra 
como dentre as questões de menor conhecimento estão aquelas 
que em tese deveriam estar mais próximas do debate e do conhe-
cimento daqueles que trabalham com a temática da educação, 
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como por exemplo, os debates sobre os planos estadual e muni-
cipal de educação o Plano de Ações Articuladas, tido como um 
dos principais instrumentos de planejamento dos governos e 
o financiamento da educação. Este menor conhecimento pode 
explicar as dificuldades e a pouca participação que têm domi-
nado as discussões e elaborações das políticas em nível local.

Como terceiro aspecto pode-se referir a um processo de 
comprometimento da legitimidade dos espaços, na medida 
em as escolhas ou eleições de representantes dos diversos seg-
mentos se dão num cenário de baixíssima mobilização no qual 
os “eleitos” nem sempre representam a vontade da maioria ou 
quase nunca trazem as vozes e demandas de seus represen-
tados para tais espaços, o que compromete a autonomia dos 
segmentos e com isso, a autonomia e a legitimidade do pró-
prio órgão de participação.

Por último, mas de extrema importância, está o pouco 
reconhecimento e valorização dos espaços de participação. 
De forma geral, estes se encarregam, ou são encarregados de 
decisões “menores” ou menos importantes, como se fossem 
já concebidos para atuarem mesmo como órgãos de figuração 
ou de participação figurativa. A estes não cabem as grandes 
decisões da escola, porque estas são decididas em outro lugar, 

ou por outra, quando tais órgãos tomam 
decisões mais importantes, estas não 

são consideradas ou concretizadas 
pelos gestores da política em nível 
mais amplo (secretarias de educa-
ção, por exemplo).

Daí resulta a importância de se 
aprimorar os processos e mecanis-

mos de participação. Via de regra, os processos instalados dão 
a sensação de que se está falando sozinho ou para nós mesmos; 

Daí resulta a impor-
tância de se aprimorar 
os processos e mecanis-

mos de participação.
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se os diversos segmentos dizem o que têm a dizer, manifes-
tam suas demandas, cabe aos governos tomar as atitudes, con-
cretizar as propostas e demandas, o que não tem acontecido 
na prática, daí a sensação de que os espaços democráticos de 
participação não servem para nada.

5 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO MAIS 
A MPLOS: CON FER ÊNCIAS,  FÓRU NS, 
CONSELHOS, PROCESSOS DE INCIDÊNCIA 
POLÍTICA E SEUS AVANÇOS E LIMITES
Com a Constituição de 1988 e a conquista da instituição dos 

Conselhos Paritários de políticas públicas, a sociedade civil bra-
sileira foi desafiada a se organizar para participar efetivamente 
da elaboração e execução direta das políticas públicas setoriais: 
Saúde, Educação, Assistência Social, Meio Ambiente, Segurança 
Pública, Crianças e Adolescentes, Segurança Alimentar, Direito 
à Cidade, entre outros. Com o advento de gestões de governos 
democrático-populares e a instituição de novas estratégias de 
gestão como o Orçamento Participativo, a participação popu-
lar e o controle social tiveram que atingir um novo patamar 
de mobilização social, para que as bases de uma nova cultura 
política de participação começassem a ser incorporadas na 
relação Estado e Sociedade Civil, resgatando o significado de 
política pública, junto aos excluídos e à classe política, como 
direito e não como favor deste ou daquele governo.

No seminário realizado pela ABONG, em 2005, em Recife 
(PE) sobre Novas Estratégias para ampliação da Democracia 
e da Participação no Brasil, identificamos a existência de mui-
tos e diferentes espaços de participação. No Brasil, segundo 
dados de 2001, do IBGE, existem cerca de 27 mil Conselhos de 
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âmbito municipal, abrangendo 99% das localidades brasileiras, 
numa média de 4,9% conselhos por município, incluindo Saúde, 
Assistência Social, Meio Ambiente, entre tantas outras políticas.

Para nós, organizações da sociedade civil, que atuamos no 
campo da promoção e defesa dos direitos, a democratização da 
sociedade sempre foi um compromisso ético, portanto, muito 
mais do que uma simples bandeira de luta. A democracia partici-

pativa sempre foi nosso foco e, por isso mesmo, 
sempre esteve presente em muitas de nos-

sas formulações desde a Constituição 
de 1988. Como dissemos anteriormente, 
vários instrumentos de participação se 
constituíram, de modo que muitos e mui-
tas de nós são construtores deles dentro 
e fora, do mundo governamental.

Além desses, redes, fóruns, conferên-
cias e articulações de políticas públicas, 
organizadas pela sociedade civil, passa-
ram a existir e agir enquanto esferas de 
concertação política, formulando, dispu-
tando plataformas e aperfeiçoando práti-
cas coletivas de controle social e de gestão.

Entretanto, apesar de todos esses 
avanços e conquistas chegamos à con-
clusão que a pobreza e a desigualdade 

persistem fortemente. A barreira criada pela concentração da 
renda mantendo o Brasil como campeão mundial de desigual-
dade parece intransponível, se desdobrando para outros campe-
onatos como o da violência e a violação dos Direitos Humanos.

Há um retorno à naturalização da desigualdade social ou à 
aceitação da existência do “fenômeno” da pobreza como inevitá-
vel. Retrocedemos, historicamente, à noção de que o bem-estar 

Além desses, redes, 
fóruns, conferências 
e articulações de políti-
cas públicas, organiza-
das pela sociedade civil, 
passaram a existir e agir 
enquanto esferas de con-
certação política, formu-
lando, disputando plata-
formas e aperfeiçoando 
práticas coletivas de con-

trole social e de gestão.
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social pertence ao âmbito do privado, ou seja, as pessoas, as 
famílias e as “comunidades” devem se responsabilizar pelos 
seus problemas sociais, tanto pelas causas como pelas soluções.

A mercantilização dos serviços sociais - mesmo os essenciais 
como saúde e educação - também é vista como “natural”: afi-
nal, segundo essa ideologia, as pessoas devem pagar pelos ser-
viços para que estes sejam “valorizados”. E as pessoas que não 
podem pagar? Cabe a elas “comprovar” sua pobreza e, só então, 
o Estado deve intervir, através de uma atuação “focalizada”, nos 
comprovadamente pobres, devidamente “cadastrados” como tais.

A filantropia substi-
tui o direito social. Os 
pobres substituem os 
cidadãos. A ajuda indi-
vidual substitui a soli-
dariedade coletiva e 
social. O emergencial 
e o provisório substi-
tuem o permanente. As 
micro soluções “ad hoc” 
substituem as políti-
cas públicas. O local 
substitui o regional e o 
nacional. É o reinado do 
minimalismo no social para 
enfrentar a globalização no econômico: “Globalização só para 
o grande capital. Do trabalho e da pobreza, cada um que cuide 
do seu como puder. De preferência com um Estado forte para 
sustentar o sistema financeiro e falido para cuidar do social.”  1.

1 Soares, Laura Tavares. In: Prefácio ao livro “Terceiro Setor e Questão 
Social na Reestruturação do Capital” de Carlos Eduardo Montaño 
(CORTEZ, 2002).

Há um retorno à naturalização da 
desigualdade social ou à aceitação da 
existência do “ fenômeno” da pobreza 
como inevitável. Retrocedemos, histo-
ricamente, à noção de que o bem-estar 
social pertence ao âmbito do privado, ou 
seja, as pessoas, as famílias e as “comu-
nidades” devem se responsabilizar pelos 
seus problemas sociais, tanto pelas cau-

sas como pelas soluções.
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Na democracia, todos os órgãos, instituições e mandatos 
devem ser alvo de controle social. Por isso, quando se fala 
em mobilização na perspectiva do controle social e da parti-
cipação popular não se pode deixar de discutir e implemen-
tar mecanismos de controle sobre o Legislativo e o Judiciário. 
Não se deve deixar de utilizar os mecanismos já conquis-
tados no arcabouço jurídico brasileiro, como as ações civis 
públicas, os referendos, os plebiscitos, as audiências públi-
cas, entre outros.

Ao querer reconstruir o sentido da participação popular 
na perspectiva da promoção e garantia de direitos e do con-
trole social temos que ter clareza que tem gente que não quer 
e dos que querem, há multiplicidade de sentidos. É neces-
sário então, um repensar de nossa atuação nesses e outros 
espaços institucionais e fora deles, ampliando o diálogo no 
campo dos movimentos sociais para qualificar melhor o diá-
logo com o Estado.

A política educacional aparece como uma das mais estra-
tégicas para o alcance deste objetivo, uma vez que o direito 
humano à educação se constitui como requisito fundamen-
tal para a garantia de uma série de outros direitos e continua 
sendo um dos grandes direitos violados no Brasil, o que faz 
com que a luta pela qualidade e fortalecimento da educação 
pública permaneçam tão atuais.

Nos últimos anos, algumas questões da política educacio-
nal têm tomado a cena e desafiado os processos de mobiliza-
ção, participação e controle social: o debate do PNE 2 (em tra-
mitação há quase três anos no Congresso Federal); as questões 
sobre o financiamento da educação, matéria que tem ajudado a 
emperrar a tramitação do PNE e que envolve principalmente a 

2 Plano Nacional de Educação
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discussão sobre as fontes, percentual do PIB, custo-aluno qua-
lidade e destinação dos recursos da educação pública e privada 
e, as discussões sobre a Conferência Nacional de Educação - 
CONAE, envolvendo a concretização das propostas aprova-
das na primeira CONAE / 2010 e o processo de mobilização 
e participação na II CONAE / 2014.

O Plano Nacional de Educação, em que pese o relativo pro-
cesso de discussão que envolveu sua elaboração, tramita len-
tamente no Congresso Federal e à distância de grande parte 
dos setores e sujeitos envolvidos com a temática educacio-
nal. Isto significa dizer que parcela considerável dos trabalha-
dores em educação e das entidades que atuam com a temá-
tica não tem clareza, domínio ou acompanha esse processo 
(SILVA, 2011). Por outro lado, alguns sujeitos coletivos (a exem-
plo de CNTE, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 
UNDIME) têm se mantido vigilantes a esse processo e assim, 
enfrentado grandes dificuldades em incidir de forma decisiva 
na aprovação de metas e estratégias de defesa da educação 
pública de qualidade, cada vez mais atacadas em cada novo 
relatório aprovado, a exemplo dos últimos relatórios aprova-
dos na Comissão de Assuntos Econômicos (maio de 2013) e 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal (setem-
bro de 2013). Em ambos os relatórios, a mesma tônica de desres-
ponsabilização do Estado brasileiro, especialmente da União, 
na garantia do acesso à educação pública de qualidade, por 
exemplo, com a não expansão da educação profissional téc-
nica de nível médio (Meta 11) e da educação superior públi-
cas (Meta 12) e a desobrigação e a supressão de estratégias 
que demandam a complementação da União aos Estados e 
Municípios que não alcançarem, respectivamente, os valores 
do CAQi (Custo Aluno-Qualidade Inicial) e do CAQ (Custo 
Aluno-Qualidade), condições imprescindíveis para garantir a 
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redução das desigualdades educacionais regionais e os padrões 
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistên-
cia técnica e financeira da união aos demais entes federados.

Na tramitação do PNE evidencia-se a grande disputa entre 
educadores / organizações de defesa da educação e os refor-
madores empresariais, tornando urgente a necessidade de for-
talecer e ampliar os processos de incidência em torno da tra-
mitação do PNE, sob o risco de que três anos (ou mais) de 
tramitação resultem na aprovação de um plano mais priva-
tista e de mais ataque à educação pública brasileira.

Essas mesmas questões também permeiam o debate da 
CONAE em suas etapas subnacionais e nacional, nas quais um 
dos grandes desafios é a mobilização. Aqui dois aspectos se 
colocam: primeiro, a ampliação da participação, com investi-
mento em estratégias de mobilização, de atração dos segmen-
tos e setores. No estado do Pará, a grande ausência de pais e de 
estudantes parece reflexo dessa não mobilização aliada a não 
viabilização de condições de participação. Mobilização pre-
cária, não destinação de recursos para as conferências, pouco 
investimento na qualificação do debate, adoção de critérios 
excludentes na definição dos delegados, têm significado na 
prática, impedimento à participação de alguns segmentos e 
setores no debate da política educacional.

Por outro lado e, certamente em estreita relação com a mobi-
lização, está a necessidade de aprimoramento ou de ampliação 
do poder de deliberação das conferências de forma a superar a 
ideia de que as discussões não têm efeito prático, já que as pro-
postas não são implementadas. Paradoxalmente, a forma como 
se conduzem os processos das conferências impede que estas 
cumpram seu papel de influenciar o processo de tomada de 
decisão e tenham função organizativa e formativa para agre-
gar e formar continuamente novos quadros.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se entendermos que a construção de uma sociedade mais 

participativa, mais democrática, de um Estado mais público 
é importante para a cidadania, a educação adquire um novo 
significado e assume sua função estratégica na releitura da 
realidade, na construção de novos paradigmas de sociabi-
lidade e na diversificação de caminhos para chegar aonde 
desejamos. Precisamos influenciar a elaboração de políticas 
públicas, aumentar o controle social sobre os governos, ao 
mesmo tempo em que viabilizamos aos excluídos voz e vez 
para se tornarem sujeitos, capazes de exercerem uma par-
ticipação cidadã, identificando suas necessidades, compre-
endendo as causas que as geram, buscando os instrumentos 
de apropriação de conhecimentos ampliados e de habilida-
des de organização e luta pela defesa de seus direitos econô-
micos, sociais, culturais e ambientais.

A Educação para a democracia participativa é, sobretudo, 
uma concepção pedagógica que institui um modo de fazer 
educação baseada em dois pilares fundamentais: o método 
dialético que exige o diálogo entre sujeitos e entre teoria e 
prática e a perspectiva da transformação social que, neces-
sariamente, inclui mudanças não apenas no Estado e/ou na 
economia, mas em todos os âmbitos da vida, incluindo a 
relação entre os seres humanos, entre homens e mulheres, e 
destes com a natureza.

A conjuntura política atual coloca a necessidade de requa-
lificar a participação popular nos termos de uma participa-
ção cidadã que interfere, interage e influencia na constru-
ção de um senso de ordem pública regida pelos critérios de 
equidade e de justiça. E para isto é necessário garantir a cada 
ser humano, de qualquer raça, cor, gênero, credo, classe, o 
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direito humano à educação, mas uma educação de qualidade 
para que possa exercer plenamente a sua cidadania, no sen-
tido de fortalecer a democracia e uma nova cultura política 
de participação.
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“Sem nunca esquecer a selva do Congo,
os verdes coqueiros e teus bananais,
fizeste o açúcar o mel a cachaça
que esquenta o teu sangue
que te dá coragem”.
( Bruno de Menezes 1.)

1 In: Batuque. 7ed. Belém: Família Bruno de Menezes, 1993. Bruno de 
Menezes (1883/1963) - Poeta e folclorista, foi uma espécie de anunciador 
do modernismo em Belém. Sua poesia cantou a raça negra, a cidade 
que o tempo levou, as tradições já quase esquecidas e o amor: Bruno 
de Menezes. era membro; ao mesmo tempo, da formal Academia 
Paraense de Letras e da informalíssima Academia do Peixe Frito, uma 
mesa em torno da qual os amigos conversavam sobre a vida e comiam 
peixe frito. Bruno foi, por muito tempo, alma da cidade.
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RESUMO
O presente texto aponta a necessidade de implementação 

da lei 10.639/03, seguindo o pressuposto de pensar diretrizes 
que tenham reflexão teórica, escolhas metodológicas e práticas 
pedagógicas que interfiram na construção de uma educação 
antirracista. A Lei 10.639/03 deve ser apresentada à comuni-
dade escolar de forma que sejam permanentemente repensa-
dos os paradigmas, em especial aqueles interessados em privi-
legiar determinados grupos em detrimento de outros. Refletir 
sobre a inserção da referida lei no currículo escolar é um passo 
para sua efetivação. Assim, entende-se que este caminho, que 
já percorre a uma década, não é unilateral e exige uma plurali-
dade de questões reivindicadas pelo movimento negro, inclu-
sive na Amazônia Paraense. Para tanto, é necessário enfatiza 
o papel da diversidade cultural na escola e a presença da cole-
tividade dos grupos culturais e étnicos. O objetivo é refletir a 
cerca de algumas possibilidades para tratar da lei 10.639/03 no 
ambiente escolar e defender que tal temática é relevante para 
compreender a relação existente entre a implementação da lei 
10.639/2003 e o combate ao racismo.

ABSTRACT
This article points out the need to implement the law 

10.639/03, following the assumption of thinking guidelines 
that have theoretical, methodological choices and pedagogical 
practices that interfere with the construction of an anti-rac-
ist education. Law 10.639/03 must be presented to the school 
community so that they are permanently be rethinking the 
paradigms, especially those interested in promoting certain 
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groups over others. Reflect on the insertion of the Act in the 
school curriculum is a step towards its realization. Thus, we 
consider this path, which already runs a decade, is not one-
sided and requires a plurality of issues claimed by the black 
movement, including in the Amazon. Therefore, it is necessary 
to emphasize the role of cultural diversity in the school com-
munity and the presence of the cultural and ethnic groups. 
The goal is to think about some possibilities to treat the law 
10.639/03 in the school environment and argue that this issue 
is relevant to understand the relationship between the imple-
mentation of the law 10.639/2003 and combating racism.
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1 INTRODUÇÃO
O texto se propõe em auxiliar na ref lexão sobre a inclu-

são de estudos étnico-raciais nos conteúdos programáti-
cos do ensino escolar, tendo com base a lei 10.639/03, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana que traz para o ambiente 
escolar a proposta de releitura dos currículos, conteúdos 
e práticas pedagógicas e, por sua vez, uma ref lexão crítica 
da História e Cultura Afro-brasileira e Africana a serem 
trabalhadas no currículo oficial dos diferentes níveis de 
ensino no Brasil. Neste sentido, a educação em seu exercí-
cio da práxis assume grande relevância nos estudos sobre 
multiculturalismo, espaços com múltiplas territorialidades 
e diversidade cultural.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) que precede a lei que 
inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigato-
riedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" 
(lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003), já tratava da inclu-
são de temas pouco discutidos no ambiente escolar, como 
diversidade cultural, desigualdades raciais e de gênero. A 
situação aponta para a necessidade de mudança na estru-
tura dos currículos educacionais, bem como a constru-
ção de práticas educativas condizentes com a diversidade 
étnico-racial da população brasileira o que por sua vez, 
demandou o mapeamento das populações tradicionais de 
diferentes matrizes culturais para implementação de polí-
ticas de educação diferenciada direcionadas a estas popu-
lações, ousando fazer um caminho, na forma de diretriz, 
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sem querer, de forma alguma, que este seja o caminho 
absoluto 2.

A admissão de “novos conteúdos” no currículo escolar e sua 
aplicabilidade nas escolas é tarefa a ser feita, 

acompanhada da ampliação do debate 
sobre as relações raciais no Brasil, 
apesar da lei 10.639/2003 apontar 
que os conteúdos programáticos das 
diversas áreas de conhecimento sejam 
abordados a luz dos estudos da histó-
ria do continente africano, da luta da 
população negra no Brasil, das matri-
zes da cultura negra brasileira e da 
contribuição do negro na formação 

sócio territorial brasileira que apontam a população negra como 
presença marcante na formação da sociedade Brasileira, na gera-
ção de uma economia cujas bases de organização foram o traba-
lho de pessoas escravizadas nas fazendas de gado, plantações e 
atividades domésticas, que possibilitou aos “donos” de terras exe-
cutarem projeto agrícolas nas suas propriedades com plantios e 
lavouras diversas. Neste sentido, a população negra escravizada 
não deve ser vista como peça de trabalho, mas sim mostrada 
como uma população que tem uma cultura, uma História a ser 
estudada, e foram também construtores do território brasileiro.

Vale ressaltar, que os profissionais da educação sentem difi-
culdades perante certas situações de preconceito e discrimina-
ção racial, isso se dá devido o processo de assimilação de um 
modelo de educação superiorizada e imposta no âmbito escolar 

2 BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 
(2006). Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-
Raciais. Brasília: SECAD. p. 140

A admissão de “novos con-
teúdos” no currículo escolar e 
sua aplicabilidade nas escolas é 
tarefa a ser feita, acompanhada 
da ampliação do debate sobre 

as relações raciais no Brasil,
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e na sociedade brasileira. Dessa forma, ao enfrentar uma situa-
ção de discriminação ou preconceito, os profissionais se depa-
ram com um grande desafio que perpassa pela necessidade de 
desconstrução dos estereótipos construídos sobre as culturas 
de origem africana nas 
áreas onde se desen-
volveram o trabalho de 
pessoas escravizadas. 
“Essa falta de preparo 
que, devemos consi-
derar com reflexo do 
nosso mito de demo-
cracia racial compro-
mete, sem dúvida, o 
objetivo fundamen-
tal de nossa missão no 
processo de formação 
dos futuros cidadãos 
responsáveis de amanhã”. 3

Apesar de considerarmos que o Brasil vive uma diversi-
dade cultural, é notório que a escola ainda não se sente prepa-
rada para lidar com certas situações de racismo. Não obstante 
a isso, ao tratar das especificidades que compõe a diversidade 
cultural, independentemente das diferenças a escola estará 
cumprido sua função social e política não somente pela esco-
lha da metodologia utilizada na transmissão dos conhecimen-
tos, mas pela sua interferência direta na construção de uma 
educação escolar democrática e de qualidade, tanto no Brasil, 
quanto na Amazônia.

3 MUNANGA, Kabengele. (Org.) . Superando o Racismo na Escola. 
2a.. ed. Brasília Ministério da Educação, Secretaria da Educação 
Fundamental, 2000. p. 11.

ao tratar das especificidades que com-
põe a diversidade cultural, indepen-
dentemente das diferenças a escola estará 
cumprido sua função social e política não 
somente pela escolha da metodologia uti-
lizada na transmissão dos conhecimentos, 
mas pela sua interferência direta na cons-
trução de uma educação escolar demo-
crática e de qualidade, tanto no Brasil, 

quanto na Amazônia.
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2 BREVE HISTÒRICO NA LUTA PELO DIREITO 
À EDUCAÇÃO
O debate sobre relações étnico-raciais também perpassa 

por uma análise do sistema educacional. De acordo com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais (2006), o Brasil esta-
beleceu um modelo de desenvolvimento excludente que 
impediu a milhões de brasileiros o acesso e a permanecia à 
escola. O contexto histórico educacional brasileiro nos mos-

tra que a exclusão educacional do 
negro deu-se por fases e subsi-

diadas pela lei. Com a che-
gada da família real para o 
Brasil, deixam de ser con-
siderados instrumentos de 
trabalho e passam à quali-
dade de mercadoria, situ-
ação em que originavam 
bastante lucro. Surge o 
escravismo moderno dife-

rente ao escravismo colonial (mesmo como colônia) que 
era baseado somente na subsistência, e a partir de então se 
volta para a exportação (não em todas as regiões), acentu-
ando ainda mais o preconceito, porque houve uma mudança 
do sistema, porém com a continuidade da concepção etno-
cêntrica da elite dominante:

Sem instrução nem senso de responsabilidade, 
pois esta só existe quando possível escolha e 
ação, os negros, mesmo na condição de libertos, 
estavam subjugados a outras restrições, pois não 
podiam ser eleitores (...) e era-lhes interditado 

O contexto histórico 
educacional brasileiro 
nos mostra que a exclu-
são educacional do negro 
deu-se por fases e subsi-

diadas pela lei.
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também de exercer qualquer cargo de eleição 
popular, para qual a condição de eleitor  4

A reforma de Couto Ferraz em 1824 através do decreto 1.331ª 
de 17 de fevereiro instituía que, a partir dos sete anos, era obri-
gatório frequentar a escola e estabelecia a gratuidade tanto da 
escola primária como da secundária. Mas havia nesta lei dois 
artigos que previam a exclusão da população negra nas esco-
las públicas, bem como que não seriam aceitas crianças com 
moléstias contagiosas e nem escravizadas. Ademais, inexistia 
previsão para a educação dos adultos.

Mesmo diante das dificuldades os negros resistiam: mui-
tos formavam sociedades secretas. Esses escravizados podem 
ter sido alfabetizados em árabe e aprendiam a ler, escrever e 
calcular além de falar mais de uma língua. Ademais, há várias 
hipóteses sobre a alfabetização de negros, especialmente de 
mulheres, quando se analisa a reforma de Couto Ferraz de 1854:

Primeira hipótese: como as escolas primárias esta-
vam abertas para negros libertos, desde que fossem 
provenientes de famílias de algum recurso, uma 
pequena porcentagem de ex-escravos, social e eco-
nomicamente “protegidos” por ex-senhores, podem 
ter sido beneficiados com a educação formal 5

Já no Decreto de nº 7.031 – A, de 6 de setembro de 1878, esta-
belecia que os negros só poderiam estudar no período noturno 
e diversas estratégicas foram montadas no sentido de impedir 

4 COSTA, Hilton. Horizontes raciais: a idéia de raça no pensamento 
social brasileiro – 1880-1920. Dissertação de Mestrado. UFGRS, 2004.

5 In: ROMÃO, Jeruse. História da Educação do Negro e Outras Histórias. 
SECAD – MEC, 2005. p. 69
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o acesso pleno dessa população aos bancos escolares. Quanto à 
educação informal ela poderia acontecer tanto no meio urbano 
quanto no meio rural, através da observação das aulas que 
eram ministradas pelas sinhás-moças. Outras possibilidades 
são expostas pelos autores, como a contratação de professo-
res particulares pelos senhores que esperavam aumentar seus 
lucros alfabetizando seus escravizados. Os de sexo masculino 
poderiam ainda ser encaminhados, as escolas vocacionais ou de 
aprendizado e talvez fossem alfabetizados por esses professores.

Todas as reformas que foram realizadas no que tange a edu-
cação dos séculos XIX e XX interditaram o acesso à educação 
da população negra que teve sua presença negada nas escolas 
e isto foi subsidiado pela lei para manter o poder nas mãos de 
uma oligarquia que visava controlar a população conforme 
seus interesses. A oportunidade educacional para a popula-
ção negra surge com a criação das escolas profissionais ainda 
no Estado Republicano com o desenvolvimento industrial:

As primeiras escolas oficiais do Estado são cria-
das em 1909, obedecendo ao decreto 7.556 do pre-
sidente Nilo Peçanha, apresentando como um 
dos objetivos principais a instrução dos filhos dos 
trabalhadores para a formação de um mercado 
interno de mão-de-obra qualificada. Em 1911, no 
bairro operário de o Brás, iniciam-se as ativida-
des da Escola Profissional Masculina (atual E.T.E. 
Getúlio Vargas) destinada ao ensino das artes 
Industriais, e a Escola Profissional Feminina (atual 
E.T.E. Carlos de Campos) destinada ao ensino de 
Economia Doméstica e Prendas Manuais 6.

6 Idem, p. 72
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Essas escolas possibilitaram que uma pequena parte da 
população negra obtivesse escolarização profissional e supe-
rior. Este foi um dos principais pontos de partida para a for-
mação de uma nova classe social, que passou a ser mais mobi-
lizada e reorganizada em torno do interesse deste grupo. 
Surge, então, o movimento negro tendo sua maior reper-
cussão na década de 20, reivindicando igualdade de direi-
tos, educação ampla e a participação nos eventos culturais, 
sociais, políticos e econômicos.

Na atual conjuntura percebemos que todas as “mazelas 
históricas” em relação ao negro, ainda estão presentes em 
nossa sociedade. As escolas têm deixado a desejar quanto 
à universalização do acesso a educação, além de um ele-
vado índice de evasão e atraso escolar. Um retrato de uma 
educação ainda hoje excludente, reprodutora da desigual-
dade racial, contribuindo para a interdição do negro no 
ambiente escolar.

Para Queiroz 7, embora nos níveis iniciais a presença 
de estudantes negros na escola pareça relativamente equi-
librada, a ausência dessa parte da população vai aumen-
tando à medida que se elevam os níveis de escolaridade. 
Esta ausência se perpetua quer seja pela eliminação que 
vão sofrendo, pelas dificuldades sociais de continuidade 
dos estudos, pela sua inserção no mercado de trabalho e 
ou pelos processos seletivos de acesso ao ensino superior.

7 QUEIROZ, Suely Robles Reis. A Escravidão Negra em Debate. São 
Paulo, Contexto, 1999.
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3 O PAPEL DO/A EDUCADOR/A NO COMBATE O 
RACISMO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA 
AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
Segundo Sousa 8, alguns estudos realizados apontam o pro-

fessor como um relevante elemento influenciador do desenvol-
vimento e desempenho escolar. Estes também mostram que o 
ambiente escolar está impregnado de um preconceito social, 
mas, sobretudo de uma espécie de racismo difuso, dissimu-
lado, silencioso, fundamentado na cristalização de imagens 
negativas presentes no imaginário social, afetando especial-
mente o desempenho escolar dos estudantes negros e conse-
quentemente seu progresso no sistema de ensino, que termi-
nam tendo uma trajetória escolar mais acidentada, quando 
não excluídas desde cedo da escola. É necessário reconhecer, 
conforme discutido acima, que a população negra foi exclu-
ída do direito à educação formal. Entretanto, “se há as condi-
ções materiais para realizar as possibilidades sonhadas, então 
o otimismo não seria quanto aos materiais à nossa disposi-
ção, mas muito mais em relação à possibilidade da política, 
de outra política” 9

O interesse da reflexão acerca do papel da Escola no com-
bate ao racismo perpassa pelo reconhecimento de que a educa-
ção para as relações étnico-raciais surge como um instrumento 
de reivindicação do movimento negro para que a diversidade 
cultural não fique restrita apenas ao reconhecimento do outro 

8 SOUSA, Romilson da Silva. Acesso de Estudantes Negros à Educação 
Superior: Ações Afirmativas e Superseleção. s.d. Disponível em: <http://
www.frb.br/ciente/DIR/DIR.MESTRANDO%20DA%20UNEB.
SOUSA.pdf>. Acesso em: 17 de setembro de 2013.

9 SANTOS, M.. Território e sociedade. 2ª reimp. São Paulo: Ed. Fund. 
Perseu Abramo, 2000. p. 65-66.
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como diferente, mas assegure que a escola seja cada vez mais 
um espaço sociocultural em que as diferentes presenças se 
encontram. Portanto, é necessário enfatiza o papel da diver-
sidade cultural na escola e a presença da coletividade dos gru-
pos culturais e étnicos.

A escola é uma dos espaços da sociedade brasileira onde 
ocorrem inúmeros casos de racismo, de preconceitos e discri-
minação, e muitas das vezes os profissionais não conseguem 
trabalhar o problema por falta de experiência, de qualifica-
ção e, até mesmo, por incapacidade em lidar com a situação, 
bem como, de reagir, por esse motivo os mesmos não tratam 
da temática em questão, seja pela falta de preparo ou pelo pre-
conceito introjetado.

Os avanços que a Educação Brasileira vem conquistando são 
inegáveis e imprescindíveis e são fruto de um contexto histó-
rico no que se refere às Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana 10. 
A Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003 altera à Lei 9394/1996 de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabelece a obri-
gatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana na Educação Básica. Assim como o cumprimento 
do que foi estabelecido na Constituição Federal nos seus Art. 
5, I, Art. 210, Art. 206, I, § 1° do Art. 242, Art. 215 e Art. 216, 
bem como nos Art. 26ª e 79B na Lei 9394/1996, que asseguram 
o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, e 
garantem igual direito às Histórias e culturas que compõem 
a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fon-
tes da cultura nacional:

10 BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, Brasília, 2004.
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Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 
79-A e 79-B:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fun-
damental e médio, oficiais e particulares, torna-
-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o 
caput deste artigo incluirá o estudo da História 
da África e dos Africanos, a luta dos negros no 
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na for-
mação da sociedade nacional, resgatando a con-
tribuição do povo negro nas áreas social, econô-
mica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura 
Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras.
§ 3º (VETADO)
"Art. 79-A. (VETADO)"
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 
de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência 
Negra’."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182º da 
Independência e 115º da República.

A obrigatoriedade da inclusão de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana nos currículos da educação básica e 
ensino superior é uma conquista política, com fortes reper-
cussões pedagógicas e de mudanças de modelo, inclusive na 
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formação de professores. Trata-se de conquista de toda a socie-
dade civil e, em especial do Movimento Negro (movine), que 
sempre reivindicou a criação de diretrizes que orientem a 
valorização da História e Cultura afro-brasileira e africana. 
Este ponto também tem sido dis-
cutido e pleiteado nas Conferências 
de Educação que tem ocorrido no 
país e são preparatórias para a 
Conferência Nacional de Educação 
que será realizada em 2014. Nestas 
conferências, o Eixo II discute o 
tema da “Educação e Diversidade: 
justiça social, inclusão e direitos 
humanos” e nesse contexto a cola-
boração dos mais diversos nichos da 
sociedade na questão da . História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana 
têm sido preponderante.

Ademais, o novo projeto de lei do PNE 
(nº 8035 de 2010 11) ainda em tramitação no Poder Legislativo 
também prevê.na meta 7, correspondente a qualidade da edu-
cação, especificamente no ponto 7.25 a garantia do ensino da 
história e cultura afro-brasileira e indígena, com o apoio cola-
borativo dos fóruns para educação e diversidade étnico-racial, 
conselhos escolares, e sociedade, o que fomenta não somente a 
discussão, mas a participação social em torno do tema.

Neste sentido, Munanga 12 nos chama atenção que não exis-
tem leis no mundo que sejam capazes de erradicar as atitudes 

11 Projeto de lei disponível na íntegra em: http://www.camara.gov.br/pro-
posicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1033265&filename=RE-
DACAO+FINAL+-+PL+8035/2010. Acesso em: 10 de setembro de 2013.

12 Id. Ibidem. p. 20.

A obrigatoriedade da 
inclusão de História e 
Cultura Afro-Brasileira e 
Africana nos currículos da 
educação básica e ensino 
superior é uma conquista 
política, com fortes repercus-
sões pedagógicas e de mudan-
ças de modelo, inclusive na 

formação de professores.



344

preconceituosas, mas segundo o mesmo autor, não há duvidas 
que a transformação da formação de professores é uma tarefa 
preliminar importantíssima e que essa transformação permi-
tira a criação de verdadeiros educadores, capazes de contri-
buir no processo de construção de individualidades históri-
cas e culturais das populações que formam a matriz plural do 
povo e da sociedade brasileira.

A marca da cultura de raiz africana e a diversidade cul-
tura brasileira podem estabelecer o diálogo entre as cultu-
ras, histórias e mitos da diáspora africana com as histórias, 

mitos e culturas africanas. Os livros 
didáticos ainda pecam por apre-

sentar a África como um con-
tinente miserável, pobre e sel-
vagem. O continente sempre 
foi visto a partir de um olhar 
de fora, do colonizador, base-
ada em visões estabelecidas 
pelo olhar eurocêntrico.

Além disso, a diversi-
dade sócio espacial sempre 
foi pouco explicitada, em 
predomina a noção de um 
continente selvagem, não 

considerando a existência de uma África urbanizada e 
desenvolvida. Nos livros didáticos, por exemplo, o con-
tinente africano está colocado sistematicamente nas par-
tes finais da publicação e geralmente com um espaço bem 
menor que os outros blocos continentais. Sendo o último a 
ser estudado, devido ao tempo escolar exíguo para o cum-
primento do programa, verifica-se que, muitas vezes, a 
África não é estudada. “Aí esta, mais uma das questões 

Os livros didáticos ainda 
pecam por apresentar a 
África como um continente 
miserável, pobre e selvagem. 
O continente sempre foi visto 
a partir de um olhar de fora, 
do colonizador, baseada em 
visões estabelecidas pelo 

olhar eurocêntrico.
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estruturais que envolvem a desinformação da população 
brasileira sobre o continente africano” 13.

A valorização da identidade negra e a desconstrução do 
mito da democracia racial devem ser constituídas dentro do 
âmbito escolar, sendo um elemento que contribui para este pro-
cesso, a abertura para uma leitura pós-colonial e anti-impe-
rialista. Uma leitura pós-colonial busca elementos que consi-
derem a história da população discriminada, com um diálogo 
que presenteia a todos com este conhecimento que foi velado 
durante muito tempo. Apesar da lei 10.639/03 estar em vigor 
desde o ano de 2003, na práxis pedagógica da maioria das esco-
las, o seu contexto ainda é desconhecido, e portanto, ausente 
da estrutura curricular dos próprios sistemas de ensino.

Com relação ao que tem sido desenvolvido pelas instân-
cias governamentais no Pará para a implementação da Lei 
10.639/03, é possível afirmar que, poucas ações foram realiza-
das e ainda há um longo caminho a ser percorrido.

Após diversas reivindicações do movimento negro no 
estado junto à Secretaria Estadual de Educação em prol de 
um setor que discutisse especificamente a questão racial foi 
criado no ano de 2002, a Seção Técnica Pedagógica de Relações 
Raciais – STPRR, na então Divisão de Currículo da Diretoria 
de Ensino. Após a promulgação da Lei 10.639/03 e mudan-
ças governamentais, a partir de 2005, a seção passou a ser 
chamada de Coordenadoria de Educação para Promoção da 
Igualdade Racial – COPIR, estando hoje vinculada à Diretoria 

13 ANJOS, Rafael. S. A. Dos. A África, a educação brasileira e a geografia. 
In. Brasil. Educação antirracista: caminhos abertos pela Lei Federal 
nº 10.639/03 / Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 236 p. 
(Coleção Educação para todos).p. 175.
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de Ensino para Diversidade, Inclusão e Cidadania – DEDIC. 
Já em 2004, é criado no Estado do Pará o Fórum Permanente 
de Educação e Diversidade Étnico-racial do Estado do Pará 
– FOPEDER, como parte das estratégias para a implementa-
ção das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais 14.

Em que pese o Estado do Pará ser reconhecido pelos seus 
avanços nesse debate e tenha criado no âmbito da Secretaria 
Estadual de Educação um setor específico para tratar dessas 
questões antes mesmo da promulgação da Lei 10.639/03, isso 
não tem sido suficiente para garantir que os objetivos propostos 
na Lei e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana sejam concretizados

A formação de professores para a educação das relações 
étnico-raciais perpassa inevitavelmente pela discussão o papel 
a ser desempenhado pelas instituições de ensino superior. 
Segundo o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana 15, essas instituições tem como atribuições

a) Incluir conteúdos e disciplinas curricula-
res relacionados à Educação para as Relações 
Etnicorraciais nos cursos de graduação do Ensino 

14 In: DAMASCENO, Cintia Cordeiro. Educação das relações étnico-
-raciais na perspectiva de militantes do movimento negro da cidade 
de Belém; 2010. 95 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Instituto 
de Ciências da Educação. Universidade Federal do Pará, Pará. 2010.

15 Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/
uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf>. 
Acesso em: 13 de setembro de 2013.
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Superior, conforme expresso no §1° do art. 1°, da 
Resolução CNE /CP n. 01/2004;
b) Desenvolver atividades acadêmicas, encontros, 
jornadas e seminários de promoção das relações 
etnicorraciais positivas para seus estudantes.
c) Dedicar especial atenção aos cursos de licencia-
tura e formação de professores, garantindo for-
mação adequada aos professores sobre História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana e os conte-
údos propostos na Lei 11645/2008;
d) Desenvolver nos estudantes de seus cursos de 
licenciatura e formação de professores as habi-
lidades e atitudes que os permitam contribuir 
para a educação das relações etnicorraciais com 
destaque para a capacitação dos mesmos na pro-
dução e análise critica do livro, materiais didá-
ticos e paradidáticos que estejam em consonân-
cia com as
Diretrizes Curriculares para Educação das 
Relações Etnicorraciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africanas e 
com a temática da Lei 11645/08;
e) Fomentar pesquisas, desenvolvimento e inova-
ções tecnológicas na temática das relações etni-
corraciais, contribuindo com a construção de 
uma escola plural e republicana;
f) Estimular e contribuir para a criação e a 
divulgação de bolsas de iniciação científica 
na temática da Educação para as Relações 
Etnicorraciais;
g) Divulgar junto às secretarias estaduais e muni-
cipais de educação a existência de programas 
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institucionais que possam contribuir com a dis-
seminação e pesquisa da temática em associação 
com a educação básica.

Segundo pesquisa divulgada no ano de 2010 16 sobre as 
ações das instituições de ensino superior presentes do Estado 
do Pará para a implementação da Lei 10.639/03, há críticas 
pelos mais diversos setores, em especial dos integrantes do 
movimento negro, por entenderem que essas instituições, a 
exemplo do ocorre nas esferas estadual e municipal, encon-
tram-se muito distante de cumprirem as suas atribuições, em 
vista de desenvolverem ainda ações isoladas que não são sufi-
cientes para garantir o cumprimento de algo é obrigatório, 
como está definido na legislação. Além disso, ainda que con-
tem pontualmente com ações específicas voltadas para a for-
mação de professores (cursos de especialização, congressos, 
seminários e etc) estas não têm sido suficientes para abarcar 
os mais de 140 municípios que compõem o estado do Pará.

À medida em que nos apropriamos de instrumentos que 
permitem perceber as múltiplas formas de equacionar o “ser 
e estar” no mundo, em suas múltiplas dimensões, nos dispo-
mos a estudar pesquisar e valorizar as lutas de resistência a 
estes processos históricos para não continuarmos reprodu-
zindo os esquemas criados pelo modo capitalista de pensar. 
Nesse sentido, passamos a vislumbrar outras forças capazes 
de mobilização.

Tais propostas contribuem para uma educação étnico-ra-
cial e ao mesmo tempo estabelece o diálogo da Lei 10.639/03 
com os currículos escolares trabalhados nas escolas. O reco-
nhecimento das raízes africanas como potenciais na sociedade 

16 DAMASCENO, Cintia Cordeiro. Op. Cit. Pag. 70.
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brasileira pode possibilitar a afirmação e valorização da iden-
tidade da população negra. Entendemos as Culturas como 
representações elaboradas socialmente, ou seja, é um ato de 
coletividade que serve de referencia a um dado grupo que a 
dinamiza e constantemente são revisadas por estes grupos 
ou transformadas em respostas a experiências migratórias 17.

Nos dias de hoje, esse dina-
mismo não é sempre compre-
endido e respeitado pela escola, 
pois diariamente alunos que 
acionam sua identidade cul-
tural perante a sociedade rece-
bem estímulos negativos em 
relação à sua cultura, muitas 
vezes incentivados pelos pró-
prios professores que frequente-
mente traduzem como indisciplina a 
personalidade de alunos, exigindo a anulação dessa postura. 
Tal anulação promove a negação da própria identidade des-
ses alunos, fazendo com que os mesmos pensem que sua rea-
lidade cultural, social e familiar não pode ser incorporada em 
outras relações sociais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil percebe-se já desde o início da escravidão até os 

nossos dias, a ausência de referências para os afrodescenden-
tes, sobretudo referencias que tratem da história do continente 

17 HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 3. ed. Rio de 
Janeiro: DP&A Editora, 2006. p. 35

Tal anulação promove a nega-
ção da própria identidade desses 
alunos, fazendo com que os mesmos 
pensem que sua realidade cultural, 
social e familiar não pode ser incor-

porada em outras relações sociais.
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africano. Somente um olhar profundo sobre a nossa realidade 
nos trará uma diversidade que ainda não é contemplada em 
diversos segmentos. A Conferência de Durban no ano de 2001 
mostrou esse painel de desigualdade, mas também constatou 
a resistência dos descendentes de Africanos.

A educação voltada para as relações étnico-raciais requer 
que sejam pensados alguns elementos para dialogar com a 
implementação da lei 10.639/03, tais como: a) Romper com as 
relações preconceituosas entre professor/aluno; b) Possibilitar 
que o afro-brasileiro encontre referências positivas em outros 
negros; c) Enfatizar o negro e as suas contribuições para a for-
mação da cidadania brasileira; e) O papel dos negros e negras 
na definição e na defesa do território: os quilombos. Estas ques-
tões são pertinentes não somente ao Brasil, mas também à 
Amazônia.

A lei 10.639/2003 que tornou obrigatório algo que deveria 
ser naturalmente trabalhado, o ensino da História e Cultura 
Africana, nos desafia a buscar novas metodologias e prática 
pedagógicas, além de atividades de cunho reflexivo, cultural, 
que possibilitem, sobretudo, o debate de questões no ambiente 
escolar e em outros espaços no âmbito da sociedade. Se por um 
lado a referida lei leva-nos a um campo do conhecimento por 
vezes desconhecido, por outro, provocar a inquietação dos pro-
fissionais da educação, de modo que estes percebam a neces-
sidade da busca constante do repensar da prática pedagógica, 
como condição fundamental para salvaguardar a diversidade 
cultural no ambiente escolar. É neste momento que o papel 
do Estado e da Sociedade torna-se fundamental, não somente 
como fomentador desta inquietação, mas também como fonte 
de financiamento e apoio para que o conhecimento sobre a 
História e Cultura Africana sejam compartilhados em pro-
cessos de formação docentes e práticas pedagógicas.
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O ponto de partida é uma dupla constatação: por um lado 
se reconhece a Escola como instância fundamental, no sen-
tido de contribuir para amenizar a dívida social e cultural 
que esta sociedade tem para com os afrodescendentes, quer 
no campo material como no imaterial e; por outro lado não 
basta assinalarmos ou compreendermos que a abertura de 
vagas dará acesso a vários saberes, assim a Lei 10639, vem con-
templar não apenas uma Educação (ensino) de matriz vertical, 
mas oportuniza uma diversidade de conhecimentos, valori-
zando a multiplicidade cultural brasileira, no caso particular 
dos afrodescendentes, pois é urgente a sua implementação de 
forma estrutural.
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É preciso dizer-lhe que tua casa é segura
Que há força interior nas vigas do telhado
E que atravessarás o pântano penetrante e etéreo
E que tens uma esteira
E que tua casa não é lugar de ficar
mas de ter de onde se ir.
(Max Martins- A cabana 1)

1 MARTINS, Max. Para ter onde ir. Ohno Editor: São Pauko, 1992.
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RESUMO
Com foco na educação e na diversidade sexual, observa-se, 

neste trabalho, que o ensino escolar formal ainda está pautado 
em modelos sexistas e heteronormativos e que por vezes se 
reproduz em preconceitos à população LGBT. A ausência dos 
estudos desta temática na região Norte, demonstra o quanto 
se faz necessário garantir uma política que objetive a não dis-
criminação, e neste contexto percebemos que o movimento 
social LGBT tem muito a contribuir na construção de políti-
cas educacionais inclusivas, e que foram apontadas nas dire-
trizes apresentadas na II Conferência Nacional LGBT de 2011. 
Ratifica-se a oportunidade de termos uma escola mais equita-
tiva, onde as diferenças sejam minimizadas na perspectiva de 
construir um cidadão consciente de sua garantia educacional.

ABSTRACT
Focusing on the education and sexual diversity, we found 

that formal schooling is still guided by models sexist and 
heteronormative and that sometimes reproduce prejudices 
the LGBT population. The lack of studies of this issue in the 
North shows how it is necessary to ensure a policy that aims 
to non-discrimination, and in this context we realize that the 
LGBT social movement has much to contribute to building 
inclusive educational policies, which were identified in the 
guidelines presented in the Second National Conference on 
LGBT 2011. Ratify the opportunity to have a more equitable 
school where the differences are minimized in the perspec-
tive of building a citizen educational aware of your warranty.
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1 INTRODUÇÃO
A escola é um espaço se privilégio de alguns, embora seja 

entendido como sendo um lugar de referência às mudanças 
sociais. Observando estas mudanças, ainda podemos afir-
mar que mesmo que esteja em constante transição, ainda é o 
espaço onde se produz e reproduz preconceitos, onde as nor-
mas ainda se perpetuam, e isso é o mais contraditório que a 
educação formal pode apresentar. A educação escolar continua 

pautada em modelos sexistas, heteronor-
mativos, e de fomentação ao padrão 

binário, onde tudo deve ser clas-
sificado como “certo” ou “errado”, 
“feio” e “bonito”, “aceitável” e “não 
aceitável”.

Quando contextualizamos a 
região Norte e a educação 2, o que 
mais nos chama atenção, é que os 
currículos escolares não levam em 
consideração especificidades desta 
região que poderiam ser trabalhadas 
de forma mais intensa, por ser parte 
de uma multiplicidade cultural pró-
pria dessa região. Vale ressaltar pon-
tos que embora estejam presente em 
nível nacional, nesta região se apre-
senta vigorosamente, como questões 

fundiárias, ambientais, econômicas, identidades culturais tão 
específicas a esta imensa extensão territorial. E embora esta 

2 A palavra educação aqui referida, está fazendo alusão à educação for-
mal, ou seja, o texto se propõe a discutir a educação no espaço escolar.

Quando contextuali-
zamos a região Norte e a 
educação , o que mais nos 
chama atenção, é que os cur-
rículos escolares não levam 
em consideração especifi-
cidades desta região que 
poderiam ser trabalhadas 
de forma mais intensa, por 
ser parte de uma multiplici-
dade cultural própria dessa 

região.
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seja uma discussão nacional, nos cabe neste momento em que 
se percebe um esforço para unificação dos conteúdos curricu-
lares questionar como resguardar as diferenças diversidades 
culturais tão enriquecedoras a cultura deste país.

Se conseguirmos pensar na escola como um espaço de pro-
dução de significados, de construção social e cultural, vamos 
perceber que este é um importante espaço institucionalizado 
que também contribui para invisibilização de sujeitos, para 
exclusão social, caracterizando este como um ambiente de 
resistência às identidades culturais diferenciadas, sejam elas 
de sexo, gênero, raça, sexualidade (FURLANI, 2005), étni-
cas, entre outras, criando assim um território de oposição às 
mudanças sociais, de hierarquização de seguimentos, e sendo 
este dos maiores entraves à construção de uma sociedade soli-
dária e respeitosa. Quando deveria ser senão o principal, mas 
um dos mais importantes espaços para fomentar o respeito 
às diferenças.

Não queremos fazer deste texto, um espaço de críticas às 
professoras e professores, aos gestores da educação, aos que 
estão de alguma forma inseridos e/ou responsáveis pela educa-
ção formal, mesmo porque estamos totalmente imersos nesta 
área profissional, ora como educadores, ora como pesquisado-
res, e por diversas vezes como militantes dos direitos humanos, 
e é por isso que entendemos o esforço inaudito de cada uma 
e cada um que se envolve na área educacional, e que sabe que 
não estamos apenas ensinando, mas aprendendo, e ainda for-
mando cidadãos, que precisam se perceber como parte impor-
tante na construção de uma sociedade menos excludente.

A escola se faz um local pertinente para chamarmos aten-
ção de coisas imprescindíveis no que concerne à educação em 
relação à diversidade sexual e ao importante papel da educa-
dora e do educador no que se refere à sexualidade e o ensino 
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escolar. Haja vista que precisamos perceber que a “sexuali-
dade é moldada socialmente no espaço público e, em especial, 
na escola” (MISKOLCI, 2010, p.77), e que é emergente que os 

“profissionais da educação revejam con-
venções ultrapassadas e injustas que 

infelizmente fazem da escola um 
espaço duro e violento para mui-
tas pessoas” (Idem) – um espaço 
de preconceito, discriminação e 
homofobia 3.

Portanto, instituições de 
ensino escolar, que consideram 
diferenças como “problemas”, pes-
soas homossexuais como “estra-
nhos”, que ignoram a homossexu-
alidade e não percebem ser apenas 
mais uma possibilidade de sexuali-

dade, levam em consideração somente um padrão como válido, 
ainda que de forma disfarçada considerem apenas a heteros-
sexualidade compulsória. Desconsideram que a proteção da 
dignidade humana é um direito humano básico proclamada 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), bem 
como consta na Constituição Federal de 1988 (artigo 3, IV), e 
com isso discriminam também no âmbito da educação formal, 
onde a autonomia do indivíduo deveria ser respeitada, haja 
vista que a educação é um bem público neste país. (RIOS, 2011.)

3 Muitas vezes, a homofobia é ensinada na escola e “expressa-se pelo 
desprezo, pelo afastamento, pela imposição do ridículo. Como se a 
homossexualidade fosse “contagiosa”, cria-se uma grande resistência 
em demonstrar simpatia para com sujeitos homossexuais: a aproxi-
mação pode ser interpretada como uma adesão a tal prática ou iden-
tidade. (LOURO, 2007, p.29).

A escola se faz um local per-
tinente para chamarmos aten-
ção de coisas imprescindíveis no 
que concerne à educação em 
relação à diversidade sexual e ao 
importante papel da educadora 
e do educador no que se refere à 

sexualidade e o ensino escolar.
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A Lei de Diretrizes e Bases – LDB – é incisiva no que se 
refere à importância da temática diversidade sexual ser traba-
lhada em todas as disciplinas como tema transversal. Por ser a 
escola um espaço de demasiada sociabilidade, há como atin-
gir uma quantidade maior de pessoas que apenas as e os pro-
fissionais e alunos das escolas, pois é um espaço de reflexão, 
desconstrução e aprendizagem, que pode alcançar a comuni-
dade externa, tanto através de estratégias e atividades orga-
nizadas pela escola (KAMEL, 2008, p.27), como pelos alunos 
que podem ser multiplicadores dos conhecimentos adquiri-
dos na escola, contribuindo com veemência no enfrentamento 
e combate à homofobia.

2 EDUCADORES, ALUNOS E HOMOFOBIA NA 
REGIÃO NORTE
A homofobia nas escolas é um tipo de violência que apre-

senta poucos estudos e pesquisas na região norte, contudo 
podemos contar com a Pesquisa Nacional Violência, Aids e 
Drogas nas Escolas, que foi realizada pela UNESCO no ano 
de 2001 4, em diversas capitais do Brasil, sendo que da região 
Norte somente as capitais Belém e Manaus foram estudadas, 
embora estes dados pareçam antigos, trouxeram uma temá-
tica que ainda pode ser considerada atual e preocupante, e que 
necessita mais estudos.

4 A pesquisa indicou em números que a violência, intolerância, homo-
fobia, omissão de denuncias é maior na cidade de Manaus-AM, que na 
cidade de Belém-PA. Todavia, quanto ao conhecimento sobre homos-
sexualidade e aceitação pelos profissionais, em Manaus os números 
encontrados demonstrou que estes lidam melhor com a temática. 
(Juventude e Sexualidade, 2004, p. 277-314).
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Todavia a pesquisa chamou a atenção de todos, inclusive 
da mídia, por apresentar um número alarmante de alunos e 
alunas, pais de alunos (as), membro do corpo técnico-peda-
gógico que rejeitam homossexuais, que apresentam fala e prá-

ticas de intolerância a este segui-
mento, além de não desejarem 

ter como colegas de classe ou 
colega de seus filhos, como 
foi exposto pelos pais.

É público e notório que 
a educação na região Norte 
tem nos últimos anos apre-
sentado um desenvolvi-
mento declinante seja esta 
voltada para qualquer popu-
lação existente em nossa 
região. Apresenta sempre 
índices que ficam distantes 
daquilo que se propaga do 
investimento realizado em 
educação para os diversos 
Estados. Temos a preocupa-

ção constante de alertar o governo federal das especificidades 
amazônicas que dificultam toda e qualquer política de desen-
volvimento realizada para a região. Ainda recebemos uma 
visão sulista no que tange ao atendimento das demandas vol-
tadas para a nossa realidade.

Portanto, temos, sobretudo, que reconhecer a identidade 
amazônica, seus aspectos físicos, geográficos, culturais para 
daí sim começar a traçar uma política educacional que possa 
refletir e atender às diversas demandas das carências educa-
cionais encontradas em nossa região.

Todavia a pesquisa chamou 
a atenção de todos, inclusive da 
mídia, por apresentar um número 
alarmante de alunos e alunas, pais 
de alunos (as), membro do corpo 
técnico-pedagógico que rejeitam 
homossexuais, que apresentam 
fala e práticas de intolerância a este 
seguimento, além de não desejarem 
ter como colegas de classe ou colega 
de seus filhos, como foi exposto 

pelos pais.
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… novamente afirmamos a necessi-
dade de fazer a descoberta da verdadeira 
identidade amazônica, para que possamos 
incluir suas especificidades para então 
dar conta de que somos um povo diferen-
ciado, em todos os aspectos da realidade 

humana.

Uma das iniciativas, no sentido de facilitar o acesso à educa-
ção para nossa região, é o “custo amazônico”, que pela primeira 
vez foi considerado no Plano Nacional de Livro e Leitura lan-
çado pelo Ministério da Educação e pela Fundação Biblioteca 
Nacional, para o qual há um repasse de 30% nos financia-
mentos de projeto e ações relacionados ao livro e a leitura na 
Amazônia Legal. É o reconhecimento de que estas ações, em 
nossa região, tem um custo mais caro em função do desloca-
mento, logística e comunicação comprometendo desta forma 
a ampliação de mais bibliotecas públicas para a região neces-
sitando sempre de um maior investimento.

Temos diversos problemas já apresentados e discutidos nos 
vários recortes realizados na população da região Norte, tais 
como: baixa aprovação da juventude, analfabetismo crônico 
em algumas localidades, falta de capacitação dos educadores, 
evasão escolar constante, enfim um quadro preocupante e que 
nos deixa incomodados. Sabemos que a educação é responsa-
bilidade do Estado, é um preceito constitucional, porém não 
se garante ao menos uma educação básica que dê o suporte 
necessário para o desen-
volvimento da cidadania 
ideal prevista em nossa 
Constituição. Estamos 
num patamar de desi-
gualdade abismal nos 
comparativos feitos com 
as regiões mais ao sul do 
país. Mas, novamente 
afirmamos a necessidade 
de fazer a descoberta da 
verdadeira identidade ama-
zônica, para que possamos incluir suas especificidades para 
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então dar conta de que somos um povo diferenciado, em todos 
os aspectos da realidade humana.

Quando passamos para o atendimento urgente da garantia 
dos direitos humanos para a nossa região e ainda mais, apro-
fundando um aspecto que é inerente ao ser humano, à ques-
tão da sexualidade, isto mesmo, a sexualidade humana. Eis 
um problema que, se formos levar em consideração a garan-
tia dos direitos humanos, não podemos desconsiderá-lo, fator 
este preponderante para o desenvolvimento do ser humano. 
Tratar desta questão na esfera da educação é sempre um pro-
blema, um embate, um tabu, mas principalmente percebemos 
o quanto não estamos preparados, sejam educadores, pais, ges-
tores e todos aqueles que se encontram nos arredores das esco-
las. Poderia dizer que a escola se faz ignorante diante desta 
temática, ou no mínimo se exime de discuti-la.

Podemos afirmar que as ações desenvolvidas em nossa 
região são invisíveis, camufladas. Só para exemplificar a situ-
ação, segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

– Perfil dos municípios de 2011/IBGE constatou 
que os municípios paraenses estão avançando 

para as ações de inclusão, mas estão longe 
de adotar políticas de combate à discrimi-
nação e violência nas escolas, sobretudo em 
programas contra a homofobia. Na mesma 
pesquisa aponta que o número de cidades do 
Pará que passaram a adotar ações de acessi-
bilidade nas escolas chegou a 101 (70%), mas 

a quantidade com programas de combate à discriminação nas 
escolas é de apenas 80 (55%), sendo que voltadas a manuten-
ção de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) 
nas escolas são apenas 17 (11%). O item é o último entre as seis 
temáticas de inclusão discutidas nas escolas do Pará.

… as ações desen-
volvidas em nossa 
região são invisíveis, 

camufladas.
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Na escola quando se percebe a presença de alguém homos-
sexual, aparecem como se fosse um grande problema. Se for 
um homossexual masculino, existe sempre a preocupação de 
que este não esteja flertando com outro menino, caso seja uma 
lésbica é considerada como uma mulher que não conheceu 
um verdadeiro homem. Quando 
é uma travesti ou uma transe-
xual, a situação complica ainda 
mais, pois estas muitas vezes não 
podem usar o banheiro mascu-
lino porque podem ser violen-
tadas, caso usem o banheiro 
feminino serão alvo de descon-
fianças e incômodo das demais 
meninas, isto é, esta pessoa é res-
tringida no acesso ao banheiro, 
uma necessidade básica para qual-
quer um. Dependerá sempre da sensi-
bilidade e boa vontade do diretor ou um ou outro professor 
que possa negociar com a comunidade escolar a resolução 
para tal problema.

Outra situação é quando as pessoas desconhecem total-
mente o tratamento, o modo de agir diante de alguém homos-
sexual. Acham que ser homossexual é uma escolha, um 
destino ou até mesmo um castigo. Diante da falta do conhe-
cimento desta realidade é que surgem os preconceitos e as dis-
criminações contra esta comunidade. Desencadeando uma 
série de situações que resultam em decisões drásticas como a 
desistência dos estudos, já que continuar estudando torna-se 
um martírio. Ao tratar de travestis ou transexuais, esta reali-
dade é tão constante que dificilmente completarão seus estu-
dos, abandonam porque não suportam mais a intolerância 

Se for um homossexual mas-
culino, existe sempre a preocupa-
ção de que este não esteja flertando 
com outro menino, caso seja uma 
lésbica é considerada como uma 
mulher que não conheceu um ver-

dadeiro homem.
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dispensada contra estes. Por isso é que nos surpreendemos 
quando nos deparamos com uma travesti ou transexual com 
nível superior completo, podemos afirmar que é uma situa-
ção rara.

3 A EDUCAÇÃO FORMAL E A DIVERSIDADE 
SEXUAL NO ESTADO DO PARÁ
Particularmente no Estado do Pará, verificamos um esforço 

por parte do gestor da educação quando em 2008 publicou 
uma portaria 5 na Secretaria de Educação determinando que 
as (os) travestis e transexuais fossem matriculadas (os) na rede 
pública com o seu nome social, isto é o nome pela qual estas 
(es) se reconhecem e são reconhecidas. Uma tentativa de que 
esta parcela estudantil não abandonassem seus estudos.

A portaria recebeu muitas críticas quanto ao seu funciona-
mento, principalmente por parte dos educadores, alguns até 
hoje se recusam em chamar a (o) travesti ou transexual por 
seu nome social. Tal iniciativa foi muito bem recebida pelo 
movimento LGBT nacional, que, naquele momento, promo-
veu uma campanha em outros Estados para que adotassem 
tal medida. Porém, o fato é que no Pará hoje não temos uma 
estatística de quantas (os) travestis e transexuais se matricula-
ram na rede de ensino do estadual. Após a portaria o governo 
do Estado publicou o decreto lei de nº 1675 de 21 de maio de 
2009 que estende o uso do nome social de travestis e transe-
xuais para todos os órgãos do governo estadual.

5 Portaria 016/2008 de abril de 2008 que institui que a partir de janeiro 
de 2009 as travestis e transexuais deveriam ser matriculadas na rede 
pública de ensino com o seu nome social.



367

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desenvolver políticas de integração para a comunidade LGBT 

demanda uma mobilização e um esforço constante do movi-
mento LGBT que não mede esforços para que estas sejam garan-
tidas em todas as esferas do poder público. Hoje já é uma rea-
lidade que temos políticas públicas muito bem definidas para 
tal comunidade restando somente a implementação destas nas 
mais diversas áreas.

A maioria dos Estados da região 
Norte já assinaram um Acordo de 
Cooperação com o Governo Federal 
visando o desenvolvimento do 
Sistema Nacional de Promoção de 
Direitos e Enfrentamento à violên-
cia contra lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais que consiste 
em aplicar de forma emergencial 
um sistema que possa combater de 
forma incisiva e imediata a violên-
cia sofrida por tal comunidade. Neste 
estão definidas diversas ações de imple-
mentação de políticas públicas de Promoção da Cidadania e 
Direitos de LGBT. Porém este é apenas um passo para que 
possamos estabelecer uma política que atenda às necessida-
des de uma comunidade extremamente carente de cidadania 
e direitos humanos.

No Pará, podemos destacar diversos instrumentos do poder 
executivo que garantem o desenvolvimento das políticas públi-
cas destinadas à comunidade LGBT. Já temos no âmbito da 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos uma Coordenadoria 
de Proteção à Livre Orientação Sexual, assim como o Conselho 

Desenvolver políticas de 
integração para a comuni-
dade LGBT demanda uma 
mobilização e um esforço 
constante do movimento 
LGBT que não mede esforços 
para que estas sejam garan-
tidas em todas as esferas do 

poder público.
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Estadual da Diversidade Sexual e ainda o Plano Estadual de 
Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT. Sendo 
que este Estado também assina o Acordo de Cooperação com 
o Governo Federal citado anteriormente.

Porém, o movimento LGBT do Estado do Pará aponta que, 
mesmo com todo este instrumental que atende mais as ques-
tões relativas à segurança, ainda existem muitos desafios para 
superarmos a homofobia cotidiana enfrentada por esta popu-
lação. Enquanto a homofobia não for criminalizada em nosso 

país, esta parcela continuará 
sendo tratada como cida-

dãos de s segunda ordem, 
aonde o acesso à educa-
ção, à escola, à vida em 
comunidade continuarão 
sendo muito difíceis.

A escola ainda é um 
espaço de não pertenci-
mento das pessoas LGBT, 
um sentimento de rejei-
ção, exclusão e intolerân-

cia ainda predominam no ambiente escolar. As lésbicas, os gays, 
os/as bissexuais, transexuais e travestis ainda se esforçam para 
garantir o direito à educação, superando todos os obstáculos 
encontrados nesta caminhada. São pessoas que diariamente 
tem de superar seus medos, suas aflições e demonstrar o que 
de melhor de si para se sobressaírem, muitas vezes esforçando-
-se para ser o melhor da classe, pois desta forma conquistará 
o respeito, autoestima e confiança necessárias para continuar 
seus estudos.

Para superar a ausência de uma política de integração para 
esta comunidade, se faz necessário, primeiramente que estes 

o movimento LGBT do Estado do 
Pará aponta que, mesmo com todo este 
instrumental que atende mais as questões 
relativas à segurança, ainda existem mui-
tos desafios para superarmos a homofobia 
cotidiana enfrentada por esta população.
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sejam ouvidos, respeitados e, sobretudo colocados na agenda 
dos governos e algumas recomendações que ajudarão a con-
quista de uma escola sem homofobia, tais como:
1 Nas Secretarias de Educação a elaboração e implementa-

ção de projetos políticos pedagógicos, com a participação 
do movimento LGBT, que promovam o respeito ao cida-
dão e à política da não discriminação;

2 Fomentar e apoiar cursos de formação inicial e continuada 
na área de sexualidade, gênero e identidade LGBT;

3 Construir Projeto de Orientação Sexual para formação con-
tinuada de professores e servidores das escolas de todos os 
níveis de ensino, no âmbito das Secretarias de Estado de 
Educação;

4 Criar a coordenadoria LGBT, no âmbito da SEDUC para 
avaliação de livros didáticos a fim de eliminar aspectos dis-
criminatórios de orientação sexual, estimular a produção 
de materiais educativos como filmes, vídeos, publicações 
e folders, dentre outros, sobre orientação sexual e combate 
à discriminação, apoiando e divulgando materiais especí-
ficos para professores, bem como, divulgar informações 
científicas sobre sexualidade humana e avaliar, acompa-
nhar e monitorar projetos enviados à Secretaria;

5 Criar subcomitê de Educação em Direitos Humanos, no 
âmbito da Secretaria de Estado de Educação;

6 Criar política de inclusão para a permanência do segmento 
LGBT na sala de aula.
Também sugerimos as diretrizes aprovadas na plenária 

final da 2ª Conferência Nacional LGBT realizada no dia 18 de 
dezembro de 2011 em Brasília conforme segue abaixo:

Diretriz 1- Criar diretrizes que orientem os sistemas de 
ensino, em todas as modalidades e níveis educacionais, na 
formulação de ações e políticas que promovam o respeito e o 
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reconhecimento da diversidade de orientação sexual e iden-
tidade de gênero bem como elaborar, implementar medidas 
legislativas, administrativas e organizacionais para assegu-
rar a execução e a sustentabilidade dessas ações e políticas.
Diretriz 2- Estimular, fomentar e fortalecer a criação de 
grupos e núcleos de estudo nos diferentes níveis de ensino, 
através de financiamento público, da promoção, da articu-
lação e da parceria entre o poder público, sociedade civil 
organizada, instituições de pesquisa e extensão e universi-
dades objetivando: (a) mapear ações inovadoras desenvol-
vidas em defesa da promoção da cidadania LGBT; (b) criar 
indicadores para a avaliação e monitoramento de políticas 
públicas para LGBT nas diferentes esferas governamentais; 
(c) analisar concepções pedagógicas, currículos, rotinas, 
atitudes e práticas adotadas nos espaços de educação; (d)
Diretriz 3- Garantir, nas três esferas de governo, a reali-
zação de cursos interdisciplinares, preferencialmente pre-
senciais, de formação inicial permanente e continuada e 
em serviço para todos os profissionais de educação, e con-
selheiros ligados à educação das escolas públicas. Esses 
profissionais deverão desenvolver projetos de intervenção 
pedagógica nos espaços educacionais e discutir a inclusão 
nos currículos das temáticas relativas à orientação sexual 
e à identidade de gênero, formando multiplicadores, res-
peitando as especificidades locais e regionais. Fomentar a 
avaliação, a elaboração, produção e distribuição de mate-
riais de referência (obras científicas e literárias) e didático-
-pedagógicos, nas três esferas de governo, que abordem as 
temáticas e promovam o reconhecimento e a valorização 
da diversidade sexual e de gênero, considerando o lugar de 
fala de LGBT e acessibilidade para pessoas com deficiên-
cia, destinados à formação de profissionais e demais áreas, 
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a utilização em sala de aula, biblioteca e salas de leitura. A 
formação e os materiais devem estar acessíveis em lingua-
gens e formatos alternativos (libras, Braile, letras amplia-
das, em formato digitalizado e audiovisual com legenda).
Diretriz 4- Criar, fomentar e garantir o acesso e a per-
manência de estudantes e profissionais LGBT nos espaços 
educacionais em todos os níveis e modalidades de ensino, 
combatendo a discriminação e o preconceito, respeitando 
a livre orientação sexual e identidade de gênero, por meio 
de Programas e ações específicas.
Diretriz 5- Realizar, fomentar e apoiar prêmios de práti-
cas e iniciativas, concursos e campanhas e outros eventos, 
divulgação de calendário de lutas LGBT, pesquisas e mate-
rial didático, respeitando as especificidades, as diferentes 
linguagens (públicos e mídia), em formatos acessíveis e 
alternativos para maior visibilidade aos LGBT e promover 
o respeito e o reconhecimento da diversidade sexual e de 
expressões e identidades de gênero.
O que nos pareceu muito evidente durante a produção deste 

texto, que perpassou por um levantamento bibliográfico, por 
observações em nossos espaços de convívio, mais especifica-
mente a escola, como nos chamou a atenção Guacira Louro 6, 
é que na escola não é apenas um local de aprendizado e edu-
cação formal, mas, é principalmente, um lugar que produz 
diferenças, distinções, desigualdades, que faz separações, clas-
sificações hierárquicas, e cria significados que podem ser deci-
sivos na vida dos estudantes, sujeitos em constante constru-
ção social. E com isso, mais do que nunca, em sentido de um 
direito que é de todos – a liberdade – é que nos sentimos a 

6 Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pós-estruturalista 
(2007)
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vontade para pensarmos e repensarmos, problematizando 
sempre as questões vinculadas e educação principalmente na 

nossa extensa região amazônica.
A comunidade LGBT 
necessita de respeito em 
toda a sua dignidade e, 
para tal conquista, pre-
cisamos incluir de forma 
cidadã, levando em con-
sideração a sua orienta-
ção sexual e identidade 
de gênero, aonde possa-
mos realmente sentir que 
ser diferente é “normal”, 
é “comum”, de modo que 
ninguém seja desrespei-
tado, garantindo espaço 
de uma formação que 
prima pela equidade de 
direitos, pela não discri-
minação e uma cultura 
de paz. Esta é a premissa 

e o bem maior que qualquer processo educacional voltado ao 
ser humano seja o ideal de cidadania.

A comunidade LGBT necessita 
de respeito em toda a sua digni-
dade e, para tal conquista, precisa-
mos incluir de forma cidadã, levando 
em consideração a sua orientação 
sexual e identidade de gênero, aonde 
possamos realmente sentir que ser 
diferente é “normal”, é “comum”, de 
modo que ninguém seja desrespei-
tado, garantindo espaço de uma for-
mação que prima pela equidade de 
direitos, pela não discriminação e 

uma cultura de paz.
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“Quando realizar, brotar, espocar o ovo do passarinho
Voar no amor
Se perder ressurgindo,
Brilhar como a lua no caminho
A gente se aconchegar no ninho
E ficar
Fincar
Virar Raízes”
(Caeté – Ao amor eu dedico esta poesia 1)

1 CAETE e DISEUS. Poemas do bom amor para o bem amar. Weyl 
Editora: Belém, 2007
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RESUMO
Desde o início dos anos oitenta, o movimento social do 

campo vem discutido com mais intensidade a necessidade de 
outro projeto para o campo na Amazônia Paraense. A história 
nos tem mostrado que o modelo imposto a partir da Revolução 
Verde trouxe consigo uma série de consequências negativas, o 
avanço tecnológico empregado na agricultura hoje simplificou 
e distanciou a produção de alimentos das bases e conhecimen-
tos ecológicos que os mantiveram sustentáveis durante milha-
res de anos. Como resultado da industrialização da agricultura 
obteve: recursos naturais esgotados e degradados, solos ero-
didos e águas contaminadas, redução drástica da biodiversi-
dade, eliminação e desvalorização dos conhecimentos locais, 
intoxicações por agrotóxicos, intensificação da concentração 
de terras e renda e o êxodo rural que levou inúmeras famílias 
a perderem suas terras. Os processos de mudanças socioam-
bientais orientados por uma perspectiva de sustentabilidade 
e equidade social dependem diretamente de ações relacio-
nadas à educação. Nesse contexto, os Centros Familiares de 
Formação por Alternância, estão construindo uma proposta 
educacional que visa repensar o modelo de desenvolvimento 
hoje existente. Neste contexto, a formação de pessoas inseri-
das na realidade, no sentido de construir de modo participa-
tivo e consistente uma nova realidade para o campo. A edu-
cação, além de dotar as pessoas de habilidades necessárias no 
dia-dia, é um direito de todo o cidadão, não porque a nossa 
Carta Magna de 1988 assim o disciplinou, mas porque é algo 
indispensável na evolução do ser humano.
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ABSTRACT
Since the early eighties the social movement field is dis-

cussed more intensely the need for another project for the field 
in the Amazon Pará. History has shown us that the model 
imposed from the Green Revolution brought with it a host 
of negative consequences, technological advances employed 
in agriculture today distanced simplified and food produc-
tion bases and ecological knowledge that remained sustain-
able for thousands of years. As a result of the industrializa-
tion of agriculture obtained: natural resources depleted and 
degraded, eroded soils and polluted waters, drastic reduction 
of biodiversity, disposal and devaluation of local knowledge, 
pesticide poisoning, intensification of land concentration and 
income and the rural exodus that took countless families to 
lose their land. The processes of socio-environmental changes 
guided by a sustainability and social equity shares are directly 
related to education. In this context the Centers Alternating 
Educational Family are building an educational proposal that 
aims to rethink the development model that exists today. In 
this context, the training of people engaged in reality, in order 
to build a participatory manner and consistent a new reality 
to the field. Education, and equip people with skills needed 
in the day to day, is a right of every citizen, not because our 
1988 Constitution so disciplined, but because it is something 
indispensable in human evolution.
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1 INTRODUÇÃO
Este artigo é uma análise da educação do campo e sua rela-

ção com o Serviço de Extensão Rural no processo de transferên-
cia ou construção do conhecimento no âmbito da agricultura 
familiar, em particular, no contexto das atividades pedagógi-
cas desenvolvidas pelos Centros Familiares de Formação por 
Alternância-CEFFAS 2, no território da Amazônia Paraense. 
(...) A educação é um processo que envolve dois grupos de par-
ticipantes com papéis aparentemente diferentes: professores, 
que passam seu conhecimento para os alunos, e alunos, que 
absorvem conhecimento dos professores. Na verdade, qualquer 
professor de mente aberta acaba por descobrir que a educa-
ção também pode incluir alunos passando conhecimento para 
seus professores, ao desafiar as suposições de seus professo-
res e fazer perguntas nas quais seus professores não haviam 
pensado antes. (DIAMOND,p.501). (...) O agente principal da 
educação não é o professor, mesmo quando consideramos as 
três principais formas de ensino. O agente principal é a “ati-
vidade da mente do estudante”.. (...) O objetivo da educação é 
prover três coisas: proporcionar a qualificação necessária para 
um meio de vida (ocupação) decente, preparar o cidadão, dar 
condições à pessoa para ser feliz. (VELLOSO, 2010).

2 Centros Familiares de Formação por Alternância - CEFFAs é uma 
denominação recente e conta com um processo longo de articulações 
entre as Redes UNEFAB e as ARCAFARs SUL e NORTE/NORDESTE. 
A UNEFAB - União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil 
– agrega as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) e as ARCAFARs agre-
gam as Casas Familiares Rurais (CFRs).
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2 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO 
CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO E DA 
SUSTENTABILIDADE
Nos dias de hoje, a educação e formação profissional con-

tinuam sendo prioritárias na maioria dos países do mundo. 
As consequências macroeconômicas que estamos vivenciando 
pelas mudanças rápidas em todos os setores (primário, secun-
dário e terciário) à escala mundial e dentro de cada país, obri-
gam a uma maior versatilidade na escolarização e formação 
(ALVES, 2003). E como o mercado de trabalho não é suficiente-
mente amplo para absorver os alunos egressos da última etapa 
da educação básica- Ensino Médio – nas escolas do campo, 

devemos ter uma nova intencionali-
dade, a da inserção profissional do 

aluno após a sua escolarização e 
formação básica.

Um modelo de desenvolvi-
mento, tanto agrícola, quanto 
global para ser sustentável, deve 
permitir e considerar a diversi-
dade cultural, natural e bioló-
gica, deve respeitar a autonomia 
dos povos, e se preocupar com 
o acesso aos fatores indispensá-
veis à sustentabilidade, como, 
recursos naturais (terra). A sus-
tentabilidade passa pela cons-
trução de um novo paradigma 
de desenvolvimento agrícola. 

Este novo paradigma deve ter como base social a agricultura 

Um modelo de desenvol-
vimento, tanto agrícola, 
quanto global para ser sus-
tentável, deve permitir e con-
siderar a diversidade cultu-
ral, natural e biológica, deve 
respeitar a autonomia dos 
povos, e se preocupar com o 
acesso aos fatores indispensá-
veis à sustentabilidade, como, 

recursos naturais (terra).
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familiar 3 por causa da organização dos sistemas produtivos 
e a sua lógica econômica que permite uma melhor forma de 
gestão dos recursos naturais (VELOSO, 2010).

A construção do novo paradigma deve estar sedimentada 
sobre a participação das pessoas no processo de desenvolvi-
mento. A democracia social e o exercício da cidadania devem 
sustentar o modelo de desenvolvimento. A participação deve 
se dar na discussão dos problemas, na pesquisa e diagnóstico, 
na proposição de políticas e programas diferenciados e seto-
riais, na gestão social dos mesmos e na avaliação. Nesta ótica, 
a capacitação das pessoas, dos agricultores familiares é funda-
mental. O desenvolvimento, através do planejamento local e 
regional, torna-se importante neste contexto, evidentemente, 
sem perder de vista a questão global (LACKI, 2006). A sus-
tentabilidade para se efetivar, deve fazer parte da concepção 
global de desenvolvimento, das políticas, deve ser preocupa-
ção de todos os segmentos da sociedade.

Existem muitas definições de "desenvolvimento sustentá-
vel" (DS), não entrarei na discussão dos conceitos, mas alguns 
elementos parecem estar presentes em todas as definições. O 
conceito introduz a questão da sustentabilidade econômica, 
social e ambiental. A preocupação com o desenvolvimento 

3 A agricultura familiar é definida por Chayanov (1981) como uma forma 
de produção em que a família é ao mesmo tempo, unidade de produ-
ção e de consumo. E são as necessidades de produção e consumo que 
definem o funcionamento, à construção do seu patrimônio sociocul-
tural e reprodução da unidade de produção familiar (Lamarche, 1993). 
Por isso, a agricultura familiar não pode ser compreendida como um 
modelo único, pois não há uma uniformidade desta categoria e sim, 
uma diversidade de formas, que se desenvolvem em diferentes situ-
ações. Mas, recentemente, a FAO definiu esta categoria como: orga-
nização agropecuária onde predominam a interação entre a gestão 
e o trabalho, a direção do processo produtivo pelos proprietários e o 
trabalho familiar complementado pelo assalariado (FAO, 2001).
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sustentável é um sinal claro que o modelo de desenvolvimento 
vigente é insustentável ou inadequado do ponto de vista eco-

nômico, social e ambiental. É o reco-
nhecimento de que os recursos 

naturais são limitados e que o 
desenvolvimento deve trilhar 
um caminho de maior justiça 
social. Muitos concordam que 
o Desenvolvimento Sustentável 
traduz anseios de que o desen-
volvimento concilie crescimento 
econômico e a conservação dos 
recursos naturais, por um longo 
período de tempo. Para alguns o 
desenvolvimento sustentável se 

dará pela simples mudança de um modelo tecnológico. Para 
outros, dependerá de mudanças mais amplas, que passam 
inclusive pela superação da industrialização.(VELOSO, 2010)

O desenvolvimento sustentável deve levar em conta cinco 
dimensões de sustentabilidade:

 Ӭ Sustentabilidade social - entendido como processo de desen-
volvimento onde o crescimento está a serviço da constru-
ção de uma sociedade com maior equidade na distribui-
ção de renda e bens, de modo a reduzir as diferenças entre 
ricos e pobres.

 Ӭ Sustentabilidade econômica - possível através da alocação 
mais eficiente dos recursos públicos e privados. A eficiên-
cia econômica deve ser avaliada em termos macrossociais, 
e não apenas através do critério da rentabilidade empresa-
rial de caráter microeconômico.

 Ӭ Sustentabilidade ecológica - é dada pela capacidade de 
suporte do ecossistema, pela redução do uso dos recursos 

Mu i t o s  c o n c o rd a m 
que o Desenvolvimento 
Sustentável traduz anseios de 
que o desenvolvimento con-
cilie crescimento econômico 
e a conservação dos recursos 
naturais, por um longo perí-

odo de tempo
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não-renováveis, pela redução da emissão de resíduos, pelo 
equilíbrio no consumo dos recursos naturais entre ricos e 
pobres, pela pesquisa de tecnologias menos poluidoras, de 
baixo custo e eficientes, tanto para o meio rural como para 
o meio urbano, e finalmente, ela é dada pelas normas ade-
quadas que visem à proteção do ambiente.

 Ӭ Sustentabilidade espacial - dirigida para a obtenção de uma 
configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor 
distribuição territorial dos assentamentos humanos e das 
atividades econômicas.

 Ӭ Sustentabilidade cultural - inclui a procura de raízes endó-
genas de processos de modernização e de sistemas agrícolas 
integrados, processos que busquem mudanças dentro da 
continuidade cultural e que traduzam o conceito norma-
tivo de ecodesenvolvimento em um conjunto de soluções 
específicas para o local, o ecossistema, a cultura e a área.

 Ӭ Sustentabilidade na agricultura - no caso específico da agri-
cultura, os sinais claros de degradação ambiental e inefi-
ciência energética dos sistemas produtivos, nos levam a 
repensar os fundamentos da moderna agricultura. Isso 
envolve pesquisadores e pessoas ligadas ao meio ambiente.
A pressão dos consumidores sobre o governo no sen-

tido de zelar pela qualidade e salubridade dos alimentos 
e preservação do meio ambiente, dá mais consistência à 
luta. Neste sentido, além dos atores sociais já menciona-
dos, as organizações não governamentais têm papel impor-
tante. A chamada agricultura sustentável, através de estudos 
e experiências realizadas por vários grupos de agriculto-
res, tem provado que os métodos alternativos de produção 
são viáveis do ponto de vista econômico, garantem bons 
níveis de produtividade e minimizam os danos ambientais 
(COORDINATION, 2007).
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Os estudos mostram que as 
propriedades que estão utili-

zando métodos alternati-
vos de produção como o da 
roça sem queimar ou plan-
tio direto é eficiente, compe-
titivo e pode até superar as 
propriedades convencionais 
aqui na região amazônica. A 
manutenção em longo prazo 
dos recursos naturais e da 
produtividade agrícola pro-
move o mínimo de impac-

tos adversos ao ambiente, retorno adequado aos agricultores, 
a otimização da produção das culturas com mínimo de insu-
mos químicos, satisfação das necessidades humanas de ali-
mentos e de renda, atendimento das necessidades sociais das 
famílias e das localidades rurais.

O desenvolvimento rural dentro do enfoque da agroeco-
logia aborda os problemas rurais de forma sistêmica, consi-
derando a diversidade ambiental, a pressão demográfica, as 
relações econômicas e as organizações sociais da região em 
questão. As estratégias de desenvolvimento rural da agroeco-
logia consideram como critérios de desempenho de progra-
mas, a sustentabilidade ambiental, a equidade social, e tam-
bém a produtividade. A agricultura sustentável, dentro da ótica 
da agroecologia, adota como princípio a menor dependên-
cia possível de insumos externos e a conservação dos recur-
sos naturais. A sustentabilidade da agricultura vai além do 
aspecto puramente tecnológico, ou econômico. Ela necessita 
de uma nova orientação dos padrões de organização socioe-
conômica, técnica e espacial do meio rural. Isso implica dizer 

Os estudos mostram que as pro-
priedades que estão utilizando 
métodos alternativos de produção 
como o da roça sem queimar ou 
plantio direto é eficiente, competi-
tivo e pode até superar as proprie-
dades convencionais aqui na região 

amazônica.
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que a sustentabilidade da agricultura vai além do setor rural.
A dimensão essencial, estratégica da sustentabilidade está 

na criação de uma cultura ecológica que penetre, motive e 
mobilize as instituições encarregadas da elaboração e pela 
implantação das políticas públicas, que seja igualmente incor-
porada pelas organizações da sociedade civil e por outros agen-
tes socioeconômicos e políticos, direta ou indiretamente rela-
cionados com a agricultura. Isso levará tempo. No entanto, 
é necessário que se traduza, em curto prazo, em metas polí-
ticas e em pautas de cooperação do Estado com a Sociedade 
Civil, no sentido de rever-
ter os paradigmas econô-
micos, técnico-científicos, 
ideológicos, institucionais 
e políticos que dão susten-
tação ao modelo da agri-
cultura químico-mecani-
zada e ao mesmo tempo 
criar condições para o 
aparecimento de um novo 
paradigma para o desen-
volvimento agrícola.

É necessário também 
mudar a concepção das 
políticas e programas 
setoriais. A Construção 
de um novo paradigma 
implica, necessariamente, 
na mudança da ótica da 
pesquisa, do ensino em 
ciências agrárias, no 
ajustamento das políticas 

A Construção de um novo para-
digma implica, necessariamente, 
na mudança da ótica da pesquisa, do 
ensino em ciências agrárias, no ajusta-
mento das políticas macroeconômicas, 
agrícolas e agrárias; em apoio efetivo da 
sociedade (Governo, Sociedade Civil) a 
um projeto de conversão da agricultura; 
na defesa, restauração e fortalecimento 
da agricultura familiar; na ênfase aos 
processos locais e regionais de desen-
volvimento, sem se isolar do contexto 
macro, com uma efetiva participação 
da população na discussão, proposição, 
execução e gestão social dos processos 

locais de desenvolvimento
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macroeconômicas, agrícolas e agrárias; em apoio efetivo da 
sociedade (Governo, Sociedade Civil) a um projeto de conver-
são da agricultura; na defesa, restauração e fortalecimento da 
agricultura familiar; na ênfase aos processos locais e regionais 
de desenvolvimento, sem se isolar do contexto macro, com 
uma efetiva participação da população na discussão, propo-
sição, execução e gestão social dos processos locais de desen-
volvimento; e implica também, na formação de uma consci-
ência social crítica. Esta mudança de paradigma requer ações 
de transição de curto e médio prazo e exige a participação 
da sociedade através do seu largo espectro de organizações 
(GASTON, 2004).

3 A G R I C U L T U R A  F A M I L I A R , 
SUSTENTABILIDADE E PARTICIPAÇÃO
Por uma questão de justiça social, pois de certa forma ela 

tem sido alijada do processo de modernização agrícola e do 
desenvolvimento global do país, e porque a organização dos 
sistemas produtivos e a lógica econômica da agricultura fami-
liar induzem a uma melhor gestão dos recursos naturais, esta 
deve ser fortalecida e tida como base social no processo de 
desenvolvimento rural dentro de um novo paradigma.

Este novo paradigma deve ser fundado na sustentabilidade 
socioeconômica, técnica e ambiental. Coloco aqui uma série de 
razões pelas quais a agricultura familiar possibilita melhores 
condições de sustentabilidade, desde que lhe seja dada condi-
ções: a primeira é que por ser uma ocupação econômica que 
combina a exploração familiar e a organização de profissionais, 
ela incorpora uma estratégia de equilíbrio entre parâmetros 
econômicos, sociais e ambientais; o funcionamento econômico 
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da agricultura familiar não se fundamenta na maximização 
da rentabilidade do capital e na geração de lucro no curto 
prazo, mas está orientado para o atendimento das necessida-
des das famílias e para a manutenção do potencial produtivo 
da terra, percebido como um patrimônio; a propriedade fami-
liar é uma unidade de produção e consumo, por este motivo 
ela valoriza a diversidade, os policultivos, criações, distribuí-
dos de forma equilibrada no espaço e no tempo; a unidade de 
produção familiar pela sua extensão, pela organização do tra-
balho, favorece os cuidados técnicos nas operações de manejo, 
na medida em que é ela, a família que toma as decisões e tam-
bém as coloca em prática. (NOGUEIRA, 1999) A agricultura 
familiar mantém uma relação de reciprocidade com a terra 
que ela conhece e controla. Ela valoriza as potencialidades 
do meio implementando nele suas estratégias de reprodução 
econômica.

Dentro da perspectiva ambiental, a agricultura familiar 
favorece uma maior e melhor distribuição territorial das ati-
vidades de exploração do meio, pela melhor possibilidade de 
adaptação e circunscrição das mesmas, as unidades ecológicas 
mais definidas e homogêneas; e por fim, a agricultura fami-
liar é portadora de grande eficácia coletiva. Através da plu-
riatividade ela encoraja e favorece o planejamento, o desen-
volvimento local e a gestão coletiva dos recursos naturais, sua 
distribuição equitativa e sua administração mais equilibrada 
e sustentada.

Pelas características que a agricultura familiar apresenta, 
a democratização do acesso aos recursos naturais, a terra, a 
água e outros, bem como o fortalecimento da mesma, é uma 
necessidade social e um fator de melhor gestão, conserva-
ção dos recursos naturais, além de promover uma melhor 
organização econômica daquele ambiente, sempre dentro de 
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uma perspectiva de sustentabilidade; é dentro desta perspec-
tiva também, que se justificam as políticas de reforma agrá-
ria, as políticas diferenciadas para a agricultura familiar. 
(NOGUEIRA, 1999)

Estas políticas devem fazer parte de um projeto maior, glo-
bal de desenvolvimento sustentável. A agricultura familiar 
não pode receber estímulos, dentro do velho paradigma da 
modernização conservadora, com a finalidade de resolver ou 
amenizar os problemas de desemprego urbano. Ela tem que 
ser estimulada por uma questão de justiça social, equidade, 
além dela representar a melhor opção em termos de susten-
tabilidade econômica, social e ambiental.

E como último aspecto, queremos chamar a atenção para 
a questão da participação como um elemento fundamental 

da sustentabilidade, tanto 
da agricultura como do 

processo de desen-
volvimento como um 
todo. A participação 
aqui deve ser enten-
dida como um direito 
do cidadão e um exer-
cício à cidadania, e 
não como uma per-
missão de espaço limi-

tado dentro do processo de desenvolvimento, seja local ou glo-
bal. Quando fazemos menção à participação, estamos falando 
da possibilidade concreta dos agricultores familiares pode-
rem participar do diagnóstico, da discussão, do planejamento, 
da execução, da pesquisa, da gestão social dos programas e 
políticas e da avaliação dos mesmos. Isso implica no dese-
nho de metodologias que permitam a produção conjunta do 

A participação aqui deve ser 
entendida como um direito do 
cidadão e um exercício à cidadania, 
e não como uma permissão de espaço 
limitado dentro do processo de desen-

volvimento, seja local ou global.
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conhecimento aplicável ao desenvolvimento. A capacitação dos 
agricultores familiares, bem como o fortalecimento de suas 
instituições para o exercício da participação, é um ponto fun-
damental para o avanço da democracia social.

Neste sentido é muito importante o conhecimento, pelos 
agricultores familiares e suas instituições, dos sistemas de 
tomada de decisão nas instâncias local, regional, estadual e até 
nacional, para que possam participar ativamente, influir nas 
políticas macroeconômicas, e se articular com outros agen-
tes sociais, visando à elaboração de políticas setoriais e dife-
renciadas sustentáveis.

As políticas diferenciadas devem ser um instrumento de 
fortalecimento político dos agricultores, de sua organização e 
representação, formas democráticas de integração do mesmo 
ao desenvolvimento econômico e social do país, o que signi-
fica que tem de ser descentralizadas, participativas, com polí-
tica fundiária claramente delimitada. A descentralização do 
poder na elaboração das políticas de desenvolvimento susten-
tável é um aspecto importante.

O desenvolvimento local, regional estadual ganha força 
no processo de 
descentraliza-
ção, pois pos-
sibi l ita uma 
p a r t i c i p a -
ção mais efe-
tiva dos agri-
cultores e suas 
instituições, e 
porque o desen-
volvimento local 
permite, de forma mais efetiva, trabalhar com a diversidade 

Um novo paradigma não é dado, 
mas é construído pelos diversos agentes 
sociais, de forma participativa, conside-
rando a diversidade, tendo como pano de 
fundo a busca da sustentabilidade eco-

nômica, ambiental e social.
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ecossistêmica, biológica, cultural, com análises das diferentes 
disciplinas e tipos de saberes, incluindo o dos próprios agri-
cultores familiares.

Assim a participação é a parceria que deve acontecer entre 
a sociedade civil, com suas instituições, o poder público e os 
agricultores no sentido de mudar o paradigma atual de desen-
volvimento agrícola. Um novo paradigma não é dado, mas é 
construído pelos diversos agentes sociais, de forma participa-
tiva, considerando a diversidade, tendo como pano de fundo 
a busca da sustentabilidade econômica, ambiental e social.

4 EDUCAÇÃO E EXTENSÃO RURAL
Para medir o acesso à educação em países e Estados, a taxa 

de matrícula nos diversos níveis do sistema educacional é um 
indicador suficientemente preciso. Todavia, quando o foco está 
em núcleos sociais menores, como municípios, esse indica-
dor é menos eficaz, pois os estudantes podem morar em uma 
cidade e estudar em outra, distorcendo as taxas de matrícula. 
O outro critério utilizado para a avaliação da educação de uma 
população é o percentual de alfabetizados maiores de 15 anos.

O índice de analfabetismo entre adultos também é um dos 
indicadores de acesso à educação. O elevado IDH 4na variável 

4 O Índice Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado para medir o 
nível de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores 
de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (expec-
tativa de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). Seus valores variam 
de zero (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento 
humano total). Países com IDH até 0,499 são considerados de desen-
volvimento humano baixo; com índices entre 0,500 e 0,799 são consi-
derados de desenvolvimento humano médio; e com índices maiores 
que 0,800 são considerados de desenvolvimento humano alto.
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educação, alcançado pelos municípios do Estado do Pará. As 
mudanças recentes que vem afetando profundamente as for-
mas de representação da sociedade e a própria noção de socie-
dade têm uma relação direta com o papel da escola. Na ver-
dade, a crise social que provoca, de um lado, a exclusão em 
massa e, de outro, imensas áreas desfavorecidas, que não rece-
bem qualquer investimento público ou privadas porque não 
possuem atrativos para o capital, exige que tenhamos imagi-
nação para recriarmos todos os equipamentos e instituições 
que possibilitem a associação e solidariedade entre os seres 
humanos. É o caso da escola.

Nesse sentido, a escola precisaria incorporar a Secretaria 
de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Estratégico, tudo 
no mesmo equipamento. Por quê? 
Porque a escola, a educação, tem o 
sentido de juntar os seres humanos, 
de dar um sentido para a vida e fazer 
as pessoas felizes. O conhecimento e 
o estudo não tem sentido apenas para 
gerar emprego.

Mas para entender como a escola 
pode contribuir para a liberdade e a 
associação das pessoas, nós temos que 
começar a pensar de maneira mais 
ampla, com espaço como integra-
dor do conhecimento. Acredito que se 
deveria extinguir a figura do Secretário de 
Educação, assim como o Diretor de escola. É preciso acabar com 
isso, pois sua função, hoje, é obsoleta. Necessitamos de estru-
turas colegiadas, várias pessoas dirigindo a escola, justamente 
para que a escola possa se alimentar do saber cotidiano, das 
dúvidas e anseios que surgem no cotidiano (ALMEIDA, 2006).

Mas para entender 
como a escola pode con-
tribuir para a liberdade e 
a associação das pessoas, 
nós temos que come-
çar a pensar de maneira 
mais ampla, com espaço 
como integrador do 

conhecimento.
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A escola precisa mostrar o mundo real em seu currículo. 
A forma de direção e organização das escolas, assim, precisa 
absorver as formas organizativas do mundo rural, que são sem-
pre colegiadas. Estamos afirmando que a estrutura de orga-
nização centralizada das escolas é urbana, não tem muito de 
rural. O homem e a mulher do campo, por natureza, é mais 
associativo. O agricultor familiar, todos sabem, fazer troca de 
dias, festeja a colheita, e assim por diante.

É por este motivo que a escola não deve preocupar-se em 
formar para o mercado, voltar-se exclusivamente para o tra-
balho. Vamos começar a falar a verdade: o mercado do século 
vinte e um mercado que exclui, não contrata. Demite! Se pro-
curarmos "melhorar a educação" - colocamos entre aspas - para 
conseguir gerar emprego para os trabalhadores, as empresas 
vão continuar selecionando aqueles que julgam como melho-
res. E nunca vai colocar todo mundo no mercado de trabalho!

Portanto, se a gente fica com essa ideia de que a escola vai 
formar um bom trabalhador para conseguir emprego, entra-
mos numa luta inglória, já derrotados. Nesse início de século, 
o mercado exclui. Não contrata. Demite. Contrata poucos, 
para poder gastar menos com a folha de pagamento, sobrando 
recursos para investir em tecnologia, em pesquisa.

Outro assunto importante a ser ressaltado é o da exten-
são rural. A nossa questão é: extensão rural é para transferir 
tecnologia ou para promover o ser humano? Coloco aqui um 
exemplo. Em 1994 foi instituído na região da Transamazônica, 
através de pesquisadores da Universidade Federal do Pará-
UFPA-Campus de Altamira, o Laboratório Agroecológico da 
Transamazônica-LAET, que tinha como uma de suas funções 
ajudar os agricultores e agricultoras familiares a encontrar um 
novo modelo de assistência técnica e extensão rural; dezenas 
de seminários foram realizados, porém na hora de definir o 
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trabalho de extensão os pesquisadores tentavam a qualquer 
custo dizer que a verdade estava com eles, que eles sabiam muito 
mais que os agricultores e agricultoras, como os agricultores e 
agricultoras já haviam vivenciado uma longa experiência com 
o órgão de assistência técnica do governo; tudo terminou em 
sem acordo, o grupo de pesquisadores se desfez. "Nós não temos 
que transferir tecnologia coisa nenhuma. Temos é que pensar a 
promoção da família. Se a família tem problema de lazer, vamos 
discutir lazer. Se tem problema de campo de futebol, vamos 
discutir futebol. Nós temos que pensar a vida do ser humano 
rural e não só a tecnologia do 
bom adubo, para ele ter mais 
dinheiro. Temos que pensar 
que o trabalho é um dos ele-
mentos da vida". E o pessoal 
do LAET dizia: "talvez vocês 
tenham razão! Nós temos é 
que aumentar a produção. 
Então, se queremos aumen-
tar a produção de pimen-
ta-do-reino, café e cacau, 
temos que indicar o tipo 
de pimenta-do-reino, café 
e cacau. E assim por diante”.

Foi uma discussão, na década 
de 90, e nós temos que recuperar essa discussão, porque os 
movimentos sociais do campo, hoje, estão recolocando essa 
questão para as ONGs, para o movimento sindical. Temos que 
afirmar a necessidade de extensão rural. Queremos qualificação 
profissional. Mas temos que, antes, dizer se queremos qualificar 
para transferir tecnologia (que está excluindo) ou para promo-
ver o ser humano, pensando de maneira integral como sujeito.

A educação e a formação 
profissional isoladas não são 
suficientes para transformar o 
campo, tampouco fortalecem a 
agricultura familiar. O futuro 
no campo paraense será pro-
missor se houver uma política 
pública integrada que priorize 

este segmento.
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A educação e a formação profissional isoladas não são sufi-
cientes para transformar o campo, tampouco fortalecem a agri-
cultura familiar. O futuro no campo paraense será promissor 
se houver uma política pública integrada que priorize este seg-
mento. Para isto se torna necessário fomentar e implementar 
a educação e a profissionalização diferenciadas e contextuali-
zadas, de forma a complementar a assistência técnica, exten-
são rural e o crédito, na perspectiva do desenvolvimento sus-
tentável e da qualidade de vida dos povos do campo.

As políticas de educação do Ministério da Educação e das 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação nos últimos 
anos, apesar dos esforços e avanços não têm sido suficiente-
mente capazes de contribuir para o desenvolvimento dos povos 
do campo. Ao contrário, o modelo da nucleação urbana dis-
crimina e promove a dicotomia campo-cidade; desvaloriza a 
cultura camponesa; desenraiza os estudantes ao tirá-los do seu 

meio para ir estudar na cidade; incentiva 
o abandono e o desprezo do campo 

em detrimento da busca de solu-
ções, nem sempre encontrado, na 
cidade.

A escola precisa se tornar cam-
ponesa nos seus conteúdos, nos 
seus métodos e formas de funcio-
namento, respeitando o calendá-
rio agrícola, a cultura e os tempos 
da localidade. Seus educadores e 
educadoras precisam gostar do 
campo e acreditar nas múltiplas 
possibilidades que este meio pode 

proporcionar em termos de qualidade de vida. Além do que, os 
educadores e educadoras precisam receber incentivos salariais 

A escola precisa se 
tornar camponesa nos 
seus conteúdos, nos seus 
métodos e formas de 
funcionamento, respei-
tando o calendário agrí-
cola, a cultura e os tem-

pos da localidade.
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e uma formação inicial e continuada específicas para poder 
atuar com eficácia neste meio.

Os conteúdos das escolas denominadas oficiais do campo 
não são atraentes, contextualizados e úteis à vida no campo. 
Ou seja, não são apropriados às reais necessidades e interes-
ses dos educandos. O Calendário escolar não respeita o calen-
dário agrícola e as especificidades de cada região. Com isto 
temos altos índices de repetência e, sobretudo, evasão escolar. 
Esta se dá por causa da falta de adequação da escola à natu-
reza do trabalho no campo.

Estes fatores observados e analisados nas escolas, tanto do 
campo, quanto urbanas que recebem educandos e educan-
das do campo contribuem para manter, ainda hoje, os baixos 
níveis da escolarização dos povos do campo. Por outro lado, 
estes sujeitos, ao abandonar o seu meio, não concorrem em 
condições de igualdade ao disputar espaços no mundo urbano, 
sobretudo, no mercado de trabalho. Daí os altos índices de cri-
minalidade, violência e prostituição nas periferias urbanas.

É necessário que se façam investimentos em um processo 
de educação diferenciada e contextualizada às reais necessi-
dades do campo. É urgente a articulação da educação e esco-
larização integradas à profissionalização. Ambas precisam 
ser articuladas e implementa-
das, levando em conta a natureza 
do trabalho no campo (LACKI, 
2010). É preciso acreditar que a 
vida também ensina, que a natu-
reza e o trabalho podem consti-
tuir elementos integrados e pon-
tos de partida e de chegada de 
processos de aprendizagem. É 
estratégico integrar educação com 

É estratégico integrar 
educação com desenvol-
vimento. O conhecimento 
tem sentido se for para 
transformar a realidade 

e melhorar a vida.
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desenvolvimento. O conhe-
cimento tem sentido se 

for para transformar 
a realidade e melhorar 
a vida. (MARTINS, 
1996)

O investimento na 
educação do campo, 
no contexto da agri-
cultura familiar, for-
talece os sujeitos do 
campo contribuindo 
para a preservação do 
meio ambiente e um 
desenvolvimento com 
sustentabilidade, pro-
movendo a geração de 

emprego e renda, resolvendo as questões de sucessão das popu-
lações do campo, preservando as identidades culturais destes 
povos na sua diversidade tais como os quilombolas, ribeiri-
nhos, pescadores artesanais, entre outros. Especificamente com 
relação à sucessão familiar a educação assume papel prepon-
derante, ou seja, para que a propriedade familiar rural tenha 
continuidade é preciso que os filhos e filhas assimilem o pro-
jeto das famílias, aprimorando-o, para melhorar a qualidade 
de vida no campo.

O êxodo rural não é opção voluntária de todos os jovens. 
Estudos demonstram que os jovens são impelidos a sair do 
campo por falta de oportunidades de trabalho e renda ou por 
falta de visão e conhecimentos sobre as possibilidades e poten-
cialidades que podem ser dinamizadas. Uma estratégia peda-
gógica adequada, com um programa de fomento à agricultura 

O investimento na educação do 
campo, no contexto da agricul-
tura familiar, fortalece os sujeitos do 
campo contribuindo para a preserva-
ção do meio ambiente e um desenvol-
vimento com sustentabilidade, promo-
vendo a geração de emprego e renda, 
resolvendo as questões de sucessão das 
populações do campo, preservando as 
identidades culturais destes povos na 

sua diversidade…
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familiar baseado na formação de adolescentes e jovens pode 
permitir o diálogo para encontrar soluções aos diversos pro-
blemas, aumentando a possibilidade de que estes jovens cons-
truam seu projeto de vida dentro da própria região.

A experiência acumulada pelas Casas Familiares Rurais 
tem demonstrado a possibilidade concreta de educação com 
escolarização e profissionalização de forma contextualizada, 
atendendo às reais necessidades de agricultores familiares, 
extrativistas, ribeirinhos, quilombolas e pescadores artesa-
nais. Em destaque, temos o Projeto Profissional de Vida do 
Jovem, que proporciona a sua permanência no campo com 
oportunidade de trabalho e renda, sobretudo agora com a 
implementação do crédito do PRONAF JOVEM, e o feliz res-
gate da construção e implementação da nova política nacio-
nal de assistência técnica e extensão rural. Temos também a 
Pedagogia da Alternância, método pedagógico utilizado pelas 
Casas Familiares Rurais proporciona uma dinâmica relacio-
nal entre o Centro Educativo e as famílias e localidades, bem 
como um conjunto de outros parceiros, profissionais em geral 
que colaboram com o processo educativo.

O sistema educativo alternante leva os sujeitos a reflexio-
nar sobre as suas práticas cotidianas, num processo de cons-
trução interdisciplinar dos conhecimentos, diferenciando das 
dinâmicas tradicionais que criam uma segmentação entre o 
espaço escolar, a localidade e o mundo do trabalho. A aplica-
ção desta metodologia e seus instrumentos proporcionam o 
desenvolvimento local, dentro de uma perspectiva sustentá-
vel, com reflexos sobre a economia (BROWUN, 2003), o meio 
ambiente, as organizações sociais do campo, as inovações tec-
nológicas, entre outros, fortalecendo assim o tecido social e 
incrementando a participação política e o desenvolvimento 
cultural.
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É necessário dinamizar as potencialidades que o modelo 
das Casas Familiares Rurais apresenta. Para formar jovens 
agricultores dinâmicos e inovadores no campo é preciso 
investir adequadamente nas pessoas que atuam, sobretudo, 
os monitores e monitoras, educadores e educadoras da alter-
nância. Segundo o modelo, estes, além de educadores e edu-
cadoras, atuam como agentes sociais que visitam periodica-
mente as famílias em seus estabelecimentos e localidade dos 
jovens estudantes para diagnosticar a realidade e, junto com 
eles e suas famílias buscam descobrir alternativas viáveis de 
desenvolvimento.

Para uma educação diferenciada, é necessária uma concep-
ção diferente de educador e educadora. Isto requer uma for-
mação pedagógica adequada, tanto inicial, quanto continuada. 
As condições salariais com base num plano de cargos e salá-
rios que contempla a realidade do campo são fundamentais 
para evitar o que vem ocorrendo sistematicamente nas Casas 
Familiares Rurais, uma alta rotatividade de educadores, colo-
cando em risco a sua qualidade e princípio.

Além de um quadro de profissionais devidamente quali-
ficados as Casas Familiares Rurais necessitam de uma maior 
atenção para os recursos didático-pedagógicos, quais sejam, 
produção e reprodução de materiais didáticos, tanto para aos 
jovens estudantes, quanto para a formação pedagógica ini-
cial na pedagogia da alternância e continuada dos educado-
res e educadoras. Enfim, as Casas Familiares Rurais precisam 
implementar a inclusão digital, laboratórios de informática, 
unidades didáticas, entre outros, para aprimorar a formação 
geral e profissional em alternância, visando a inovação tec-
nológica na perspectiva de fortalecer a agricultura familiar e 
gerar qualidade de vida para os jovens, suas famílias e o meio 
onde a Casa Familiar Rural se encontra.(BERGNAMI, 2003)
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Diretriz estratégica: Substituir as dispersas, efêmeras e 
excludentes ajudas paternalistas-dependentes por uma estra-
tégia educativa-emancipadora de dependência. Ou seja, ofer-
tar aos habitantes rurais, educação, formal e não formal, cujos 
conteúdos, os próprios educandos possam aplicar na correção 
e solução dos seus problemas, com maior subvenção gover-
namental, pois esta precisa ser crescente e, para maioria dos 
agricultores, simplesmente é necessário aumentar.

Diretriz executiva: Para concretizar uma estratégia educa-
tiva-emancipadora, será necessário adotar apenas as seguin-
tes medidas:

Exigir que as escolas do campo de Ensino Fundamental 
e Médio do campo “agriculturalizem” seus conteúdos edu-
cativos, proporcionem aos seus alunos educação que desen-
volva as suas potencialidades latentes e que eleve o seu ego-
-autoestima-autoconfiança e desejo de superação. Educação 
que os energize e “empodere”, para que adquiram à vontade 
e a capacidade de corrigir, eles mesmos, os erros que os habi-
tantes do campo cometem nos seus lares, nas suas proprieda-
des e localidades rurais. Ao regressar das supracitadas esco-
las, os jovens do campo deverão: I- estar consciente de que eles 
mesmos podem e devem assumir uma maior participação e 
parcela de responsabilidade e também compromisso na cor-
reção das ineficiências e na solução dos problemas que ocorre 
no campo; II- possuir a motivação e as competências (conhe-
cimento, habilidades e atitudes) que lhes permitam assumir, 
com eficiência, este novo e fascinante desafio de autodesen-
volvimento; e III- estar aptos a buscar, selecionar e adqui-
rir novos conhecimentos para se manter sempre atualizados.

Exigir serviços de assistência técnica e ou extensão rural 
que, em primeiro lugar, contem com extensionistas com 
aptidões e atitudes mais pragmáticas e construtivas que lhes 
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permitam: I- diagnosticar as causas elimináveis que estão ori-
ginando os problemas dos agricultores; II- identificar as poten-
cialidades e oportunidades existentes nas propriedades rurais; 
III- identificar e corrigir os problemas que são corrigíveis pelos 
agricultores e solucionar os problemas que são solucionáveis 
pelos próprios agricultores. Em segundo lugar, que esses agen-
tes de extensão disponham de meios (veículos, combustível e 
ajuda de custo) para permanecer nas localidades rurais. Em 
certos casos será necessário que os executivos dos Serviços de 
Extensão Rural adotem medida drástica de reduzirem suas 
estruturas burocrática-operativas; e com os recursos poupa-
dos ofereçam aos extensionistas os referidos meios.

Será mais produtivo manter quinhentos extensionistas bem 
remunerados e capacitados, educando no campo, que manter 
mil agentes mal remunerados, não capacitados e desmotiva-
dos, burocratizados nos escritórios, tal como lamentavelmente, 
está ocorrendo há mais de trinta anos na maioria das ATER ś 
estatais da Amazônia Paraense.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito, ou seja, a garantia do acesso a um bem indis-

pensável e necessário à humani-
zação dos homens e mulhe-

res, é a base inspiradora 
de uma política pública 
de educação do campo. 
Trata-se de práticas, retó-
ricas e valores que dife-
renciam, entre outros, 
o legítimo do ilegítimo 

O direito, ou seja, a garantia do acesso 
a um bem indispensável e necessário à 
humanização dos homens e mulheres, é a 
base inspiradora de uma política pública 

de educação do campo.
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na convivência social e diz respeito antes de tudo na maneira 
como as relações sociais se estruturam no espaço demarcado. 
Mais especificamente, a questão diz respeito às possibilidades 
do direito a ter direitos, situando-se o campo na perspectiva 
de um espaço de vida, trabalho, amor, cultura, produção de 
conhecimento e, portanto, de realização humana.

Por outro lado, na medida em que o atendimento ao direito 
decorre do avanço da consciência coletiva e da compreensão 
dos movimentos sociais a respeito da importância da educação 
no processo de produção da condição de vida digna, a visibi-
lidade das demandas rompe com o silêncio das políticas edu-
cacionais para determinados setores da sociedade e, neste sen-
tido, inscrevem a política pública de educação do campo, como 
um dos principais itens da pauta de enfrentamento das desi-
gualdades sociais em nosso Estado (LACKI, 2009). Quando 
se analisa a mercantilização do saber e as relações entre edu-
cação e economia, pergunta-se: porque a educação importa 
para a economia?
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“(...) país de Liberdade e de Paz, país sem desigualdades nem 
ódio, sem injustiças ou crueldades. (...)
Aquele que carregamos como uma arma ou uma jóia tão bri-
lhante, pois foi por nós construído, vivido, criado, e por nós 
defendido.”
(Eneida de Moraes1)
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RESUMO
Trata o artigo acerca da análise constitucional do direito à 

educação, observando especialmente como se deu o reconhe-
cimento deste direito no âmbito dos direitos fundamentais. 
Após, analisa a luta dos movimentos feministas no Brasil em 
prol do direito à igualdade entre os mais diversos direitos, dos 
quais se destaca o direito de estar e permanecer na escola, além 
da garantia de uma educação pautada no respeito às questões 
de gênero e diversidade, como mecanismo de enfrentamento 
ao tratamento preconceituoso e a continuidade de estigmas 
sociais que durante séculos subjugaram a condição feminina 
à condição de subalternidade na sociedade. Tal situação ainda 
persiste de modo muito presente em regiões onde o patriar-
cado e a tradição são marcadores sociais, fato ainda costumeiro 
nos rincões amazônicos. A avaliação histórica focaliza, então, 
a importância do processo de luta das mulheres nesta quebra 
de paradigmas Nesta senda, a educação tem papel transfor-
mador e norteador de potenciais mudanças sociais em favor 
dos direitos humanos e em especial dos direitos das mulheres.

ABSTRACT
This is the article about the constitutional analysis of the 

right to education, noting especially how the recognition of 
this right in the context of fundamental rights. After, exa-
mines the struggle of feminist movements in Brazil for the 
right to equality between different rights, which highlights 
the right to be and stay in school, in addition to the guaran-
tee of an education based on respect for gender and diver-
sity issues, as biased treatment coping mechanism and the 
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continuity of social stigmas that during centuries subjugated 
the feminine condition the condition of subalternity in society. 
Such a situation still persists so very present in regions where 
patriarchy and tradition are social bookmarks, fact still cus-
tomary in Amazonian corners. The historical review focu-
ses on the importance of women's struggle in this breaking 
of paradigms in this way, education is transforming role and 
potential social changes in guiding human rights and in par-
ticular women's rights.
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1 INTRODUÇÃO
A luta pela igualdade de gênero2 foi um dos principais mar-

cadores do século XX e continua na pauta de reivindicações dos 
mais diversos nichos neste século XXI. A persistência de práti-
cas discriminatórias naturalizadas tem sido a mola propulsora 
dos debates sobre o acesso 
igualitário a direitos e bens.

No caso brasileiro, em 
que pese a conquista de 
um vasto leque de direi-
tos, que incluem desde a 
recuperação da democra-
cia no final da década de 
80, até o direito de grupos 
específicos, como as cotas 
raciais, ainda há muito o 
que percorrer no caminho 
dos direitos. No caso da edu-
cação, há problemas de caráter 
objetivo, como o acesso e a permanência dos alunos nas esco-
las, tendo em vista os elevados números de evasão escolar, e 
também de caráter subjetivo, como a garantia do direito a uma 
educação baseada na diversidade e no respeito mútuo.

Ainda que tais direitos estejam, como veremos abaixo, con-
substanciados na Constituição de 1988, fundamento de todo o 
edifício normativo brasileiro, é fato que as questões de homo-
fobia, racismo e desrespeito aos direitos das mulheres são pro-
duzidas e reproduzidas em todos os espaços da sociedade. A 
escola não foge a isto.

Revisitar a luta das mulheres brasileiras pelo direito à edu-
cação e como isto têm ocorrido na Amazônia e no ambiente 

A luta pela igualdade de gênero 
foi um dos principais marcadores 
do século XX e continua na pauta 
de reivindicações dos mais diversos 
nichos neste século XXI. A persis-
tência de práticas discriminatórias 
naturalizadas tem sido a mola pro-
pulsora dos debates sobre o acesso 

igualitário a direitos e bens
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escolar, é tarefa árdua, mas indispensável para qualquer aná-
lise que busque avaliar como o direito humano à educação 
está sendo efetivado no país.

2 Do silêncio do Estado às primeiras 
obrigações: um estudo a partir das 
Constituições Brasileiras.
A questão de gênero e diversidade na escola perpassa essen-

cialmente pela análise da garantia do direito à educação. Tal 
garantia foi compromissada pelo Brasil tanto no âmbito dos 
tratados e acordos internacionais quanto na perspectiva 
interna, isto é, na promulgação da Constituição Federal de 
1988.

Entretanto até a promulgação da Constituição Federal de 
1988, a educação no Brasil, embora entendida como necessária 
para o desenvolvimento do país, estava diretamente atrelada 
aos acontecimentos econômicos, políticos, históricos e cultu-
rais. Daí porque se pode observar tantas modificações sobre o 
tema educação nas sete constituições brasileiras, evidencian-
do-se, muitas vezes, a ausência da continuidade de um projeto 
jurídico-político em prol do desenvolvimento da educação.

A Constituição Outorgada de 1824 prevê somente dois 
incisos, no Título 8º3, art. 179, garantindo o acesso gratuito 
à educação primária para todos os cidadãos (inciso XXXII) 
e a criação de Colégios e Universidades onde seriam minis-
trados os conhecimentos em Artes, Ciências e Belas Artes 
(inciso XXXIII).

Em 1891, após 67 anos é promulgada uma nova Constituição 
Brasileira4. A questão educacional é tratada nos art. 355, § 2º, 3º e 
4º e também no art. 726, § 6º, que prevêm a laicização do ensino. 
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Assim, o que se pode depreender destes dispositivos constitu-
cionais é que a garantia do direito à educação teve sua trajetó-
ria marcada pelos discursos esparsos, sem a vinculação de um 
caráter universal de educação. Não há nas duas Constituições 
(1824 e 1891) qualquer menção à palavra “educação”.

A Constituição de 1934 inova ao apresentar um capítulo 
específico sobre educação e cultura7. Nesse capítulo, prevê o 
art. 5º, XIV8, a competência da União para traçar as diretrizes 
da educação nacional. A utilização da nomenclatura “diretri-
zes” traz o caráter de modernização na Constituição de 1934. 
Demonstra uma evolução do pensamento sobre a educação e 
conseqüentemente, a estruturação de um projeto contínuo de 
educação, sendo esta considerada dever do Estado. Esta con-
cepção é ampliada na análise do art.1489, onde o poder público 
deve “animar e favorecer” o ensino com políticas adequadas. 
O art. 14910, por seu turno, marca o entendimento da educa-
ção como um “direito de todos” e a participação do Estado, 
da sociedade e da família nesse contexto. Confrontada com as 
outras constituições, esta marca uma nova visão mais “solidá-
ria” de educação, com a superação do individualismo, e tam-
bém o dever do estabelecimento de um plano de educação11. 
Há ainda a previsão de concurso público para o ingresso no 
magistério12 e a vinculação de verbas para o investimento da 
educação13. A Educação então dá os primeiros passos rumo 
à democratização.

A Constituição de 34 permanece vigente por apenas 3 anos. 
Em 1937 é outorgada uma nova Constituição14. Nela, desa-
parece a figura do Plano Nacional de Educação, e as deci-
sões sobre a questão educacional voltam a estar centralizadas 
unicamente nas decisões da União. Há o dever prioritário da 
família, em especial, dos pais, sendo apoiado pelo Estado15. Os 
artigos 128 a 134 ocupam-se de diversos aspectos da educação. 
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O primeiro destes artigos possibilita a intervenção da inicia-
tiva privada16.

Ademais, a Constituição de 1937 incorpora os ditames já 
postos nas Constituições anteriores. Repete e enfatiza o dever 
público do ensino primário gratuito, para os menos dotados 
financeiramente, ou através de uma "módica contribuição" a 
uma "caixa escolar", para os que provarem algum recurso na 
hora da matrícula em estabelecimento público17.

A Constituição de 37 também possui curta duração, sendo 
substituída pela Constituição de 46, que tem caráter democra-
tizante e restaurador18.

Novamente a competência sobre legislação e educação está 
nas mãos da União, a quem compete, privativamente, o dever e 
o direito de legislar sobre "diretrizes e bases da educação nacio-
nal"19. O tema é detalhado nos artigos 167 a 175. Esses ditames, 
de modo conciso, resumem tudo que a Constituição intenta 
definir sobre direitos e deveres relativos à educação e ensino, 
a que procura atribuir um valor maior, que se consubstancia 
num ideal de "solidariedade humana".20

No art. 16821 iremos encontrar os princípios que norteiam 
a educação. Primeiramente podemos observar a obrigatorie-
dade do ensino primário, em língua nacional. O ensino primá-
rio é gratuito. O secundário o será para aqueles que compro-
varem a carência de recursos. Há ainda o estabelecimento do 
dever de empresas com mais de 100 (cem) trabalhadores man-
terem ensino primário gratuito para os filhos de seus servido-
res, bem como o dever das empresas comerciais e industriais 
de ministrar aprendizagem especializada aos trabalhadores 
menores de idade. Permanece a obrigatoriedade de concurso 
público para a carreira docente, e fica garantida a vitalicie-
dade do professor(a) no cargo.

A Constituição de 6722, em especial a primeira emenda 
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de 6923, é marcada pelo autoritarismo. Não há muitos avanços 
na seara educacional, em especial pela ausência de debates na 
área, em virtude do regime ditatorial. Permanecem as linhas 
básicas, já determinadas anteriormente. Como exemplo, o cen-
tralismo da competência legislativa na União24, sem supressão 
da competência supletiva dos Estados e do Distrito Federal, 
porém ainda sem a referência à competência dos municípios 
dentro do sistema.

É preciso notar a edição da Lei 5.692/71, Lei de Diretrizes 
e Bases-LDB, cujas principais modificações foram a fusão do 
então ensino primário (que correspondia aos 4 ou 5 primeiros 
anos escolares) com o ginásio (os quatro últimos). Somados 
com o antigo pré-primário (classes de alfabetização) conta-
vam-se 10 (dez) anos. A partir da LDB de 1971, o ensino é redu-
zido para 8 anos obrigatórios. É dessa lei que também consta a 
reforma de ensino que estabeleceu a entrada de crianças com 
7 anos na 1ª série, independente do arcabouço intelectual e 
preparo prévio para o ingresso escolar tarefa que competia as 
classes de alfabetização. Conforme expõe Violeta Loureiro25:

“Aos 7 anos as crianças passaram a ingressar na 1ª série. 
Antes de atingirem esta idade, a LDB/71 deixou-as aos cuida-
dos da fada madrinha (afinal, cada criança tem uma!) que se 
tornou responsável por introduzir as crianças como menos 
de 7(sete) anos nos processos de leitura e escrita. O Brasil tor-
nou-se sobre este aspecto, um país com uma enorme origina-
lidade educacional”

O art. 175 da Emenda de 1969 estabelece explicitamente que 
a "educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos 
ideais da liberdade e da solidariedade humana, é direito de 
todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola." Busca 
ressaltar, na mesma tendência das Constituições anteriores, 
um espírito democrático26, ainda que em contradição com a 
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realidade social e política vigente, à época.
O texto inova, ao abrir o ensino superior gratuito a todos 

os brasileiros, desde que fossem comprovados o aproveita-
mento no Ensino Básico, e a carência de recursos para cursa-
rem nível superior particular27. Há ainda novidades como a 
criação do "salário educação” 28, e a concessão de "bolsas de 
estudo", mediante restituição29.

É retirada a expressão "liberdade de cátedra", substituída 
pela "liberdade de comunicação de conhecimento no exercí-
cio do magistério", com as ressalvas da lei. A ação diminuiu a 
autonomia docente, e assim, a autonomia universitária. O art. 
17930 adiciona um dado ao artigo 171 do texto original, esta-
belecendo uma "ressalva" às liberdades relativas ao cultivo e 
à prática das ciências, das letras e das artes. Abre-se aqui o 
caminho para a censura, que marca o período.

De fato, todas as modificações trazidas até aqui resulta-
ram em muito pouco, vez que as instabilidades políticas que 
marcaram os últimos 55 anos da história brasileira31 foram 
em grande parte impeditivos de uma política séria e contínua 
voltada para a educação o Brasil. O caos político projetou-se 
sobre a educação de forma impactuosa.

Para se ter uma ideia, no ano de 1968, de cada mil crian-
ças em idade escolar, 517 se matriculavam no 1º ano primário, 
apenas 40 concluíam o 4º ano, 27 entravam no ginásio (hoje 
Ensino Médio),11, 5 terminavam o ginásio, 5,5 concluíam o 
2º ciclo e apenas 2,3 chegavam a universidade32, números que 
per si demonstram a defasagem educacional e a necessidade 
de revisão do sistema educacional no país naquele momento.

3 A educação na “Constituição Cidadã”.
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O novo ordenamento constitucional e legal da educação 
no Brasil33, inaugurado com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, abre espaço para um conjunto de outros dis-
positivos legais e várias medidas de planejamento da educa-
ção, dando origem a uma verdadeira reforma educacional. 
Conhecida como “Constituição Cidadã”34, teve como princípio 
maior o rompimento com anos de ditadura militar. Busca aglu-
tinar diversos setores da sociedade, especialmente os movi-
mentos sociais35.

A concepção de “reforma educacional” revela o entendi-
mento de que estão sendo realizadas várias alterações na estru-
tura dos órgãos e instituições do sistema de ensino, introduzin-
do-se assim novas regras para seu funcionamento, fundado em 
novos princípios e buscando objetivos diferentes dos anterio-
res. Muito embora todos os diplomas legais citados no decorrer 
deste estudo evidenciem uma política pautada nos princípios 
da democracia da gestão escolar, da cidadania, da equidade e 
do respeito às diferenças, é imperioso o estudo crítico entre a 
normatização e a efetividade da reforma educacional, de forma 
que a utilização de novas tecnologias, novos arranjos organi-
zacionais ou programáticos possibilitem com maior eficiên-
cia um mundo necessariamente melhor.

A educação, enquanto dever do Estado e realidade social 
não foge ao controle do Direito. Na verdade, é a própria 
Constituição Federal que a enuncia como direito de todos, 
dever do Estado e da família, com a tríplice função de garan-
tir a realização plena do ser humano, inseri-lo no contexto do 
Estado Democrático e qualificá-lo para o mundo do trabalho. 
A um só tempo, a educação representa tanto mecanismo de 
desenvolvimento pessoal do indivíduo, como da própria socie-
dade em que ele se inclui.

Desse modo, percebemos a importância de, junto com o 
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sistema já existente (a norma, o jurídico e o administrativo), 
preservarmos e ampliarmos os espaços para que a dinâmica 
social possa produzir movimentos instituintes de novas nor-
mas, novos processos administrativos e novas formas de jus-
tiça inclusiva36.

A Constituição Federal de 1988 enuncia o direito à educa-
ção como um direito social no artigo 6º; especifica a compe-
tência legislativa nos artigos 22, XXIV e 24, IX; dedica toda 
uma parte do título da Ordem Social para responsabilizar o 
Estado e a família, tratar do acesso e da qualidade37, organi-
zar o sistema educacional, vincular o investimento e distribuir 
encargos e competências para os entes da federação.

Os fins e princípios da educação nacional são explicitados 
no Título II e coincidem com as indicações da Constituição 
Federal, acrescentado dois novos princípios importantes para 
a promoção do acesso e do reingresso à escola, para aqueles 
que não o fizeram em idade própria: “Valorização da expe-
riência extraescolar” (art. 3º, X) e vinculação entre a educa-
ção escolar, o trabalho e as práticas sociais (art. 3º, XI). Isso 
implica que as instituições de ensino deverão se articular com 
os costumes e instituições de trabalho para definir especifici-
dades curriculares, numa clara alusão aos ditames de inclusão 
e diversidade já operados pela própria Constituição, expres-
sando a mudança de paradigmas educacionais.

No entanto, é preciso ponderar que a simples inserção e 
reconhecimento do direito humano à educação para todos 
independente de gênero ou raça, por si só, não garantem a 
efetividade deste direito. A partir da análise de fatores histó-
ricos, de questionamentos sobre o ingresso de mulheres nos 
mais diversos nichos de participação na esfera pública, bem 
como sobre índices de desenvolvimento humano e pesquisas 
sobre processos e participação local na inserção de políticas 
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públicas verifica-se um distanciamento entre os princípios aos 
quais a Constituição Federal refere-se em seu preâmbulo38, e 
que estão sob sua égide, e a realidade das mulheres no país e, 
em especial, na Amazônia.

4 A reivindicação pelo direito de estu-
dar e a luta das mulheres no Brasil.
Conforme explicitado acima, apesar dos avanços sócio edu-

cacionais evidenciados ao longo das diversas Constituições 
brasileiras, as mulheres não vislumbraram seus direitos evo-
luírem concomitantemente às mudanças que se instauraram. 
Até os anos de 1930, por exemplo, era considerado cidadão 
brasileiro somente homens39, evidenciando um claro sexismo 
sócio-político. Em meio à ordem social a qual naturalizava 
o patriarcado, a equiparação de direitos entre os sexos era 
impensável para a maioria da sociedade. Entretanto, a altera-
ção do ritmo econômico, além da rápida urbanização e revo-
lução industrial os quais contornaram os anos trinta, a mulher 
da classe média se vê partícipe das novas relações econômicas 
e, contrariando o pensamento conservador, lança-se ao mer-
cado de trabalho.40

Precursora do feminismo no Brasil, a pernambucana 
Edwiges Sá Pereira41 deixava claro em seus discursos a não-
-concordância com o desnivelamento entre homens e mulhe-
res, e foi voz ativa na luta pela melhoria educacional para o 
sexo feminino, principalmente ao evidenciar as alterações eco-
nômicas anteriormente citadas. Em um dos seus mais famo-
sos discursos, intitulado “Pela mulher, para mulher”42, a per-
nambucana dividiu a população feminina em três categorias, 
entre as mulheres que não precisavam trabalhar; as que sabiam 
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e precisavam trabalhar; e as que não sabiam e precisavam tra-
balhar. Na análise desta última categoria, a educadora faz uma 
das suas falas mais acentuadas sobre a falta de políticas que 
amparassem a mulher que necessita trabalhar. Segundo ela, 
a falta de preparação as conduziria para as mazelas sociais, e 
é nesse sentido que afirma:

“Não chega para esta classe nem escola, nem higiene, nem 
religião. O emparelhamento de capacidades conforme o gênero 
de vida relativo ao habitat das gentes do interior é providência 
de que seriamente ainda não se cogitou entre nós”.

Na época do discurso de Edwiges Pereira, vivia-se um 
momento em que as mulheres brasileiras contestavam a situ-
ação de exclusão política na qual foram submetidas. O “voto de 
saias” já era assunto muito antes da Constituição de 1824, mas 
foi somente em 1927, quando as feministas do Rio Grande do 
Norte conquistaram direitos políticos, que a questão do voto se 
tornou uma das principais bandeiras de luta dos movimentos 
de mulheres, as quais acreditavam poder obter, a partir desta 
conquista, alcance em direitos civis e sociais. Cedendo às rei-
vindicações dos movimentos feministas organizados, Getúlio 
Vargas, em 1932, em situação de chefe do Governo Provisório, 
aprovou uma comissão para criar uma nova lei eleitoral. Foi 
assim que, por meio do Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 
1932, as mulheres brasileiras obtiveram direitos políticos nos 
mesmos moldes masculinos (leia-se, portanto, direito ao voto 
às mulheres maiores de 21 anos e alfabetizadas).43 Interessados 
em um número maior de eleitores, os políticos que apoiaram 
o voto feminino acabaram propiciando às mulheres a busca 
por seus próprios interesses, ao se matricularem em grande 
número nas escolas.44

Ainda, é importante ressaltar que o patriarcado foi res-
ponsável por conferir a essas mulheres o papel de sujeitos 
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secundários no direito à educação. A sociedade atribuía o 
dever do matrimônio e da maternidade como vontades ine-
rentes ao sexo feminino e, portanto, a educação das meninas 
estava sujeita aos valores domésticos. As práticas educacionais 
diferenciadas entre os gêneros dificultavam que as mulheres 
alcançassem a autonomia profissional. Discorrendo sobre a 
desigualdade na educação (formal e informal), entre meni-
nos e meninas, Jane Soares de Almeida diz:

“A sociedade da época venerava e incensava um comporta-
mento tipificado e de acordo com suas necessidades. Enquanto 
referendava a ocupação do espaço público pelos homens, 
mantinha as mulheres nos limites da domesticidade, a elas 
reservando o cuidado com os filhos [...]. Se, porventura, hou-
vesse alguma ideia de trabalho por parte das mulheres, este 
somente seria lícito se significasse cuidar de alguém, doar-se 
com nobreza, resignação e servir com submissão. Dentro de 
tais perspectivas, não estava prevista a concorrência com os 
homens em termos profissionais e intelectuais, o que ultrapas-
saria os limites de segurança social. As ideias que orientavam 
o pensamento das elites intelectuais e se disseminavam entre 
a população reforçavam essa destinação considerada natural 
e manifesta nas mulheres, ressaltando seu valor na educação 
dos filhos e ancorando nesse destino suas necessidades edu-
cativas.” 45

Na década de sessenta, diversas conquistas propiciaram a 
libertação gradativa e contínua da situação feminina. A cria-
ção das pílulas anticoncepcionais, por exemplo, promoveu a 
revolução sexual que libertaria as mulheres da obrigatorie-
dade da maternidade. Isso significou, além da autonomia em 
escolher reproduzir e a ruptura com as imposições sociais, 
uma possibilidade de ascender profissionalmente. Naquele 
momento, elas podiam limitar o número de filhos e aumentar 
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sua permanência nos centros de ensino. Em 1961, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB nivelou os 
cursos de nível médio, proporcionando melhor preparação 
para as mulheres e a possibilidade de concorrerem igualmente 
nos vestibulares e ingressarem no ensino superior. É dentro 
dessa lógica de combate à dependência masculina e de rom-
pimento com o falso determinismo biológico que, influencia-
das pelo feminismo europeu e norte-americano, o movimento 
de mulheres se uniu às demandas sociais que contestavam o 
estado repressivo imposto ao país, principalmente durante os 
anos de 1970. A postura ativa na qual as militantes estiveram 
promoveu a insurgência contra o patriarcado, pois as reivin-
dicações feministas durante os “anos de chumbo” representa-
ram não somente a oposição contra a ordem política vigente, 
mas a transgressão ao papel definido à época como próprio 
ao sexo feminino46, na medida em que contestaram a noção 
de comportamento sexual que lhes era designada e às insti-
tuições tradicionais como o casamento, partindo para a luta 
armada com os homens. A imprensa feminista, como os jor-
nais Brasil Mulher e o Nós Mulheres, promoviam a circula-
ção dos debates em torno das questões relativas ao gênero e 
refletiam o pensamento político feminista, desafiando a cen-
sura imposta pelo regime antidemocrático47. Nas ruas, mani-
festações contra a violência doméstica confrontavam a hierar-
quização das relações e denunciavam a morosidade e ausência 
do estado nos crimes ditos “passionais”.

Entretanto, é somente com o término da ditadura que o 
governo brasileiro age ativamente em prol de algumas ban-
deiras levantadas pelas mulheres nos anos anteriores. Em 1985, 
por exemplo, é criado o Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher (CNDM)48, o qual pode ser definido como um marco 
da luta das mulheres pela efetivação e garantia dos direitos 
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político-econômicos. Já em 1988, a “Constituição Cidadã” 
inova ao garantir que homens e mulheres são iguais perante 
a Lei49, entendendo-se a garantia legal aos direitos fundamen-
tais. A Constituição de 1988 também é pioneira na medida em 
que, por exemplo, assevera o direito à licença maternidade (Lei 
8.861/95), à intervalos para amamentação, cotas para a candi-
datura de mulheres a cargos públicos e, mais recentemente, o 
direito ao aborto em casos de fetos anencéfalos50.

5 O direito à educação das mulheres: 
notas sobre a Amazônia.
A preocupação em torno do tema “mulheres e educação” 

obteve destaque, principalmente, depois da IV Conferência 
Mundial Sobre as Mulheres, realizada em 1985, em Pequim. 
Na conferencia, as organizações que trabalhavam com direitos 
humanos das mulheres reivindicaram que os governos adotas-
sem medidas que melhorassem a realidade das mulheres em 
todo o mundo. Na ocasião, foi assinada a Plataforma de Ação 
de Pequim, documento onde os países (inclusive o Brasil) se 
comprometeram a implantar medidas específicas de combate 
à discriminação e violência contra a mulher, as quais garantis-
sem a preservação de seus direitos. A Cúpula do Milênio e o 
Fórum Mundial de Educação, ambos realizados no ano 2000, 
também focaram nas mulheres e no seu acesso à educação. 
Essas conferências realizadas pela Organização das Nações 
Unidas (além das outras promovidas pela ONU ao longo dos 
últimos dez anos) afirmaram que para igualar as oportuni-
dades de educação e trabalho entre os sexos é necessário, pri-
meiramente, eliminar toda e qualquer forma de preconceito de 
gênero, garantindo às mulheres autonomia e empoderamento 
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quanto sujeitos plenos de direito.
Nessa linha, o Brasil obteve conquistas para a equidade 

entre os sexos no que tange a área educacional. Segundo 
Beltrão (2009) e Alves (2009), o hiato de gênero se reverteu, 
no Brasil, na década de 1980. Os autores demonstram que no 
Censo do IBGE de 1960 o número médio de escolaridade entre 
os homens era de 1.9, enquanto as mulheres apresentavam taxa 
de 1.7. Já no Censo de 2000, houve uma reversão e os números 
subiram para 5.1 e 5.5, respectivamente, evidenciando uma dife-
rença de 0.4 anos em favor do sexo feminino. Entretanto, no 
mercado de trabalho ainda persistem discriminações e con-
quistas que ainda não foram alcançadas. As diferenças entre 
os cargos e a discrepância salarial ainda permanecem, salien-
tando para a lógica sexista que orienta o mercado e as relações.

A região amazônica é historicamente cenário de confli-
tos. Presentes no campo e na cidade, a Amazônia também 
reproduz o sexismo fruto da herança patriarcal. Os Estados 
da região norte apresentam elevados números de violência 
contra a mulher. O Pará ocupou o segundo lugar no ranking 
nacional de denúncias, com uma taxa de 458,40 ligações para 
o Disque 180 a cada 100 mil mulheres no primeiro semestre 
de 201351. Entretanto, tais dados não podem ser analisados 
de maneira isolada. As agressões motivadas pelo gênero são 
resultado da histórica hierarquização masculina na relação 
homem-mulher e um dos seus pilares de sustentação contém 
a falta de informação e conhecimento acerca dos direitos das 
mulheres, além da dependência econômica na qual se encon-
tram muitas brasileiras agredidas, principalmente as de baixa 
renda que não possuem formação adequada.

Na área da educação, apesar dos números estatísticos serem 
favoráveis para as amazônidas desde 200552, a região apresenta 
escassez de políticas públicas voltadas para as estudantes-mães 
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dentro das universidades públicas. Na Universidade Federal 
do Pará (UFPA), inexistem creches para que as alunas deixem 
seus filhos durante as horas de aulas. Segundo a pesquisa do 
INEP/MEC de 2010, 57% das vagas das universidades públi-
cas são ocupadas por mulheres, entretanto 68% das estudan-
tes trancam suas matrículas alegando licença maternidade.

O problema adquire maiores dimensões quando é ana-
lisada a situação das mulheres residentes em comunidades 
ribeirinhas. A educação nessas localidades apresenta inúme-
ras carências, como escolas, materiais escolares e professores 
(as). As populações residentes nesses locais são excluídas das 
políticas públicas para educação. No Rio Madeira, por exem-
plo, existem somente duas escolas de ensino básico em toda a 
extensão de 300 quilômetros do rio. A educação informal, por 
consequência, dita os papeis de cada indivíduo naquela socie-
dade, reproduzindo valores hierárquicos presentes em prepon-
derância nesses locais. A maioria das mães não se identifica 
como sujeitos de formação físico e emocional de suas famí-
lias. As relações patriarcais incutem às esposas uma autoes-
tima baseada nos valores de inferioridade em relação aos mari-
dos, deixando clara a invisibilidade que o patriarcado impõe 
a essas mulheres. 53

A falta de políticas públicas eficazes para as comunida-
des ribeirinhas, além da ausência de ações afirmativas para 
as mulheres, contribuem para que a Amazônia ainda seja o 
lugar onde os índices de analfabetismo são altos e as taxas de 
agressões entre casais seja prática costumeira. Desde o início 
do século XX (em alguns casos até antes), as brasileiras lutam 
por equiparação de direitos e garantias de suas liberdades indi-
viduais; entretanto, a situação das mulheres da região amazô-
nica sempre esteve aquém do desejado.

As grandes obras, presentes em abundância na Amazônia, 
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denunciam a marginalidade na qual estão inseridas milhares 
de mulheres em situação de exploração sexual. As localidades 
que não são beneficiadas por redes de energia, água e esgoto, 
retiram da população feminina a oportunidade de estudos, 
incutindo-as aos papeis de reprodução e mantimento do lar. 
Nas cidades onde as trabalhadoras não conseguem vagas em 
creches públicas, a renda familiar é abalada. A perpetuação 
da cultura machista e discriminatória gera mulheres violen-
tadas, de norte a sul do país.

O Brasil avançou na criação da lei 11.340, ou Lei Maria da 
Penha, entretanto ainda caminha a passos pequenos tendo em 
vista os altos índices de violência doméstica. Há mais de vinte 
anos, o Estado brasileiro se comprometeu a enviar relatórios 
para a avaliação da Convenção Sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Contra a Mulher – CEDAW, entre-
tanto esses relatórios jamais foram enviados.

Esta situação, em termos de Amazônia, é mais complexa. 
Isto porque a Amazônia sempre foi e ainda é vista como for-
necedora de matéria-prima para os países que detém em seu 
parque industrial, indústrias de tecnologia de ponta, e no pro-
cesso de colonização, domínio, e ocupação da região, o ideário 
que prevaleceu, foi de subordinação cultural, ora aos padrões 
europeus, ora aos padrões americanos, somados ao conserva-
dorismo constituído localmente, ao patriarcado constituído a 
partir de uma base produtiva agrária e comercial.

A diversidade social amazônica, as práticas educativas das 
camadas populares, dos negros, dos índios, nunca foi consi-
derada, e tampouco a liberdade de escolhas sexuais. Some-se 
a esta questões o fato de que a produção de conhecimentos 
da Amazônia ainda não é respeitada ou considerada rele-
vante quando da avaliação e promoção de políticas públicas, 
incluindo as educacionais54.
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Programas como: Gênero e Diversidade na Escola – GDE e 
Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça, ambos opera-
cionalizado pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura, em 
parceria com as Universidades Públicas, também o Programa 
Mulher e Ciência em parceria com o CNPQ (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e ONU 
(Organização das Nações Unidas), são iniciativas institucio-
nais que somam na luta no sentido de assegurar uma educa-
ção inclusiva, não sexista, não racista, não homofóbica e não 
patriarcal55.

Em nível regional além de ampliar esses programas, é fun-
damental debater as especificidades da região em relação à edu-
cação, direitos humanos, diversidade sexual e gênero. Faz-se 
necessário pensar em uma educação que possa avançar sobre 
barreiras invisíveis, como as barreiras do conservadorismo, 
do machismo, do racismo e do sexismo.

O debate desses assuntos até hoje encontra resistência por 
parte dos gestores. Embora esteja, em face da informática, 
ocorrendo uma deselitização, nos processos educacionais, 
ainda não se pode afirmar que a produção de conhecimen-
tos realizada na Amazônia superou as barreiras do elitismo e 
criou uma nova cultura baseada na partilha de saberes.

Não há um reconhecimento real da produção de conheci-
mento local. Raramente quando se debate sexo, sexualidade 
e gênero abordam-se na verdade sexualidade, aqui enten-
dida como uma constituição cultural, como será o roman-
tismo das mulheres pescadoras? Das agricultoras do Sul do 
Pará? Das agricultoras do Sudeste do Pará? Das assalariadas 
urbanas? Como vivem aqueles que optaram por outra orien-
tação sexual que não a heterossexual? Como é seu roman-
tismo? Como constituem famílias? Parecem viver clandesti-
namente seus sentimentos que não podem ser expostos face ao 



426

preconceito, em que se apoiam emocionalmente? São questões 
que estão postas para nós, e consideram que os processos dis-
criminatórios tem especificidades e relacionamentos que pre-
cisam ser analisados na realidade e contexto em que ocorrem.

Estas questões também perpassam o dia-a-dia das escola, 
onde na maior parte das vezes as professoras e professores 
não têm acesso a uma formação nas temática de sexualidade, 
gênero e orientação sexual.

Há fortemente imbricado no pensamento educacional uma 
continuidade da marcação social de diferenças entre meninos 
e meninas. Prova disto é a utilização de cores (azul e rosa), a 
avaliação de comportamentos que são considerados “típicos 
de menino” (agitação, irritabilidade, inquietação) e os consi-
derados “típicos de meninas” (calma, passividade, choro fácil). 
Estas marcações são fruto de teorias que ao longo do século 
XVII e XIX, tentaram produzir uma série de estudos baseados 
na diferença biológica entre homens e mulheres que pudes-
sem fundamentar no corpo as razões das diferenças sociais 
entre homens e mulheres, tornando tais diferenças naturais 
ou essenciais, pois após as revoluções francesas (1789), glo-
riosa (1690) e americana (1776) somente as desigualdades que 
fossem justificadas como “naturais”, e “ inscritas no corpo”, 
poderiam justificar o não acesso pleno à cidadania56.

Sergio Carrara defende uma posição em favor do papel da 
escola neste contexto:

“(...) busca-se, portanto, uma postura crítica em relação aos 
processos de naturalização da diferença, embora reconheça-
mos que desigualdades sociais e políticas acabam sendo ins-
critas nos corpos: corpos de homens e mulheres, por exemplo, 
tornam-se diferentes por meio dos processos de socialização. 
Obviamente a questão do estatuto dessas diferenças é um 
debate aberto e muito delicado, e a “verdade” sobre isso não 
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deve ser encerrada em uma cartilha ou doutrina de qualquer 
ordem, Ao contrário, a escola precisa estar sempre preparada 
para apresentar não uma verdade absoluta, mas sim uma refle-
xão que possibilite aos alunos e às alunas compreenderem as 
implicações éticas e políticas de diferentes posições sobre o 
tema e construírem sua própria opinião nesse debate”. 57

Diante de tais fatos, é inevitável a conclusão de que o Brasil 
necessita de políticas públicas específicas para as mulheres, que 
visem a garantia de seus direitos reprodutivos, sua preserva-
ção física e psicológica, além de medidas sócio educacionais 
focadas na situação feminina.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A qualidade de vida das mulheres começa onde o machismo 

termina. Outrossim, a luta pela reversão das dinâmicas sociais 
de submissão de um gênero ao outro é atividade de respon-
sabilidade social. É preciso que se compreenda também que a 
educação de mulheres lhes possibilita a inserção no mercado 
de trabalho nas mais altas carreiras, e não apenas nos empregos 
informais ou em empregos ditos subalternos. A inclusão aqui 
não se demonstra também apenas pelo aumento do poder de 
compra. Incluir, neste artigo, significa precipuamente, permi-
tir que meninas e mulheres possam gerir com dignidade sua 
própria vida. Possam compreender a hipercomplexidade que 
marca as sociedades modernas e tenham mais preparo para 
superar adversidades. Aqui, garantir a educação, mais do que 
incluir, significa libertar58.

Para isto, é preciso reconhecer a superação de uma socie-
dade baseada no tradicionalismo e no patriarcalismo que 
impediram e impedem a plena realização de diversos direitos. 
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Historicamente as mulheres tem sido alijadas de seu direito 
fundamental à educação pleno e em todos os níveis (do mais 
básico até o último nível de pós-graduação) e que tal ação 
furtiva tem base no próprio sistema social que reifica a exclu-
são do debate das questões de gênero na sociedade brasileira.

Esta dívida histórica fica aparente na realidade demons-
trada através de estatísticas que se traduzem a continuidade 
de espaços limitados de escolha de mulheres, como por exem-
plo, o fato de que as mulheres ainda são minoria em cursos 
da área de exatas, como engenharia. Some-se a este contexto 
a desconsideração da tripla jornada de trabalho ao qual as 
mulheres brasileirasm inclusida as da Amazônia, estão inse-
ridas, vez que somente recentemente o Censo do IBGE pas-
sou a considerar atividade doméstica como atividade produ-
tiva e portanto passível de ser computada pelo levantamento 
estatístico. Assim, é necessário reafirmar que a extensão da 
jornada de trabalho feminino não se trata de heroísmo ou de 
superioridade, mas sim de acúmulo extenuante de funções 
decorrentes das marcações de gênero que impõe a mulher o 
papel de submissão e aceitação de seu “lugar” social.

A escola, como afirmado no corpo deste texto, têm a fun-
ção primordial de potencializar as possibilidades de quebra 
e reestruturação destes papeis. Para tanto, é necessária uma 
tomada de posição dentro das próprias ações pedagógicas coti-
dianas. Segundo Mary Garcia Castro59:

“Há que se estimular os professores e professoras para esta-
rem alertas para o exercício de uma educação por cidadanias 
e diversidade em cada contato, na sala de aula ou fora dela, 
em uma brigada vigilante a antirracista (antihomofobica) e de 
respeito aos direitos das crianças e jovens, tanto em ser, como 
em vir a ser,; não permitindo a reprodução de piadas que estig-
matizem, tratamento pejorativo (...). O racismo, o sexismo (a 
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homofobia) o adultismo que temos em nós e que se manifesta 
de forma sutil; não é necessariamente intencional e percebido, 
mas doí, é sofrido por quem os percebe, então são violências. 
E marca de forma indelével as vítimas que de alguma forma 
somos todos nós, mas sempre alguns, mais que os outros: 
mulheres, os negros, os mais jovens, e os mais pobres. “

Se estiverem desprovidas de instrumentos de emancipação, 
como educação, trabalho, cultura e renda, meninas e mulhe-
res continuaram sendo alvo de violências reais e simbólicas, 
o que torna o círculo da exclusão cada vez mais difícil de 
ser rompido. As exposições que serão apresentadas, além de 
valores obtidos através da análise de relatórios, avaliações e 
observações da realidade cotidiana e do meio em que vive-
mos, evidenciam a necessidade de realização de pesquisas 
como esta na qual nos empenhamos. Dada a complexidade 
da questão que nos propusemos a estudar, é preciso salientar 
que a pesquisa não assume o compromisso de oferecer respos-
tas a todas as indagações que permeiam o estudo do direito à 
educação de mulheres, e outras novas perguntas com as quais 
nos deparamos no curso do trabalho, mas sim proporcionar 
uma visão que ajude a compreender o problema, estimule o 
debate e fomente algumas soluções.
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Notas
1  MORAES, Eneida. Aruanda. Rio de Outubro: Livraria José Olympio 

Editora:1957, pág. 145
2  Neste artigo, o termo “gênero” é utilizado como o conceito formulado 

nos anos 70 com profunda influência do pensamento feminista. Ela foi 
criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social, base-
ando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana, 
no entanto, a maneira de ser homem ou de ser mulher é realizada pela 
cultura. Assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos 
da realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos.

3  Intitulado “Das disposições geraes e Garantia dos Direitos Civis e 
Políticos dos Cidadãos Brasileiros”. É o ultimo título da Constituição 
Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado 
e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25.03.1824 e que conta 
com 179 artigos. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/Internet/
InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-G_7.pdf>. Acesso em: 
27 de setembro de 2013.

4  Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, decretada 
e promulgada pelo Congresso Nacional Constituinte, em 24 de feve-
reiro de 1891.

5  “Art. 35. Incumbe, outrosim, ao Congresso, mas não privativamente: 
§ 1º Velar na guarda da Constituição e das leis, e providenciar sobre 
as necessidades de caracter federal; § 2º Animar, no paiz, o desen-
volvimento das lettras, artes e sciencias, bem como a immigração, a 
agricultura, a industria e o commercio, sem privilegios que tolham a 
acção dos governos locaes; § 3º Crear instituições de Ensino Superior 
e secundario nos Estados; § 4º Prover á instrucção secundaria no 
Districto Federal”. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legis-
lacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=532699&seq-
Texto=15017&PalavrasDestaque>. Acesso em: 27 de setembro de 2013.

6  “Art. 72. A Constituição assegura a brazileiros e a estrangeiros resi-
dentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, 
á segurança individual e á propriedade nos termos seguintes: (...)§ 6º 
Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos” Idem. 
Acesso em: 30 de setembro de 2013

7  Capítulo II, Da educação e da Cultura. Compreende 10 artigos que 
dispõe sobre a política educacional no país. Idem. Acesso em 30 de 
setembro de 2013.

8  “Art. 5.º Compete privativamente á União: (...)XIV - traçar as 
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directrizes da educação nacional.” <http://www2.camara.gov.br/legis-
lacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=532699&seq-
Texto=15017&PalavrasDestaque>. Acesso em: 30 de setembro de 2013.

9  “Art 148. Cabe à União, aos Estados e aos Municipios favorecer e ani-
mar o desenvolvimento das sciencias, das artes, das letras e da cultura 
em geral, proteger os objectos de interesse historico e o patrimonio 
artistico do paiz, bem como prestar assistencia ao trabalhador intel-
lectual.” <http://www2.camara.gov.br/legislacao/legin.html/textos/
visualizarTexto.html?ideNorma=532699&seqTexto=15017&Palavras-
Destaque>. Acesso em: 30 de setembro de 2013.

10  “Art 149. A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela 
familia e pelos poderes publicos, cumprindo a estes proporcional-a a 
brasileiros e a estrangeiros domiciliados no paiz, de modo que possi-
bilite efficientes factores da vida moral e economica da Nação, e desen-
volva num espirito brasileiro a consciencia da solidariedade humana”. 
Idem. Acesso em: 01 de abril de 2013.

11  Cuja competência cabe à união. Sobre a questão ver Art. 150 e inci-
sos. Idem. Acesso em: 01 de abril de 2013.

12  A previsão consta do art. 158, § 1º e 2º. Idem. Acesso em 02 de abril 
de 2013.

13  “Art 156. A União e os Municipios applicarão nunca menos de dez por 
cento, e os Estados e o Districto Federal nunca menos de vinte por 
cento, da renda resultante dos impostos na manutenção e no desen-
volvimento dos systemas educativos. Paragrapho unico. Para a reali-
zação do ensino nas zonas ruraes, a União reservará no minimo, vinte 
por cento das quotas destinadas á educação no respectivo orçamento 
annual”. Idem. Acesso em: 01 de abril de 2013.

14  A Constituição de 37, Polaca, vem inspirando-se na Carta Polonesa 
de 23.04.1935. Conferindo poderes discricionários ao presidente, e 
criando um Conselho de Economia Nacional, nomeado por este e, 
de tipo corporativo, esvazia o Legislativo, o Judiciário e os estados. 
Limita o voto direto às Câmaras Municipais. Prevê para legitimar-se, 
um plebiscito nunca realizado. A rigor toda a Constituição de 37 é des-
cumprida a pretexto do estado de guerra. Vargas governa por decreto 
e sem limitações até 1945, e coroa uma série de repressões, com a sus-
pensão de várias liberdades e direitos. Sobre o tema, ver didático tra-
balho: JOFFILY, B. e PIMENTA, João Paulo G. Atlas IstoÉ Brasil 500 
anos. São Paulo: Atlas, 1999.

15  “Art. 125. A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito 
natural dos paes. O Estado não será estranho a esse dever, colla-
borando, de maneira principal ou subsidiaria, para facilitar a sua 
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execução ou supprir as deficiencias e lacunas da educação particular.”. 
Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legislacao/legin.html/
textos/visualizarTexto.html?ideNorma=532849&seqTexto=15246&Pa-
lavrasDestaque=>. Acesso em: 02 de abril de 2013.

16  “Art 128. A arte, a sciencia e o ensino são livres á iniciativa indivi-
dual e á de associações ou pessoas collectivas publicas e particulares. 
É dever do Estado contribuir, directa e indirectamente, para o esti-
mulo e desenvolvimento de umas e de outro, favorecendo ou fun-
dando instituições artisticas, scientificas e de ensino”. Idem. Acesso 
em: 02 de abril de 2013”.

17  “Art. 130. O ensino primario é obrigatorio e gratuito. A gratuidade, 
porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os 
mais necessitados; assim, por occasião da matricula, será exigida aos 
que não allegarem, ou notoriamente não puderem allegar escassez de 
recursos, uma contribuição modica e mensal para a caixa escolar”. 
Idem. Acesso em: 02 de abril de 2013.

18  Segundo as palavras de Aliomar Baleeiro: “Os constituintes de 1946 
partiram do princípio filosófico Kantiano de que o Estado não é fim 
em si mesmo, mas meio para o fim. Esse fim seria o homem. O Estado 
deveria fazer convergir seus esforços precipuamente para elevar mate-
rial, físico, moral e intelectualmente o homem. Melhorando o ponto de 
vista da saúde, da educação, do bem estar econômico, viria, como con-
seqüência o desenvolvimento total da nação” In: BALEEIRO, Aliomar. 
Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Outubro: 
Edição da Revista Forense, 1951. p. 72. Consultar ainda: MIRANDA, 
Pontes de. Comentários à constituição de 1946 2. ed. Rio de Outubro: 
Max Limonad, 1953.

19  “Art. 5º Compete à União: (...)XV - legislar sôbre: (...) d) diretri-
zes e bases da educação nacional”. Disponível em: <http://www2.
camara.gov.br/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?i-
deNorma=365199&seqTexto=1&PalavrasDestaque=>. Acesso em: 05 
de agosto de 2013.

20  “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 solidarie-
dade humana.” Idem. Acesso em: 05 de agosto de 2013.

21  “Art. 168. A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: I - 
o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional; II 
- o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial ulte-
rior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência 
de recursos; II - as emprêsas industriais, comerciais e agrícolas, em 
que trabalhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino 
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primário gratuito para os seus servidores e os filhos dêstes; IV - as 
emprêsas industrias e comerciais são obrigadas a ministrar, em coo-
peração, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma 
que a lei estabelecer, respeitados os direitos dos professores; V - o 
ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, 
é de matrícula facultativa e será ministrado de acôrdo com a confis-
são religiosa do aluno, manifestada por êle, se fôr capaz, ou pelo seu 
representante legal ou responsável; VI - para o provimento das cáte-
dras, no ensino secundário oficial e no superior oficial ou livre, exi-
gir-se-á concurso de títulos e provas. Aos professôres, admitidos por 
concurso de títulos e provas, será assegurada a vitaliciedade; VII - é 
garantida a liberdade de cátedra” Ibidem. Acesso em: 05 de agosto de 
2013.

22  A Constituição de 24 de outubro de 1967, que entrou em vigor em 15 
de setembro de 1967, tenta institucionalizar o regime anti-democrá-
tico instaurado no Brasil pelo Golpe Militar de 31 de setembro de 1964, 
pondo fim ao estado de inconstitucionalidade criado pelos atos ins-
titucionais havidos até então. Neste período não se cogita a convoca-
ção de uma constituinte, bandeira da oposição e de alguns dissiden-
tes do sistema. O anteprojeto da nova Constituição é obra de quatro 
juristas, sob a coordenação do Ministro da Justiça Carlos Medeiros 
de Carvalho. Em 07.12 o Ato Institucional nº 4 convoca extraordina-
riamente o Congresso, durante o recesso de fim de ano para homolo-
gar a nova Constituição em 33 dias. A Comissão constitucional ana-
lisa o texto e dá seu parecer em tempo recorde de 7 dias. O plenário 
aprova o projeto em globo e só posteriormente apresenta emendas, 
em 5 dias, e as debate, em 12 dias. In: Sobre o tema ver: JOFFILY, B. e 
PIMENTA, João Paulo G. op. cit. p. 90.

23  O Ato Institucional nº 5 revoga na prática a “Carta Liberticida”, con-
forme denominação dada por membros parlamentares da oposição ao 
regime militar. Em 13.12.1968, e a Emenda Constitucional nº 1 a subs-
titui em 17.10.67. Idem. p. 98.

24 Ver art. 8º, XVII, alinea “q”. Disponível em: http://www2.camara.gov.
br/legislacao/legin.html/textos/. Acesso em: 05 de agosto de 2013.

25  LOUREIRO, Violeta. Educação e Sociedade nos últimos 60 anos. In: 
MENDES, Armando Dias. (org.). Amazônia, Terra e Civilização: uma 
trajetória de 60 anos. Belém: Banco da Amazônia, 2004. p. 311.

26  Pela primeira vez, preocupa-se o legislador com os "excepcionais", 
para quem prescreve uma legislação específica, conforme disposto no 
art. 175, §4, in verbis: “Art. 175. A família é constituída pelo casamento 
e terá direito à proteção dos Podêres Públicos. (...)§ 4º Lei especial 
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disporá sôbre a assistência à maternidade, à infância e à adolescência 
e sôbre a educação de excepcionais”. Idem. Acesso em: 05 de agosto 
de 2013.

27  Art. 176, §3º, III. Ibidem. Acesso em: 05 de agosto de 2013.
28  “Art. 178. As emprêsas comerciais, industriais e agrícolas são obri-

gadas a manter o ensino primário gratuito de seus empregados e o 
ensino dos filhos dêstes, entre os sete e os quatorze anos, ou a concor-
rer para aquêle fim, mediante a contribuição do salário-educação, na 
forma que a lei estabelecer”. Ibidem. Acesso em: 05 de agosto de 2013.

29  Art. 176, §3º, IV, in verbis: “o Poder Público substituirá, gradativa-
mente, o regime de gratuidade no Ensino Médio e no superior pelo 
sistema de concessão de bôlsas de estudos, mediante restituição, que 
a lei regulará”. Ibidem. Acesso em: 05 de agosto de 2013.

30  “Art. 179. As ciências, as letras e as artes são livres, ressalvado o dis-
posto no parágrafo 8º do artigo 153”. Idem. Acesso em: 05 de agosto 
de 2013.

31  O Ciclo dos Golpes durou de 1922 a 1977. Nesses 55 anos houveram 18 
golpes e tentativas de golpe. São eles: 1) A tentativa de golpe dos jovens 
militares, contra a posse de Arthur Bernardes, em 1922; 2) A tentativa 
de golpe de Luís Carlos Prestes e Siqueira Campos, em 1924 (que ori-
ginou a “Coluna Prestes”; 3) O golpe bem sucedido de 1930, conhecido 
também como Revolução de 1930, em que os tenentes finalmente der-
rotaram as oligarquias – e entregaram a vitória a Getúlio Vargas. 4) 
A tentativa de golpe dos paulistas, contra Vargas, que deu na revolta 
constitucionalista de 1932; 5) A tentativa de golpe dos comunistas, 
liderados por Luis Carlos Prestes, em 1935; 6) O golpe de Vargas, bem 
sucedido, em 1937, que criou a ditadura do Estado Novo, o pior regime 
da história do Brasil; 7) A tentativa de golpe dos integralistas, contra 
Vargas, em 1938; 8) o golpe da direita liberal contra Vargas, em 1945, 
bem sucedido; 9) A tentativa de golpe, novamente da direita liberal, 
contra Vargas, em 1954. (Vargas se suicidou naquele ano, destruindo 
as condições para o golpe, e o mesmo tempo se consolidou como mito 
principal da política brasileira);10) O golpe de Henrique Teixeira Lott 
contra João Café Filho e Carlos Luz, em 1955, para garantir a posse do 
presidente eleito, Juscelino Kubitschek; 11) A tentativa de golpe con-
tra Juscelino Kubitschek, em 1956 - o levante de Jacareacanga; 12) A 
tentativa de golpe em protesto contra a renúncia de Jânio Quadros a 
sua candidatura, em 1959, o levante de Aragarças; 13) A tentativa de 
golpe de Jânio Quadros, através de sua renuncia, em 1961; 14) A ten-
tativa de golpe contra a posse de João Goulart, dos ministros milita-
res de Jânio Quadros, que levou a adoção do parlamentarismo, ainda 
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estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e proble-
mas em situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações desenvol-
vem um processo social e político-cultural que cria uma identidade 
coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta iden-
tidade decorre da força do princípio da solidariedade e é construída 
a partir da base referencial de valores culturais e políticos comparti-
lhados pelo grupo”. In: GOHN, Maria da Glória. Movimentos e lutas 
sociais na história do Brasil. São Paulo: Loyola, 1995, p. 44.

36  A Declaração de Salamanca (Unesco 1994) constituiu um marco inter-
nacional no tratamento deste tema, uma vez que conclamava os paí-
ses a adotarem o princípio da educação inclusiva, que significa matri-
cular todas as crianças em escola regular, salvo fortes e excepcionais 
razões impeditivas.

37  “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”. Disponível em:<www.
planalto.gov.br>. Acesso em: 05 de agosto de 2013.

38  “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, desti-
nado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liber-
dade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a jus-
tiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, pro-
mulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”(grifo nosso). Disponível 
no site: <www.planalto.gov.br>.

39  A Constituição de 1891 considera como cidadãos somente homens 
alfabetizados, disposição que excluía a mulher de direitos, inclusive 
participação política. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm>. Acesso em: 25 de 
outubro de 2013.

40  CAMPOS, Zuleica Dantas Pereira. Pela mulher, para mulher: uma 
voz feminista no Recife dos anos trinta. Recife: UNICAP, 2006.

41  Nascida em Barreiros, em 1884, lutou pelos direitos da mulher, por 
educação e pela emancipação feminina. Da sua participação no I 
Congresso Internacional Feminista, surgiu apoio para que fundasse 
a Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF), referên-
cia como organização em prol dos direitos da mulher, na primeira 
metade do século XX.
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que por pouco tempo;15) O golpe de 1964, de civis e militares.; 16) A 
tentativa de golpe dos militares nacionalistas contra Castelo Branco, 
em 1965, que foi contida pelo Ministro da Guerra, Costa e Silva. O 
golpe não se concretizou, mas os golpistas impuseram Costa e Silva 
como presidente da República, em 1967;17) O golpe de 1968, dos mili-
tares, contra as instituições que os próprios militares haviam criado 
em 1964, em especial a constituição de 1967;18) E, finalmente, a ten-
tativa de golpe de Silvio Frota contra Ernesto Geisel, em 1977. Sobre 
este tema ver a trilogia de Elio Gaspari, A ditadura envergonhada. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2002. A ditadura escancarada. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2002 e A ditadura derrotada. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002 e os três volumes da obra “Histórias 
do Poder”. In: FERNANDES JR., Florestan, SALOMÃO, Nelma e 
DINES, Alberto. História do Poder:100 anos de política no Brasil. 
Vol I: Militares,Igreja e Sociedade Civil. Vol II, Ecos do Parlamento 
e Vol III Visões do Executivo. São Paulo: editora 34, 2000.

32  JOFFILY, B. ; PIMENTA, João Paulo G. op.cit. p.87.
33  Este novo ordenamento pode ser analisado a partir de instrumen-

tos como a Constituição Federal de 88 (EC n 14/96); Lei de Diretrizes 
e Bases (lei 9394/96), Lei Fundef (lei n 942/96) e Lei Fundeb (lei n 
11.494/07) e o Plano Nacional de Educação (lei 10.172/2001), além do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069/90).

34  O termo foi cunhado por Ulysses Guimarães, que em discurso pro-
ferido por ocasião do encerramento das atividades da Assembléia 
Constituinte declarou: “A boca dos constituintes de 1987-1988 soprou 
o hálito oxigenado da governabilidade pela transferência e distribui-
ção de recursos viáveis para os municípios, os securitários, o ensino, 
os aposentados, os trabalhadores, as domésticas e as donas-de-casa. 
Repito: essa será a Constituição cidadã, porque recuperar como cida-
dãos milhões de brasileiros, vítimas da pior das discriminações: a 
miséria. Cidadão é o usuário de bens e serviços do desenvolvimento. 
Isso hoje não acontece com milhões de brasileiros, segregados nos 
guetos da perseguição social. Esta Constituição, o povo brasileiro me 
autoriza a proclamá-la, não ficará como bela estátua inacabada, muti-
lada ou profanada”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/revista/Rev_62/panteao/panteao.htm>. Acesso em: 25 de outu-
bro de 2013.

35  Para Maria da Glória Gohn, movimentos sociais “são ações coletivas 
de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais pertencentes a 
diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas demandas e 
criam um campo político de força social na sociedade civil. Suas ações 
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42  Discurso apresentado no II Congresso Internacional Feminista, no 
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Epílogo
“Nego as mortes! Nego e renego as mortes, todas as mortes. 

As mortes de ficar calado, as mortes de ver a água correr, as 
mortes de ver o rio sempre passar, as mortes gerais dos homens 
que envelhecem. E nego e renego as mortes. Eu só afirmo a vida. 
As minhas afirmativas só são de bem-querer, de bem-viver e 
de bem lutar....” 1

(Benedicto Monteiro)

1 F r a g m e n t o  d o  l i v r o  “A q u e l e  Um ”  D i s p o n í v e l 
e m :  h t t p : / / b e n e d i c t o m o n t e i r o . b l o g s p o t . c o m . b r / 
search?updated-max=2012-01-28T21:45:00-08:00&max-results

       =7&start=7&by-date=false;
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