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(...) na escola, o nexo instrução-educação somente pode ser representado 
pelo trabalho vivo do professor, na medida em que o mestre é consciente dos 
contrastes entre o tipo de sociedade e de cultura que ele representa e o tipo 
de sociedade e de cultura representado pelos alunos, sendo também 
consciente de sua tarefa, que consiste em acelerar e em disciplinar a 
formação da criança conforme o tipo superior em luta com o tipo inferior. 
(...) Na realidade, um professor medíocre pode conseguir que os alunos se 
tornem mais instruídos, mas não conseguirá que sejam mais cultos; ele 
desenvolverá – com escrúpulo e com consciência burocrática – a parte 
mecânica da escola, e o aluno, se for um cérebro ativo, organizará por sua 
conta – e com a ajuda de seu ambiente social – a ‘bagagem’ acumulada. 
Com os novos programas, que coincidem com uma queda geral do nível do 
corpo docente, simplesmente não existirá mais ‘bagagem’ a organizar. 
(Gramsci, 1991, p. 131-132, destaques do original) 
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RESUMO 

 

A sociedade brasileira vem sendo marcada, em linhas gerais, desde a segunda metade da 

década de 1970, pela existência e confronto de dois projetos de sociedade e de educação: o 

projeto liberal-corporativo e o projeto democrático de massas. Nos marcos do 

neoliberalismo, o primeiro projeto, defende o Estado como gestor da livre expansão do 

capital e a focalização das políticas sociais nos setores mais pobres da população. O 

segundo defende a efetivação de novas relações sociais pelas quais o acesso aos direitos 

seja garantido numa perspectiva universal. A partir da análise do processo de discussão das 

políticas educacionais desde a elaboração da Constituição de 1988 até o ano de 2001, o 

presente estudo avaliou como se deu o confronto destes dois projetos societais na definição 

das políticas para a formação de professores no país. Partindo deste objetivo e utilizando o 

conceito de Estado de Antonio Gramsci, a pesquisa foi norteada pela identificação do 

conteúdo das propostas para a formação docente oriundas da sociedade civil, tanto nos 

aparelhos do campo do trabalho quanto do campo do capital, e do aparelho de Estado nas 

diferentes conjunturas analisadas. Além disso, investigou o grau de organicidade das 

propostas para a formação de professores dos diferentes sujeitos históricos envolvidos 

neste debate. 
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ABSTRACT 
 

The process of elaboration of educational policies in Brazil since the second half of the 

1970's has been marked by the existence and conflict between two projects of society and 

education: the liberal-corporate project and the mass democratic project. Within the 

framework of neoliberalism, the first project advocates the State as the manager for the 

free expansion of capital and the focalization of social policies on the poorer sectors of the 

population. The second project defends the establishment of new social relations 

guaranteeing universal access to rights. Focusing on the process of discussion of 

educational policies between the elaboration of the 1988 Constitution and the year 2001, 

the present study analysed how these two social projects came into conflict in the 

definition of teacher training policies in Brazil. With this aim and employing Gramsci's 

expanded State concept, the research was guided by the identification of different teacher 

training proposals from civil society, both in the labor-perspective and capital-perspective 

and in the State apparatus, in different conjunctures. In addition, the research investigated 

the degree of organicity of teacher training proposals by the different historical subjects 

involved in this debate. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira vem sendo marcada em linhas gerais, desde a segunda 

metade da década de 1970, pela existência e confronto de dois projetos principais de 

sociedade e de educação: o projeto liberal-corporativo e o projeto democrático de massas.1 

O primeiro projeto, numa perspectiva ampla, nos marcos do neoliberalismo, está centrado 

na redefinição das funções do Estado no campo social com a redução e focalização de suas 

ações nos setores mais pobres da população. No campo econômico defende um modelo de 

Estado como gestor da livre expansão do capital, única possibilidade de reversão da crise 

vivenciada pela sociedade, segundo esta concepção. Este projeto propõe a “auto-

organização” da sociedade a partir da defesa de interesses corporativos, setoriais, 

particulares e solidários. Levando à despolitização da sociedade civil ao convertê-la no 

“terceiro setor” que, exterior ao mercado e ao Estado, deveria ser regido pela lógica 

“solidarista” e “filantrópica”. 

O projeto democrático de massas defende, em sentido amplo, a efetivação de novas 

relações sociais, nas quais o acesso aos direitos seja garantido numa perspectiva universal e 

pela socialização dos bens socialmente produzidos. Propõe a difusão de movimentos 

sociais de base, um sindicalismo combativo e politizado e a existência de partidos políticos 

estruturados e socialmente mais homogêneos. Este projeto societal objetiva “elevar a 

política do nível ‘econômico-corporativo’ ao nível ‘ético-político’ e passar da ‘pequena 

política’, proposta pelo neoliberalismo, para a ‘grande política’”. (Coutinho, 2000, p. 100)  

Há cerca de trinta anos, estes dois projetos vêm buscando estruturar-se e conquistar 

a hegemonia na arena política brasileira. A elaboração da Constituição de 1988, a 

tramitação da LDB e sua regulamentação situam-se no bojo desta disputa. 

Nos dois projetos de sociedade percebe-se a existência de concepções distintas de 

educação, assim como da escola e de sua função social. Estas concepções se materializam 

nos aparelhos e práticas do Estado stricto sensu e na sociedade civil e são implementadas 

de acordo com a correlação das forças sociais existentes em cada período histórico. 

                                                 
1 Esta análise é feita por Coutinho (1992 e 2000). Na área educacional estes conceitos são utilizados por 
Neves (1991), Melo (2003) e Martins (1998), dentre outros. 
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Na lógica do capital, a educação da classe trabalhadora tem por objetivo 

capacitar os trabalhadores técnica, social e ideologicamente para o trabalho, buscando criar 

um modelo de educação adequado às necessidades da acumulação do capital. Na lógica do 

trabalho, a educação deve se converter na apropriação de conhecimentos e habilidades que 

possibilitem melhor compreensão da realidade social e da produção e envolver a 

capacidade de afirmação dos interesses econômicos, políticos, culturais e educacionais da 

classe que vive do trabalho. Deste modo, a educação e especificamente a educação escolar 

constitui-se em campo de disputa hegemônica. Esta disputa busca a afirmação, a partir dos 

interesses das diferentes classes sociais e frações de classe, de concepções de educação, da 

organização, da estrutura, dos processos e dos conteúdos educativos da escola. 

Nesta perspectiva, é possível afirmar que não existe uma única concepção de 

professor e da formação necessária a este profissional, pois a mesma dependerá do projeto 

de sociedade e de educação ao qual a formação do professor está vinculada. Dessa forma, 

as exigências para a formação de professores surgem das mudanças ocorridas nas relações 

sociais e no trabalho e são definidas em cada momento histórico a partir da correlação de 

forças existentes entre as classes e frações de classes sociais. 

Assim, em cada formação social concreta se desenvolvem projetos diferenciados 

para a instituição escolar, aos quais correspondem concepções diferenciadas de professor, 

ora para atender as demandas do sistema social e produtivo dominante, ora como elemento 

constituinte da proposta contra-hegemônica de sociedade que objetiva a reversão das 

relações sociais capitalistas e, mais especificamente, dos projetos pedagógicos existentes. 

Com a internacionalização sem precedentes do capital e a reestruturação produtiva, 

a partir da configuração do modelo hegemônico de acumulação flexível, as exigências em 

relação ao trabalho mudaram significativamente. Deste modo, com a incorporação 

crescente da ciência e da tecnologia aos processos produtivos e sociais, a serviço dos 

processos de acumulação do capital, novas exigências foram apresentadas à formação do 

trabalhador. Referindo-se a essa questão Kuenzer (1999) afirma: 

 

(...) quanto mais se simplifica as tarefas, mais conhecimento se exige do 
trabalhador, e, em decorrência, a ampliação de sua escolaridade, a par de 
processos permanentes de educação continuada. Assim, a relação entre 
educação e trabalho, mediada pelo taylorismo/fordismo por modos de fazer, 
ou, em outras palavras, mediada pela força física, pelas mãos ou por 
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habilidades específicas que demandavam coordenação fina ou acuidade 
visual, para dar apenas alguns exemplos, passa a ser medida pelo 
conhecimento, compreendido como domínio de conteúdos e de habilidades 
cognitivas superiores. (Kuenzer, 1999, p. 169) 

 

Neste novo modelo, oriundo das mudanças da base eletromecânica para a base 

microeletrônica e dos processos rígidos de produção para os processos flexíveis, passa a 

ser mais exigido do trabalhador o desenvolvimento de habilidades cognitivas e 

comportamentais, tais como capacidade de análise e síntese, percepção de relações, rapidez 

de respostas em situações novas, criatividade, capacidade de comunicação, interpretação e 

o uso de diferentes formas de linguagem, competência para trabalhar em grupo, dentre 

outros. 

Mediante estas mudanças nos processos produtivos e nas relações sociais, e em 

decorrência das transformações implementadas com a crise do Estado de Bem-Estar Social 

e o esvaziamento do projeto de segurança social que o inspirava,2 o capital demanda do 

trabalhador uma educação de novo tipo para a constituição de uma nova sociabilidade.3 

Neste contexto, uma nova proposta de escola emerge visando uma formação centrada na 

articulação entre conhecimentos, atitudes e comportamentos, com a ênfase nas habilidades 

cognitivas e sócio-afetivas. Emerge também um novo perfil de professor a ser formado, ele 

próprio, a partir destas novas demandas: um intelectual adequado à conformação das 

massas à nova cultura da sociedade capitalista em seu estágio de acumulação flexível e 

responsável por sua veiculação. 

                                                 
2 Em relação às mudanças oriundas da crise do Estado de Bem-Estar Social, do fortalecimento da crença no 
papel regulador do mercado e do enfraquecimento da esfera pública e do direito, Duriguetto (2003) afirma 
que “O esgotamento dos modelos de proteção social e dos mecanismos de regulação do trabalho pela 
prevalência da lógica do mercado, presente na avalanche neoliberal mundial, engloba, entre outras 
determinações, a erosão das mediações políticas entre o mundo do trabalho e a esfera pública. Esta passa a 
ser descaracterizada como esfera de explicitação das lutas, conflitos e contradições, e o empenho está em 
atribuir ao mercado a tarefa e a função de dar solução aos conflitos de interesses e às demandas sociais. Aqui, 
os direitos sociais não são firmados pelas lutas coletivas e pela configuração de um Estado democrático de 
direito, mas são transformados em responsabilidades individuais.” (p. 204) 
3 Esta nova sociabilidade, conforme esclarece Sales (2003) ressalta o individualismo como “valor moral 
radical”, descartando a dimensão coletiva da humanidade, relegando a questão do conflito entre as classes 
sociais a uma “ilusão coletivista”. (p. 104-105) Além disso, “O conceito de empregabilidade também se torna 
elemento fundamental nestas mudanças, transferindo para cada indivíduo a responsabilidade de aquisição de 
suas ‘competências e habilidades’, ou de suas ‘necessidades básicas de aprendizagem’ para sua formação 
profissional para o mercado de trabalho, ou para um posto transitório neste mercado de trabalho.” (Melo, 
2003, p. 104) 
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A “pedagogia da competência” se constitui como modelo adequado à 

constituição desta nova sociabilidade, na perspectiva da integração dos “sujeitos às 

relações sociais de produção reconfiguradas no plano econômico – pela reestruturação 

produtiva -, no plano político – pelo neoliberalismo – e no plano cultural – pela pós-

modernidade.” (Ramos, 2001, p. 273) 

Neste momento de rearticulação do capital em nível mundial e da implantação da 

reforma do Estado no Brasil, para adequá-lo às novas dinâmicas da competitividade do 

mercado mundial, cabe à educação escolar, dentre outras instâncias da sociedade, a função 

de adequar o homem contemporâneo à sociabilidade exigida pelo estágio de mundialização 

do capital, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista técnico-profissional. A 

educação é vista como fator importante para a constituição desta nova sociabilidade e para 

a qualificação dos recursos humanos requeridos pelo novo padrão de desenvolvimento, no 

qual a produtividade e a qualidade dos bens e produtos são decisivas para a 

competitividade internacional, como destaca Oliveira (2002). Assim, a Teoria do Capital 

Humano é resgatada e, mais uma vez, a educação é considerada como um “pré-

investimento”. (Oliveira, 2002, p.106)  

No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, as exigências de formação 

para o trabalho extrapolam os aprendizados especificamente técnicos, demandando a 

associação da formação das subjetividades às capacidades requeridas para a atividade 

produtiva, conforme esclarece Ramos (2001). Além disso, a própria situação do 

desemprego passa a exigir do trabalhador habilidades e recursos subjetivos para garantir 

sua própria sobrevivência. Neste contexto, passa-se a postular que a formação escolar 

assuma tarefas no sentido da “formação da personalidade” dos alunos, desenvolvendo uma 

autonomia e uma subjetividade adequada a um mundo marcado pela instabilidade social, 

econômica e política.  

Diante desses fatos, da reestruturação produtiva e mudanças nas relações sociais de 

produção, a educação vem passando por mudanças significativas. O sentido destas 

mudanças vem sendo definido pelo embate de propostas distintas de educação e da função 

a ela atribuída nestes projetos. No Brasil, a reforma educacional implantada no Governo 

FHC (1995-2001) definiu a ênfase dos investimentos públicos no ensino fundamental, 

entendido como o patamar mínimo de socialização de todos os segmentos sociais, e 
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desvinculou a educação profissional básica da educação geral, constituindo um 

caminho paralelo aos demais níveis de ensino. 

O presente estudo buscou, a partir da análise do processo de discussão das 

políticas educacionais desde a elaboração da Constituição de 1988, identificar o 

conteúdo das propostas para a formação de professores dos diferentes sujeitos 

políticos coletivos envolvidos nesse debate, e o grau de organicidade dessas propostas.  

Partindo deste objetivo, a pesquisa foi norteada pela identificação das diferentes 

propostas para a formação docente oriundas da sociedade civil, tanto nos aparelhos 

privados de hegemonia do campo do trabalho quanto do campo do capital e da 

aparelhagem estatal nas diversas conjunturas que marcaram os anos de neoliberalismo no 

país. Além disso, preocupou-se em estudar como o Estado em sentido estrito e a sociedade 

civil manifestaram e defenderam suas proposições no bojo das disputas entre os projetos 

democrático de massas e liberal-corporativo. 

Esta investigação partiu do questionamento de que as entidades da área educacional 

do campo do trabalho e do campo do capital possuíam ou não uma proposta articulada para 

a formação de professores que ultrapassasse as questões mais corporativas, como as 

referentes às condições do exercício da profissão, do lado do trabalho, ou das condições 

para a livre expansão da rede privada, do lado do capital. Ainda procurou perceber as 

tensões manifestas no interior das diversas entidades da sociedade civil, diante da 

compreensão de que tais entidades não.são homogêneas e que em seu interior podem se 

manifestar diferentes propostas para a educação e formação de professores. 

Na consecução desses objetivos, este estudo se fundamentou nos elementos 

constitutivos da teoria de Estado de Antonio Gramsci. Nesta teoria, o Estado, analisado 

numa perspectiva ampliada, é constituído pelos aparelhos privados de hegemonia – 

sociedade civil – e pelo Estado em sentido estrito – sociedade política. Gramsci afirma a 

existência de uma relação dialética de “identidade-distinção” entre sociedade civil e 

sociedade política, duas esferas da superestrutura, distintas e relativamente autônomas, mas 

inseparáveis. (Semeraro. 1999, p. 74) 

A sociedade civil consiste em um espaço superestrutural novo que emerge nas 

sociedades contemporâneas e é constituída pelos organismos privados, de adesão 
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voluntária: os partidos, as Igrejas, sindicatos, a escola, os meios de comunicação, 

as associações de trabalhadores, e as diversas formas de organizações sociais. Estes 

aparelhos surgem das necessidades organizativas dos diferentes grupos ou classes sociais e 

se caracterizam pela elaboração e difusão das ideologias e dos valores que objetivam a 

conquista da “direção” da sociedade.  

A sociedade política consiste nos aparelhos coercitivos da sociedade, sendo 

constituída pelo governo, a burocracia, as forças armadas, o sistema judiciário, ou seja, é 

formada pelos aparelhos que possuem o monopólio legal da violência e objetiva a 

“dominação”. 

A interdependência das duas esferas, sociedade política e sociedade civil, está no 

fato de que é na articulação do consenso (direção) e da coerção (domínio) que uma classe 

ou fração de classe garante sua supremacia sobre toda a sociedade. Neste sentido, Gramsci 

afirma que a supremacia de um grupo social se manifesta de duas maneiras: como 

‘dominação’ e como ‘direção’ intelectual e moral. Assim, um grupo social é dominante dos 

adversários, que tende a ‘liquidar’ ou a submeter, também, com a força armada; e é 

dirigente dos grupos afins ou aliados. 

É justamente nesta relação que se expressa a concepção ampliada de Estado: 

“Estado = sociedade política + sociedade civil, ou seja, hegemonia revestida de coerção”. 

(Gramsci, 1989, p. 149) O Estado moderno não pode ser compreendido somente como 

aparelho burocrático-coercitivo, mas também como espaço dos “organismos” da sociedade 

civil, onde se manifestam os cidadãos, seus interesses, suas organizações, sua cultura, seus 

valores e suas ideologias e suas propostas para a educação e para a formação de 

professores. Nessa perspectiva, a definição e implantação das políticas públicas decorrem, 

em boa parte, do enfrentamento das propostas apresentadas por sujeitos políticos coletivos 

agrupados nos aparelhos privados de hegemonia, no caso específico deste estudo: 

associações acadêmicas, sindicatos de trabalhadores, entidades da Igreja e dos empresários 

do ensino, e nas forças sociais presentes no aparelho estatal. 

O parlamento consiste no órgão da sociedade política com a atribuição de elaborar 

a lei, mas ao mesmo tempo, órgão da sociedade civil que realiza a junção entre força e 

consenso. Neste sentido, Oliveira (1997) esclarece que: “O Parlamento consiste no elo 

entre a sociedade política e os organismos privados da sociedade civil, é o local onde 
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atuam as diferentes entidades na luta pela hegemonia”. (p. 13) Nesta perspectiva, 

Gramsci (1989) afirma que no parlamento, “(...) cada legislador não pode ser, salvo 

abstratamente e por comodidade de linguagem, considerado um indivíduo, pois, na 

realidade, exprime uma determinada vontade coletiva disposta a tornar fatual a sua 

‘vontade’, que é vontade só porque a coletividade está disposta a dar-lhe fatualidade.” (p. 

155, destaques do original) 

O espaço privilegiado para a elaboração das políticas educacionais no período 

analisado consistiu no Congresso Nacional, no qual se situaram as diferentes forças sociais 

em disputa. Os partidos políticos, representantes de distintos interesses econômicos, sociais 

e ideológicos, se confrontaram na arena política do parlamento no processo de definição 

das políticas educacionais. 

Gramsci distingue os partidos em partidos políticos e partidos ideológicos. O 

partido político constitui uma “organização prática (ou tendência prática), ou seja, um 

instrumento para a solução de um problema ou de um grupo de problemas da vida nacional 

e internacional”. (Gramsci, 1995, p.204) No conceito de partido ideológico são agrupados 

os aparelhos e organizações da sociedade civil, tais como, a imprensa, as editoras, as 

igrejas, as associações culturais, acadêmicas, profissionais ou comunitárias, as escolas 

privadas e públicas, sindicatos dentre outras. As entidades da sociedade civil que 

contribuem para a veiculação de uma concepção orgânica de mundo, como as analisadas 

nesta pesquisa, se constituem em partidos ideológicos.4 

Para Gramsci, há dois tipos de ideologias,5 as “arbitrárias”, que são individuais ou 

de pequenos grupos, que são de breve duração e têm pouca incidência sobre a ação 

humana; e as “ideologias orgânicas”, que expressam as aspirações de grandes correntes 

históricas, de classes ou grupos com vocação hegemônica e com capacidade de se tornarem 

classes nacionais, são mais duradouras e movem as ações de grandes massas. São as 

                                                 
4 Em relação a esta distinção, Saviani (1999) esclarece que: “O partido político é o organismo da sociedade 
civil que se relaciona diretamente com a sociedade política, visando a posse, controle ou fiscalização do 
aparelho governamental. Já os partidos ideológicos formam a própria base da sociedade civil, relacionando-
se indiretamente com a sociedade política através dos partidos políticos. Em conseqüência, os partidos 
políticos estão diretamente representados no Parlamento, enquanto que os partidos ideológicos aí se fazem 
representar de modo mediato, ou seja, pela mediação dos partidos políticos.” (p. 4) 
 
5 Gramsci supera uma certa concepção marxista de ideologia ao apresentá-la, não como uma “falsa visão da 
realidade”, mas como uma “concepção de mundo que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na 
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ideologias orgânicas que impulsionam a organização dos aparelhos privados da 

sociedade civil em torno de sua visão de mundo e do projeto de se converterem em 

hegemônica. No caso da presente pesquisa, as entidades analisadas, vinculadas a um 

projeto de sociedade e de educação, se moveram a partir das ideologias orgânicas por elas 

compartilhadas buscando aliados para suas posições mediante a direção política e o 

consenso.  

De acordo com a visão de Gramsci, a escola consiste num espaço de promoção da 

cultura, da técnica e dos vários campos da ciência, propiciando a formação de intelectuais 

de diferentes níveis. Na sociedade moderna, as categorias e funções intelectuais assumiram 

tamanha importância, que se buscou aprofundar e ampliar a “intelectualidade” de cada 

indivíduo, multiplicando e aperfeiçoando as especializações existentes.  

Para Gramsci, as noções científicas difundidas na escola entram em luta com a 

“concepção mágica” do mundo e da natureza presentes no folclore. Da mesma forma as 

noções de direitos e deveres ensinadas na escola confrontam-se com a “barbárie 

individualista” existente. Neste sentido, a escola pode fornecer o ponto inicial para o 

desenvolvimento de uma concepção histórico-dialética do mundo, para a formação de um 

novo intelectual. O novo intelectual consistiria no organizador, no construtor militante que, 

além de elaborar e dar organicidade às formas de pensar e compreender o mundo, seria o 

responsável por sua veiculação.  

Nesta perspectiva, a escola traz uma marca social, visto cada grupo social possuir 

um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar uma determinada função tradicional, 

diretiva ou instrumental. A escola pode, dependendo da correlação das forças sociais 

transformar-se em instância produtora e criadora de ideologias, cultura e de formação de 

um “novo governado”, por isso espaço de luta hegemônica. Deste modo, o professor 

enquanto intelectual, organizador da cultura e dirigente, pode estar comprometido com os 

interesses do capital ou vinculado aos interesses dos trabalhadores. 

De um lado, a função do professor, enquanto intelectual comprometido com um 

projeto de transformação da sociedade, consiste em elevar o nível intelectual das massas 

contribuindo para a superação das visões mágicas e religiosas e do senso comum, atuando 

                                                                                                                                                    
atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas”. (1995, p. 16) Desta forma, a 
ideologia tem uma força real que altera e modifica a vida humana. 
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na construção e fortalecimento da concepção histórico-dialética do mundo, 

marcada em seu cerne por um projeto de superação das relações capitalistas de produção. 

De outro, a função do professor, enquanto intelectual representante dos interesses da classe 

burguesa, consiste na conformação técnica e ético-política das massas às relações de 

exploração da sociedade capitalista e à sua lógica excludente. 

Para a realização deste estudo foi privilegiado o recurso da análise de documentos e 

da realização de entrevistas com os sujeitos envolvidos nos processos em estudo. A 

investigação se centrou na análise de documentos primários por considerar que através dos 

mesmos se poderia resgatar a tramitação, as discussões travadas no Congresso Nacional 

dos projetos de lei analisados, assim como as emendas apresentadas. Além do resgate das 

proposições das entidades da sociedade civil propostas nas audiências públicas realizadas 

tanto no Congresso Nacional quanto no CNE. 

É importante ressaltar o volume do material analisado, considerando a extensão do 

período estudado e o montante dos debates realizados sobre a educação. O acesso a este 

material foi possível via internet, todo o processo constituinte está disponível no site da 

Câmara Federal. Além disso, foi solicitado ao Serviço de Informação do Senado e da 

Câmara documentos não disponíveis na rede sobre a tramitação da LDB e do PNE. 

Também foi realizada pesquisa no arquivo sobre LDB do Programa de Estudos e 

Documentação Educação e Sociedade (PROEDES) da Faculdade de Educação da UFRJ, 

principalmente, acerca das propostas apresentadas pelas entidades da sociedade civil. 

Ainda, várias entidades da sociedade civil possuem sites nos quais estão disponíveis 

boletins informativos e documentos que foram indispensáveis à presente investigação. Os 

documentos analisados do CNE foram obtidos em visita à capital federal e com o aval do 

professor Carlos Roberto Jamil Cury que facilitou meu acesso ao CNE. 

O recurso às entrevistas objetivou ampliar as análises realizadas, precisando 

algumas questões pouco claras nos documentos e na bibliografia consultada. O momento 

das entrevistas também foi aproveitado para a coleta de documentos. 

Foi realizada pesquisa bibliográfica acerca da tramitação da Constituição de 1988, 

da LDB, do PNE e das Diretrizes Curriculares para a formação de professores para a 

educação básica. 
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Com o intuito de analisar os embates entre os projetos democrático de 

massas e liberal-corporativo e as propostas de formação de professores inseridas nestes 

projetos, o presente trabalho está organizado em seis capítulos. 

No capítulo I, “Antecedentes Históricos da Formação de Professores no Brasil”, são 

analisadas as propostas de formação de professores implementadas nos anos iniciais do 

industrialismo no Brasil, de 1930 até o início da década de 1960. Também são estudadas as 

propostas de formação de professores implantadas no bojo da reforma educacional 

implementada pelo Estado monopolista durante o regime militar-tecnocrático a partir de 

1964. As propostas para a formação docente oriundas da sociedade civil que se opunham 

ao modelo implantado neste período também fazem parte deste estudo. 

No capítulo II, “Os Anos de Abertura Política e a Constituinte”, são estudados o 

processo de abertura política da sociedade brasileira e a preparação de uma nova 

Constituição, nos anos de 1987-1988. Na investigação do processo constituinte, foram 

estudadas as propostas para a formação de professores oriundas das entidades da sociedade 

civil, tanto do trabalho quanto do capital, e do aparelho estatal. A atuação dos partidos 

políticos na elaboração da Constituição fazem parte da investigação, considerando-se que 

os partidos fazem a mediação sociedade civil e sociedade política. 

No capítulo III, “Implantação e Consolidação do Neoliberalismo no País”, são 

consideradas as condições em que o projeto societal neoliberal conquistou a direção da 

sociedade brasileira e suas propostas para educação e formação de professores no país. 

O capítulo IV, “LDB e Formação de Professores: projetos em disputa no Congresso 

Nacional”, analisa o processo de discussão da LDB e os debates travados sobre a formação 

de professores. O estudo da tramitação da LDB foi dividido em duas etapas: a primeira 

refere-se às discussões da LDB na Câmara Federal e a segunda à discussão da LDB no 

Senado Federal. 

No capítulo V, “PNE6 e Formação de Professores”, são analisados os embates entre 

os dois projetos em disputa, o projeto liberal-corporativo e o democrático de massas, 

materializados nas propostas de PNE da Sociedade Civil e do MEC. São analisadas as duas 

propostas de PNE e os embates travados no processo de sua tramitação no Congresso 

                                                 
6 PNE - Plano Nacional de Educação. 



 

 

{PAGE  } 

 

Nacional. As propostas de formação de professores são detidamente estudadas, 

buscando-se perceber as diferenças existentes nos dois projetos. 

No capítulo VI, “Embates na Elaboração nas Diretrizes para a Formação de 

Professores para a Educação Básica”, é analisado o processo de regulamentação da 

formação de professores a partir do arcabouço definido na LDB. Neste sentido, o foco da 

análise deixa de ser o Congresso Nacional e passa para o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e sua relação com as entidades organizadas da sociedade civil e o aparelho do 

Estado. São consideradas, neste capítulo, as principais normatizações do CNE acerca da 

formação de professores, suas concepções e as disputas travadas com as proposições do 

campo do trabalho para sua aprovação.  

Estão contemplados nesta pesquisa os principais marcos para a definição das 

políticas nacionais para a formação de professores, concebidos como parte do processo de 

construção da hegemonia neoliberal em relação à formação de professores. 
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CAPÍTULO I 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

NO BRASIL 

 

1. A Formação do Magistério no Brasil Urbano-Industrial 

A sociedade brasileira nas primeiras décadas do século XX foi marcada, de um 

lado, pela existência de uma burguesia industrial fraca7 e dependente do capital agrário-

exportador para sua reprodução, e de outro, por uma sociedade civil frágil e gelatinosa.8 

Esta situação produziu, principalmente a partir de 1930, um Estado forte que passou a 

desempenhar ao longo da história dois papéis: “o de substituir as classes sociais em sua 

função de protagonista dos processos de transformação e o de assumir a tarefa de ‘dirigir’ 

politicamente as próprias classes economicamente dominantes”. (Coutinho, 1999, p. 204) 

O Estado corporativo, que emergiu nos anos 1930, do ponto de vista econômico 

objetivou, principalmente a partir do estabelecimento do Estado Novo, a implantação da 

indústria, passando progressivamente a atuar de forma direta na industrialização através da 

montagem das grandes indústrias estatais. No campo social, o Estado buscou regular as 

relações sociais, absorvendo no interior de suas estruturas os interesses sociais, e se 

transformou numa arena de conflitos arbitrados por ele. Do ponto de vista político, agiu no 

sentido de enfraquecer as instituições autônomas de organização e de representação de 

interesses das classes dominadas. Utilizando-se ao mesmo tempo da violência como 

estratégia de dominação política e de desmobilização dos grupos de oposição e de 

mecanismos de cooptação através da concessão de aspirações para setores da classe média 

                                                 
7 Esta incapacidade se constituiu em decorrência da burguesia industrial no Brasil surgir das contradições 
internas da burguesia cafeeira e das contradições dessa fração de classe com os demais setores agro-
exportadores. Deste modo, se constituiu enquanto uma classe frágil e dependente da oligarquia agrária, tendo 
que, para se manter, conciliar seus projetos modernizantes com o conservadorismo das relações sociais de 
produção do campo. (Coutinho, 1999) 
8 Nos centros urbanos, o proletariado apesar de tentativas localizadas de auto-organização não conseguiu 
afirmar a consciência da especificidade de sua classe e se submeteu às estratégias de controle do Estado a 
partir de 1930. A organização de movimentos campesinos foi bloqueada pelo predomínio das relações 
clientelares no meio rural. Os setores médios urbanos não se constituíam em força social suficiente para 
tornar hegemônico um projeto de sociedade, sendo vulneráveis às estratégias de cooptação do Estado. 
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e para assalariados urbanos, principalmente, para aqueles que possuíam maior 

poder de organização. 

De acordo com Neves (1991) as políticas públicas dos anos iniciais do processo de 

modernização capitalista brasileiro procuraram responder a uma dupla e concomitante 

determinação: as necessidades de valorização do capital e a busca, pelo Estado, de um 

consenso mínimo, nos marcos de um capitalismo dependente e em momento inicial de 

estruturação. A partir desta dupla finalidade o Estado corporativo desenvolveu ações no 

sentido de regular as relações de trabalho e estabeleceu medidas concretas quanto à 

previdência social, à saúde pública e à educação.9 

Assim, as políticas sociais se constituíram em instrumentos de desarticulação do 

sindicalismo autônomo, prevalecente até o golpe de 1937, e em importantes veículos de 

mobilização para o fortalecimento do “sindicalismo oficialista” do Estado Novo. Do ponto 

de vista econômico, visavam disciplinar o trabalho como fator de produção; e, do ponto de 

vista político, tinham por objetivo impedir a manifestação de conflitos, canalizando as 

reivindicações dos grupos sociais para dentro do aparato estatal. 

A educação brasileira, como uma política pública, também teve seus objetivos 

redefinidos para se adequar à sociedade urbano-industrial. As diretrizes políticas do Estado 

para esta área seguiram as mesmas orientações das políticas sociais, tendo por fundamento, 

tanto a produção da força de trabalho quanto a busca tutelada de um consenso mínimo dos 

segmentos urbanos emergentes do processo de industrialização e urbanização. Nesta 

perspectiva, o desenvolvimento do sistema educacional, a partir de então, foi definido pelo 

grau de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, bem como pelo 

estágio de organização política alcançada pelas forças sociais em conflito. (Neves, 1991) 

É importante lembrar, de acordo com Coutinho (2000), que a sociedade brasileira a 

partir dos anos de 1930 foi marcada pela tendência à ocidentalização, ou seja, “à 

constituição de uma ‘relação equilibrada entre Estado e sociedade civil’, que superava a 

antiga situação ‘oriental’ em que ‘o Estado é tudo e a sociedade civil é primitiva e 

                                                 
9 As idéias desenvolvidas neste trabalho sobre a natureza das políticas educacionais são apontadas em Neves 
(1991). 
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gelatinosa’.10 (p. 88-89) Esta organização da sociedade civil em muito 

influenciaria a definição das políticas para a educação, tanto do ponto de vista da 

organização das demandas das entidades congregadoras dos trabalhadores, quanto dos 

interesses das entidades do capital. 

Apesar da industrialização brasileira ter-se consolidado no momento em que o 

taylorismo e o fordismo já havia se consagrado como formas dominantes de organização 

do trabalho, o emprego generalizado da racionalidade científica no Brasil sofreu as 

limitações de um capitalismo subdesenvolvido. De tal modo, 

 
A nossa modernização capitalista dependente e importadora de tecnologia 
reduz consideravelmente a demanda por um saber abstrato, sistematizado 
pelo aparato escolar. Além da dependência externa, a heterogeneidade 
estrutural da nossa organização econômica – ao permitir a convivência 
histórica de ramos de atividades econômicas onde a organização de trabalho 
mostra, ainda as primeiras marcas de relações capitalistas de produção com 
outros ramos, aplicadores intensivos de técnicas de racionalização do 
trabalho – se configura também em fator inibidor das demandas de saber 
científico veiculado pelo aparato escolar. (Neves, 1991, p. 75-76) 

 
 

Além disso, Neves (1991) comenta que a abundância da força de trabalho no país, a 

sua disponibilidade e o controle pelo Estado reforçaram as estratégias capitalistas de 

superexploração da força de trabalho, ou seja, da exploração da mais valia absoluta, ao 

invés da utilização de métodos racionalizados de obtenção ampliada da mais-valia relativa. 

Estas demandas do capital repercutiram tanto na redução das reivindicações educacionais 

por parte dos trabalhadores, quanto na redução da demanda educacional por parte do setor 

capitalista. Entretanto, apesar deste quadro, alguns setores do capital passaram a 

reivindicar do Estado, ações educacionais que garantissem a formação de funcionários 

adaptados a funções de gerência e a tarefas especializadas, bem como para a formação de 

seus intelectuais orgânicos. Além disso, segmentos da sociedade civil também 

reivindicaram a expansão das oportunidades educacionais. Por exemplo, desde o início do 

século XX o operariado defendia a redução da jornada de trabalho para, dentre outros, 

possibilitar o acesso da classe trabalhadora à educação e as classes médias como forma de 

ascensão social. 

                                                 
10 Entretanto, Coutinho ressalta que “Não se trata aqui de negar a permanência de traços ‘orientais’ em nossa 
formação social contemporânea, mas de insistir no fato de que a ‘ocidentalização’ – com todos os seus 
matizes especificamente brasileiros – é há muito tempo a tendência dominante na vida política e social de 
nosso país.” (2000, p. 88-89) 
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O Estado corporativo, implantado em 1930, instituiu uma nova divisão 

social para a oferta da educação no país. Nesta divisão de tarefas coube ao Estado a 

ampliação e a integração dos ramos de conhecimento a serem transmitidos e/ou produzidos 

mediante o regime universitário; a expansão, de forma mais restrita, das oportunidades 

educacionais em nível médio e primário destinadas às camadas mais amplas da população 

urbana, utilizando-se da sua própria rede e da estrutura sindical dos trabalhadores.11 A 

Igreja Católica se responsabilizou pela promoção, sob a tutela estatal, da educação primária 

e secundária das classes dominantes. Ao mesmo tempo, o Estado se associou aos 

empresários na implementação do ramo técnico-profissionalizante12 da estrutura 

educacional dual ao criar um sistema paralelo de formação e implementou diretamente o 

ensino técnico-profissional agrícola, comercial, industrial e normal. 

Estas diretrizes políticas foram progressivamente implantadas através de uma 

legislação que começou sua implantação em 1931,13 com a criação do Conselho Nacional 

de Educação e a promulgação das Leis Orgânicas do Ensino que se estenderam de 1942 até 

o ano de 1946, com a reforma do ensino primário e normal. 

A disputa entre liberais e católicos,14 iniciada na década de 1920, pela definição do 

modelo nacional de educação, expressava a luta entre duas vertentes do projeto de 

                                                 
11 A educação primária oferecida pelos sindicatos dos trabalhadores se configurou em importante mecanismo 
de adesão das classes subalternas à estrutura sindical corporativa imposta pelo Estado. 
12 Via criação do Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial (SENAI), criado em 1942, e do Serviço 
Nacional da Aprendizagem Comercial (SENAC), criado em 1946. 
13 Em 1931 foi implementada a Reforma Francisco Campos, nome do primeiro ministro que assumiu a recém 
criada pasta da Educação e Saúde Pública. A criação deste ministério, em 1930, revela que a educação, em 
um contexto de modernização da sociedade brasileira, se afirmava como um serviço público e um importante 
instrumento para a construção de uma nova hegemonia. O poder centralizado de intervenção do Estado na 
rede pública e na particular de instrução revela o início da força ordenadora do Estado no campo educacional. 
A Reforma Francisco Campos foi constituída por seis decretos que trataram, além da criação do Conselho 
Nacional de Educação; da organização da educação superior, que adotou o regime universitário como padrão 
e instituiu a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, com o intuito de oferecer formação superior de 
professores para o ensino médio, entretanto esta faculdade não chegou a ser criada; da organização da 
Universidade do Rio de Janeiro; do ensino secundário; e do ensino comercial. 
14 É importante registrar que além destes projetos, os segmentos do operariado urbano, desde os primeiros 
anos da República, buscaram organizar seus canais de participação política e lutar para se tornar 
protagonistas das transformações sociais. Assim, surgiram grupos sociais vinculados aos interesses dos 
trabalhadores defendendo “justiça, igualdade e distribuição de riqueza”. Estes grupos conduziram suas ações 
a partir das concepções socialistas, anarquistas e comunistas e foram fortemente perseguidos e reprimidos. É 
importante lembrar que na República Velha as questões dos trabalhadores eram vistas como caso de polícia e 
não de política e que o Governo Vargas, mesmo com suas estratégias de cooptação do operariado organizado, 
manteve uma política de repressão destes movimentos. Para a área educacional, apesar de suas 
especificidades, os operários criticavam o poder da Igreja na educação e, com exceção dos anarquistas, 
reivindicavam recursos estatais para a organização de suas escolas, a criação e manutenção das escolas 
públicas. Os anarquistas lutaram pela criação de escolas independentes tanto das igrejas quanto do Estado. 
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manutenção das relações capitalistas de produção no país: o projeto liberal, 

representado pelos pioneiros e o projeto conservador, defendido pelos católicos. 

Os pioneiros da educação nova, organizados na Associação Brasileira de Educação, 

propuseram a reestruturação do sistema educacional de modo a adequá-lo ao 

industrialismo emergente e a um projeto democrático de sociedade. Defenderam a criação 

de um sistema educacional laico e público sob a responsabilidade do Estado que garantisse 

a expansão da escolarização, a elevação do nível intelectual de parcela significativa da 

população e a formação de um homem comprometido e preparado para o processo de 

modernização em curso. Além disso, objetivando a adequação da educação à nova 

sociabilidade exigida pelo novo estágio de desenvolvimento do sistema capitalista, 

indicaram a elevação da formação dos professores ao nível superior,15 proposta que se 

implantou apenas por um curto espaço de tempo na Universidade do Distrito Federal 

(UDF) e no Instituto de Educação da Universidade de São Paulo (IEUSP). 

                                                                                                                                                    
Estas escolas, chamadas de escolas modernas ou racionalistas, deveriam ser financiadas com recursos dos 
próprios interessados. Os comunistas, que passaram a ter maior influência entre os trabalhadores nos anos de 
1922-1924, também se preocuparam com a questão da educação e traçaram um plano de política educacional 
baseado na ampliação da escola pública e obrigatória, gratuita e leiga; ajuda econômica às crianças pobres 
em idade escolar mediante fornecimento de material escolar, roupa, comida e transporte; multiplicação de 
escolas profissionais para ambos os sexos, como continuidade da escola primária; melhoria das condições de 
vida do professor, procurando enfatizar a condição profissional do trabalho do professor em oposição à visão 
do magistério como um sacerdócio; subvenção às bibliotecas populares e operárias buscando uma formação 
cultural mais ampla. É importante ressaltar que, de acordo com Ribeiro et. al. (1994), “(...) esta é a primeira 
vez na história brasileira que a educação esboçava-se como tarefa na formação política do trabalhador urbano 
na luta social pela direção de uma sociedade de novo tipo, onde os princípios de ‘justiça, igualdade e 
distribuição de riqueza’ se tornassem realidade.” (p.135) 
15 De acordo com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, carta de princípios do movimento 
renovador, lançado em 1932: “Todos os professores, de todos graus, cuja preparação geral se adquirirá nos 
estabelecimentos de ensino secundário, devem, no entanto, formar o seu espírito pedagógico, conjuntamente 
nos cursos universitários, em faculdades ou escolas normais, elevada ao nível superior e incorporadas às 
universidades.” (Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília: MEC/INEP, 65 (150): 407-425, 
maio/ago. 1984) 
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O projeto conservador, representado pela Igreja Católica16 que possuía 

um “quase monopólio do ensino” no país (Romanelli, 2000), defendeu um governo forte 

que garantisse a ordem constituída e controlasse a “desenfreada liberdade”; assim, a Igreja 

defendia a implantação de um Estado anti-democrático. Os educadores católicos buscavam 

a garantia da manutenção de sua atuação na educação escolar buscando impedir a atuação 

crescente do Estado nesta área. Pregavam que a educação consistia em dever da família e 

deveria se pautar nos valores do catolicismo e de uma educação tradicional. Além disso, 

defendiam a conservação de seu poder de intervenção para além dos limites de suas igrejas 

e escolas, através da introdução do ensino religioso em todas as escolas. 

A disputa entre liberais e católicos perpassou todo o processo de definição das 

políticas educacionais do período nacional-desenvolvimentista (1930-1964), com exceção 

do período da ditadura de Vargas, quando um novo quadro político reforçou o setor 

conservador com a implantação de um regime antidemocrático e de uma política 

educacional que confiava à família e não ao Estado, como propugnavam os liberais, a 

responsabilidade da educação de seus filhos, cabendo ao Estado uma função 

complementar. 

Deste modo, a definição das políticas da educação, no período analisado, se 

constituiu enquanto uma arena de embates, no qual a legislação do ensino, de acordo com 

                                                 
16 De acordo com Nagle (2001) o ajustamento dos católicos brasileiros à ordem republicana não foi 
traumático. Implantado o novo regime, a batalha entre católicos e liberais e entre católicos e positivistas ou 
maçons foi cessando de maneira progressiva. Nagle comenta que os dois primeiros decênios do regime 
republicano foram de calmaria nos meios católicos brasileiros. Apenas durante a terceira década se 
esboçaram as primeiras manifestações mais importantes, que eclodiriam no decênio seguinte sob a forma de 
“chamamento geral para a organização dos católicos”. (p. 83) A Carta Pastoral de D. Sebastião Leme, de 
1916, consistiu no primeiro sinal do início da mobilização dos católicos brasileiros. A preocupação em 
“cristianizar a inteligência brasileira” consistia no primeiro objetivo desta mobilização. Ocorreu, assim, a 
organização de um grupo de intelectuais católicos e a criação da revista A Ordem. Esta publicação “exercerá 
papel destacado na apresentação e difusão do ideário da corrente católica, bem como dará força necessária à 
aglutinação dos intelectuais católicos, para a mobilização dos espíritos e para o combate das idéias e ações 
indiferentes e hostis à Igreja.” (Nagle, 2001, p. 84) Os católicos criaram também, em 1922, o Centro D. Vital 
e a Confederação Católica. Deste modo, a Igreja Católica “se armava, gradativamente, dos instrumentos 
necessários para uma atuação mais decisiva”, objetivando inicialmente alterar as “bases agnósticas e laicistas 
do regime republicano.” Assim, o campo de luta da Igreja Católica se estenderia em duas frentes principais, 
conforme informa Nagle: a necessidade de ministrar os ensinamentos religiosos aos fiéis, pela atuação da 
hierarquia católica; e a necessidade de mostrar que a escola oficial ou particular não poderiam prescindir do 
ensino cristão, deste modo travava-se uma luta contra o ensino laico e seus defensores. Na revisão da 
Constituição de 1891, em 1924-1926, a Igreja Católica apresentou as “emendas religiosas”, a primeira previa 
a introdução do ensino religioso facultativo nas escolas oficiais e a segunda defendia que, como o catolicismo 
consistia na religião da quase totalidade do povo brasileiro, nenhum culto ou igreja deveria gozar de 
subvenção oficial, nem deveria ter relações de dependência ou aliança com o Governo da União e dos 
Estados. (Nagle, 2001) Desta forma, a Igreja vai se fortalecendo como partido ideológico buscando exercer 
influência na estrutura de poder. 
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Romanelli (2000), “evoluiu de forma contraditória, buscando, ora conciliar as 

correntes em oposição, ora favorecer uma delas. Nessa evolução, porém, a balança pendeu 

muito mais em favor das correntes conservadoras” (p. 127), privilegiando os interesses das 

elites. Esta variação decorreu das mediações estabelecidas entre as relações de força 

travadas entre as classes sociais e das estratégias de direção e domínio implementadas pelo 

Estado. 

A Associação Brasileira de Educação,17 criada em 1924, consistiu na instituição 

que liderou, nos anos de 1920 e 1930, os debates sobre a questão educacional no país. 

Tanto liberais como católicos participavam da ABE, até a saída dos católicos no início da 

década de 1930 em decorrência do acirramento das disputas. Os educadores católicos 

criaram sua associação em 1933, a Confederação Católica de Educadores, inaugurando um 

espaço próprio para o fortalecimento e divulgação de seu ideário educacional. Assim, a 

medida que os reformadores se fortaleciam e ampliavam seu diálogo com os educadores, 

intelectuais, políticos, jornalistas e ocupavam cargos nos governos estaduais e efetivavam 

reformas, os católicos também se organizavam no sentido da veiculação de suas 

concepções e da articulação com outros segmentos da sociedade. 

Em relação à articulação de propostas educacionais oriundas do campo do trabalho, 

Neves (1991) afirma que elas foram impedidas de se constituírem em decorrência da  

diversidade estrutural da economia, do estágio inicial da industrialização brasileira e das 

políticas utilizadas pelo Estado corporativo que buscou instituir um sindicalismo 

corporativo e cooptável e se utilizou da força como mecanismo para deter a organização 

autônoma das massas. Deste modo, o surgimento de propostas alternativas à proposta 

educacional de modernização conservadora foi bloqueado. 

Principalmente a partir do golpe de 1937, implantou-se um processo ascendente de 

centralização das questões educacionais no Governo Federal. Se antes as regulamentações 

da União deveriam constituir-se como modelo aos estados da federação, a partir de então 

se instauram mecanismos de controle e de articulação de um “sistema” nacional de ensino 

organizado em torno das leis emanadas do poder central visando o fortalecimento do 

                                                 
17 Segundo Nagle (2001): “A ABE representou a primeira e mais ampla forma de institucionalizar a 
discussão dos problemas da escolarização, em âmbito nacional; em torno dela se reuniram as figuras mais 
expressivas entre os educadores, políticos, intelectuais e jornalistas, e sua ação se desdobrou na programação 
de cursos, palestras, reuniões, inquéritos, semanas de educação e conferências, especialmente as conferências 
nacionais de educação.” (p. 163) 
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consenso em torno do processo em curso e a preparação da mão-de-obra 

necessária ao estágio de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Assim, o projeto de 

modernização conservadora possuía uma concepção de educação que: 

 
(...) ao mesmo tempo em que introduzia elementos da civilização científico-
tecnológico, mantinha vivo o estilo bacharelesco de ensino, próprio de 
épocas anteriores; que, ao mesmo tempo em que permitia o acesso de 
frações mais amplas do segmento urbano da sociedade à escola, reproduzia 
as relações de classe demarcando acentuadamente a distinção entre educação 
para as elites e educação para as massas, reforçando a diferenciação entre 
trabalho intelectual e trabalho manual; e que incorporava pela alto frações de 
assalariados e de profissionais liberais e excluía a maioria das massas 
populares. (Neves, 1991, p. 80) 
 
 

Apesar de previstas no Estatuto das Universidades Brasileiras, de 1931, as 

primeiras experiências de formação superior de professores no Brasil foram: a do Instituto 

de Educação de São Paulo, coordenada por Fernando de Azevedo (1934), e a da Escola de 

Professores no Rio de Janeiro, coordenada por Anísio Teixeira (1935) e se situavam no 

bojo das disputas entre os católicos e liberais na definição da educação no país. 

A Universidade de São Paulo, criada em 1934,18 tinha em sua composição uma 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras19 (FFCL) e incorporou o Instituto de Educação20 

reformulado por Fernando de Azevedo. Neste novo modelo de universidade, à Faculdade 

                                                 
18 É importante registrar que a criação da USP se inseriu nas estratégias das elites paulistas de reconquista do 
poder político perdido com a Revolução de 1930. Esta instituição foi criada com o objetivo de formar os 
quadros intelectuais necessários para a reconquista da direção política da sociedade brasileira. 
19 A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, pelo decreto que a instituiu, era composta pelos seguintes 
cursos: a) Filosofia; b) Ciências – subseções: Ciências Matemáticas, Ciências Físicas, Ciências Químicas, 
Ciências Naturais, Geografia e História, Ciências Sociais e Políticas; c) Letras. 
20 Decreto Estadual nº. 6283, de 25 de janeiro de 1934. Criação da USP. Título II Composição da 
Universidade: “Capítulo I – Do Instituto de Educação” 
Art. 5º. O Instituto de Educação, antigo “Caetano de Campos”, participará da Universidade exclusivamente 
pela sua Escola de Professores, ficando-lhe, porém, subordinados administrativamente e tecnicamente, como 
institutos anexos, o Curso Complementar, a Escola Secundária, a Escola Primária e o Jardim de Infância, 
destinados à experimentação, demonstração e prática do ensino no estágio profissional dos alunos da Escola 
de Professores. 
§ 1º. A licença para o magistério secundário será concedida pela Universidade somente ao candidato que, 
tendo-se licenciado em qualquer das seções em que se especializou na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras, haja concluído o curso de formação pedagógica no Instituto de Educação. 
§ 2º. O candidato ao magistério secundário, escolhida a seção de conhecimentos em que pretende 
especializar-se na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, poderá fazer simultaneamente, no 3º ano, o 
curso de formação pedagógica no Instituto de Educação. 
§ 3º. A seção de Matérias de Ensino, para os candidatos ao professorado secundário, constituirá uma seção 
autônoma de prática de ensino, e terá por fim o estudo teórico-prático: a) da metodologia da matéria, das 
dificuldades que lhe são inerentes, e das técnicas e processos para removê-las; b) da importância da matéria 
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de Filosofia caberia a centralização dos estudos básicos de todos os cursos 

objetivando desenvolver o espírito universitário e evitando a duplicação de recursos para 

fins idênticos. Entretanto, “Ao procurar implantar este novo modelo, seus fundadores 

previam a resistência a ser enfrentada, pois ela surgia em contraposição a privilégios 

adquiridos e intocáveis, de escolas e de catedráticos, particularmente no que diz respeito à 

centralização dos estudos básicos na nova faculdade”. (Fávero, 2000, p.60) 

Esta disputa, no interior do campo acadêmico, dos segmentos emergentes das novas 

áreas de conhecimento e os segmentos tradicionais do ensino superior brasileiro, conduziu 

ao enfraquecimento do projeto original da FFCL. Neste processo ocorreu a conversão da 

FFCL em apenas mais uma unidade acadêmica e as demais unidades passaram a assumir as 

matérias básicas de seus cursos. Em relação à experiência do Instituto de Educação da 

USP, Evangelista (2001) faz a seguinte análise: 

 
(...) no estado de São Paulo, inaugurou-se a primeira escola de nível superior 
para o preparo do professor, o Instituto de Educação, originário da reforma 
educacional de Fernando de Azevedo. Em 1934 foi incorporado à 
Universidade de São Paulo e, em conjunto com a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, responsabilizou-se pelo preparo docente em nível 
universitário. No IEUSP institucionalizou-se a primeira geração de 
professores universitários voltados à formação de professores primários e 
secundários, projeto enraizado no debate intelectual ocorrido especialmente 
nos anos de 1920. (p. 247) 
 
 

Nesta experiência, a formação do professor foi conduzida de modo a tornar-se 

progressivamente científica e dotada dos conhecimentos que lhe permitissem aproximar-se 

da realidade social e escolar, tanto do ponto de vista da clientela atendida quanto de seu 

gerenciamento e dos conteúdos a compor, de um lado, as políticas públicas e, de outro, a 

mentalidade nacional. (Evangelista, 2001) 

A Escola de Professores, pensada por Anísio Teixeira na UDF, transformou-se num 

campo de experimentação e teste de novos métodos e teorias e de estudos da criança e do 

adolescente cariocas. Esta proposta tinha como objetivo levantar elementos para a 

constituição de uma ciência pedagógica, adaptada às condições brasileiras (Vidal, 2001) e, 

assim, participar da construção de uma nova cultura profissional docente. 

                                                                                                                                                    
para formação mental do adolescente; c) da história do ensino da matéria; d) da correlação de cada matéria 
com as demais; e) dos princípios e da prática da organização dos programas escolares.” 
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Com o Golpe de 1937, as instituições de ensino superior sofreram todo 

tipo de repressão. A USP teve seu projeto inicial modificado com o esvaziamento da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Além disso, a extinção do Instituto de Educação 

da USP, em 1938, com a criação de uma seção de Educação na Faculdade de Filosofia, 

alterou, significativamente, o projeto de formação de professores proposto por Fernando de 

Azevedo. Em 1939,21 a UDF foi extinta, ocorrendo a incorporação de seus cursos à 

Universidade do Brasil, em especial à Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), recém-

organizada. A Escola de Educação foi excluída da nova estrutura da FNFi. 

As duas primeiras instituições de ensino superior, portadoras de uma proposta que 

compreendia a formação superior do professor primário e a realização da pesquisa, foram 

desmontadas pelo poder central logo que se implantou o Estado Novo. Desta forma, a 

institucionalização da pesquisa na área da educação foi abortada. 

A extinção destas instâncias de formação superior do professor para todos os níveis 

de escolarização fazia parte da disputa existente entre os liberais e a Igreja Católica pela 

direção da educação no país. A instituição da ditadura varguista, que contou com o apoio 

da Igreja Católica, enfraqueceu o movimento renovador e fortaleceu os educadores 

católicos e sua visão tradicional e a-científica da educação. Neste sentido, Nunes (1996) 

lembra que o controle do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, pelos intelectuais 

liberais sempre foi um motivo de grande ameaça para a Igreja Católica. Isto porque tanto o 

Instituto de Educação carioca quanto o paulista se converteram em vitrines das idéias 

renovadoras em educação e buscaram se afirmar como “condutores” da educação no país. 

Em 1935,22 com a extinção da UDF e a expulsão dos liberais de seus cargos e 

funções na burocracia estatal, os católicos foram chamados (e se ofereceram) a ocupar 

posições de destaque na hierarquia educacional estatal e nas referidas escolas. Nunes 

exemplifica tal situação afirmando que “os católicos apressaram-se a reintroduzir o ensino 

religioso nessa instituição com as designações de superintendente e coordenadores 

                                                 
21 Anísio Teixeira já havia sido afastado da Secretaria de Educação desde final de 1935, em decorrência das 
pressões exercidas sobre o prefeito Pedro Ernesto por “grupos ligados ao poder e pela ala de educadores 
conservadores.” (Fávero, 2000, p. 69) 
 

22 É importante lembrar que, o ano de 1935 consistiu em marco na construção do apoio necessário a Vargas 
para justificar a implantação do Estado Novo. A realização da Intentona Comunista, uma tentativa frustrada 
de tomada de poder pelos comunistas no Brasil, serviu para justificar, para amplas parcelas da sociedade 
brasileira, a necessidade de implantação de um Estado forte que afastasse o fantasma do comunismo do país. 
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incumbidos de sua organização e do padre Helder Câmara para exercer as 

funções de docente da Escola de Professores, já em maio de 1936”. (Nunes, 1996, p. 29) 

Em oposição aos liberais, que buscavam a constituição das bases científicas e 

experimentais de uma educação comprometida com um projeto de democratização da 

sociedade brasileira e buscavam concretizar estes princípios na formação de professores, a 

Igreja Católica, informa Nunes (1996), destinava às professoras “a missão civilizadora e 

formativa apoiada nas virtudes femininas da paciência, da piedade, do sentido do valor da 

pessoa concreta e da fidelidade à família e à Igreja”. (p. 30) Além disso, a profissão 

docente era vista como um sacerdócio, “não apenas pelo ideal que devia guiar os seus 

obreiros, mas pela renúncia, desprendimento e desinteresse pessoal que lhes seriam os 

mais característicos atributos”. (idem) As diferenças entre estas duas propostas revelava a 

intenção dos católicos em desestabilizar e desativar o modelo de formação implantado 

pelos reformadores liberais e a aquiescência e intervenção do Governo Vargas nesta 

direção. 

Mendonça (2002), ao analisar a extinção da UDF e do IEUSP, afirma que a 

exclusão da educação da vida universitária como uma instância produtora do conhecimento 

pedagógico, naquele momento, gerou “uma situação peculiar, já que o campo da educação 

acabou por se profissionalizar, sem que tenha conseguido institucionalizar-se como área de 

estudo e pesquisa em nível acadêmico”. (p. 42) Assim, o campo da formação superior de 

professores constituiu-se sem o desenvolvimento de uma instância específica para a 

produção do conhecimento sobre a educação. Esta situação contribuiu significativamente 

para o delineamento do espaço ocupado pela educação no interior da universidade e para a 

definição de propostas para a formação de professores no Brasil. 

Além disto, a extinção das experiências de formação superior e universitária do 

professor para as séries iniciais de escolarização marcou significativamente a formação 

deste profissional, ao fortalecer a hierarquia existente entre os professores do ensino médio 

e os do ensino primário. Até a década de 1930, não havia formação superior para o 

professor no Brasil; somente os docentes das séries iniciais recebiam formação específica, 

via curso normal de nível médio.23 Se desde o momento inicial do estabelecimento da 

                                                 
23 A primeira Escola Normal foi criada em Niterói, em 1830. A partir de então, várias outras escolas normais 
surgiram em diferentes estados brasileiros. De acordo com Tanuri (2000): “na verdade, em todas as 
províncias as escolas normais tiveram uma trajetória incerta e atribulada, submetidas a um processo contínuo 
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formação superior de professores para o ensino médio também fosse instituída e 

mantida a formação superior do professor primário e da pré-escola certamente estes 

professores teriam conquistado maior status profissional. Como isto não ocorreu, se 

afirmou uma hierarquia entre os professores, uns formados em nível superior e outros em 

nível médio, mas ambos atuando na formação de intelectuais de diferentes níveis e tipos. 

Esta visão hierarquizada da preparação de professores e desprovida da percepção da 

importância e pertinência da produção do saber sobre a educação vem marcando todo o 

processo de formação docente no Brasil a partir de então. É importante destacar que o 

Curso de Pedagogia, criado em 1939 na Universidade do Brasil, assumiu a tarefa de formar 

o especialista em educação em uma perspectiva pouco definida, não optando pela 

formação superior dos docentes para o primário, proposta que somente iria ser discutida na 

década de 1980 com a implantação, principalmente em universidades públicas, de 

experiências de Cursos de Pedagogia com este perfil.24 

A primeira diretriz nacional para a formação de professores no Brasil foi 

estabelecida com a Lei Orgânica do Ensino Normal em janeiro de 1946, juntamente com a 

promulgação da Lei Orgânica do Ensino Primário, após a deposição de Vargas. Esta 

regulamentação ainda fazia parte do esforço centralizador do Estado Novo. Até então, 

tanto o ensino normal como o primário eram de exclusiva responsabilidade dos estados, 

inexistindo uma legislação em nível nacional que os regulamentassem. A realidade destes 

cursos variava de acordo com as condições econômicas dos estados, interesses políticos 

das elites e do nível de organização dos trabalhadores, no sentido de reinvindicar sua 

criação. 

A Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto-Lei nº 8.530/1946, definiu como 

finalidades do ensino normal: a formação do pessoal docente necessário às escolas 

primárias; a habilitação de administradores escolares para estas escolas e o 

desenvolvimento e propagação de conhecimentos e técnicas relacionadas à educação da 

infância. 

                                                                                                                                                    
de criação e extinção, pra só lograrem algum êxito a partir de 1870, quando se consolidaram as teses liberais 
de democratização e obrigatoriedade da instrução primária” (p. 64) 
24 Por exemplo, em 1984, a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás implementou uma 
reformulação do Curso de Pedagogia que extinguiu as tradicionais habilitações e definiu um curso voltado 
exclusivamente para a formação de professores para as séries iniciais de escolarização e para as disciplinas 
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De acordo com esta lei, o ensino normal ficou dividido em dois níveis: 1) 

cursos de 1º ciclo - curso de formação de regentes de ensino primário com duração de 

quatro anos oferecido pelas Escolas Normais Regionais, com exigência de certificados de 

estudos primários completos e idade mínima de 13 anos; 2) cursos de 2º ciclo, formação de 

professor primário com duração de três anos oferecido pelas Escolas Normais, com 

exigência de certificado de conclusão do 1º ciclo do curso secundário geral ou do curso de 

formação de regente. Além destes dois tipos de instituições formadoras de professores, 

foram criados os Institutos de Educação que, além de oferecer os cursos mencionados 

acima, deveriam possuir Jardim de Infância e a Escola Primária anexos e cursos de 

especialização de professores primários e habilitação de administradores escolares. Os 

cursos de especialização somente seriam oferecidos nos Institutos de Educação e deveriam 

especializar docentes para diferentes áreas de atuação na escola, tais como: educação pré-

primária, ensino supletivo, desenho e artes aplicadas e música, preparação para a direção 

de escolas, orientação e outros. 

Ao analisar o currículo dos cursos normais definidos pela legislação, Romanelli 

(2000) destaca que prevaleciam as disciplinas de caráter geral, em detrimento das 

disciplinas de formação profissional, oferecidas, em sua maioria, no último ano de curso. 

Havia ainda a implantação de um sistema muito rígido de avaliação, a falta de articulação 

com os demais ramos de ensino e a ausência de flexibilidade quanto ao ensino superior, 

visto ser admitido o ingresso dos formados nestes cursos a somente alguns cursos 

oferecidos pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Além disso, a autora destaca que 

não seriam admitidos nestes cursos alunos maiores de 25 anos, o que excluía da 

possibilidade de qualificação os professores leigos com idade acima da exigida. 

A queda da ditadura de Vargas,25 em 1945, marcou o início de nova fase no 

processo de modernização capitalista, marcada pela passagem da etapa de “industrialização 

restringida” para a etapa de industrialização pesada, (Mello, 1990) e pelo aprofundamento 

                                                                                                                                                    
pedagógicas do curso de magistério de segundo grau. Este processo foi analisado em minha dissertação de 
mestrado. Consultar: Silva, 1998. 
25 O esgotamento da ditadura de Vargas se deveu ao fim da Segunda Guerra Mundial e por uma nova 
configuração na divisão internacional do trabalho, sob a direção norte-americana, que saiu fortalecida do 
ponto de vista econômico e político da guerra, pelo fim do apoio da burguesia ao Estado corporativo e pela 
reivindicação das classes médias e segmentos assalariados por uma maior participação nas decisões políticas 
e na socialização da riqueza socialmente produzida, fortalecido pelos processos de urbanização e de 
industrialização. 
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da intervenção do Estado na economia e pelas alterações nas relações entre 

Estado e classes sociais – como resultante da nova institucionalidade democrática. 

A efetivação desta mudança no desenvolvimento industrial significou a integração 

da economia nacional e do capital industrial ao esquema da divisão internacional do 

trabalho no pós-guerra, que se apoiou decisivamente pela ação estatal e pela transferência 

de capital estrangeiro sob a forma de capital produtivo. (Mello, 1990) 

No período 1946/1964, o Estado ampliou e complexificou sua aparelhagem 

econômica, para poder funcionar como aglutinador de um processo de monopolização de 

capital, atuando diretamente através de empresas públicas, ou indiretamente pelos 

incentivos que articulassem os interesses do capital nacional à penetração do capital 

estrangeiro. Deste modo, o novo bloco histórico, sedimentado nos nexos entre Estado, 

capital estrangeiro e capital nacional, incorpora em seu projeto desenvolvimentista as 

frações oligárquicas, as classes médias e os assalariados urbanos, através de uma 

democracia restringida, cuja mediação política se realizou através de práticas populistas. 

(Draibe, 1985) 

O populismo, sustentado na figura carismática do Presidente da República, 

consistiu tanto em um modo de manipulação das massas, como um modo de expressão de 

suas frações. Ou seja, foi, ao mesmo tempo, uma forma de estruturação do poder para os 

grupos dominantes e uma forma de emergência popular no processo de desenvolvimento 

industrial e urbano brasileiro. (Weffort, 1980) O populismo se constituiu como uma 

estratégia bem sucedida do Estado para inviabilizar a organização autônoma da sociedade 

civil.26 

Neste sentido, o Partido Comunista foi mantido na ilegalidade, ao analfabeto não 

foi concedido o direito ao voto, os partidos políticos e os organismos de massa, cooptados, 

reproduziam os interesses do Estado. As políticas sociais, que passaram por um processo 

de expansão, se situaram, mais uma vez, nas estratégias de cooptação e controle das 

organizações independentes da sociedade civil. 

                                                 
26 Em relação às limitações da organização da sociedade civil durante o Estado populista, Cunha e Góes 
comentam que: “Assim, apesar da relativa liberdade assegurada pelo populismo aos movimentos sociais, a 
discussão da luta de classes ficou restrita aos setores marxistas e não alcançou o palanque político dos 
comícios. A crise social continuou latente e latejante, sem um canal efetivo de comunicação com as massas”. 
(1985, p. 9) 
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Em 1946, foi promulgada uma nova Constituição brasileira elaborada em 

um contexto de redemocratização da sociedade pós-Estado Novo. Essa Constituição se 

pautou pelo espírito liberal e democrático, garantindo ao cidadão direitos e garantias 

individuais. Diferentemente da de 1937, estabeleceu o direito à educação e atribuiu ao 

Estado o dever de assegurar este direito, retomando princípios defendidos pelos liberais na 

década de 1930, além de definir a necessidade de elaboração das diretrizes e bases da 

educação nacional. A partir desse momento, o debate sobre a educação se voltou para a 

elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, marcado, mais 

uma vez, pela disputa entre liberais e católicos, agora aliados ao grupo dos empresários 

leigos do ensino. Desta forma, confrontaram-se, de um lado, os privatistas do ensino, 

defendendo o lema da “liberdade de ensino” e de outro, os defensores da escola pública 

que retomaram os princípios defendidos pelos Pioneiros da Educação Nova, na década de 

1930. 

As discussões travadas em torno da elaboração desta lei podem ser divididas em 

dois momentos. O primeiro se iniciou em 1948, com a apresentação do projeto pelo 

Ministro Clemente Mariani, e vai até 1958. Nesta fase as discussões foram focalizadas na 

questão da centralização ou descentralização do ensino. De acordo com Romanelli (2000), 

estas discussões refletiam o período de transição vivenciado pelos meios políticos 

brasileiros após 15 anos de regime centralizador e que buscava pensar em um sistema 

menos rígido. 

A segunda fase se iniciou em 1959, com a apresentação da terceira versão do 

substitutivo apresentado pelo deputado Carlos Lacerda, que mudou o eixo das discussões. 

O novo projeto, como representante dos interesses privatistas, colocou como centro dos 

debates a questão da “liberdade de ensino” que deveria ser assegurada pelo Estado aos pais 

para que estes pudessem escolher o tipo de educação a ser oferecido a seus filhos. A partir 

desta premissa, o projeto Lacerda reivindicava à escola privada prioridade em relação à 

escola pública, tanto no que se referia à direção geral do ensino, à equiparação dos estudos 

realizados e à distribuição de recursos. Desta forma, a Igreja Católica e os empresários do 

ensino reivindicavam para si toda a proteção do Estado para sua expansão em detrimento 

da escola pública. 
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Neste momento de ameaça à existência da escola pública, foi constituída 

a “Campanha em Defesa da Escola Pública”, liderada pelos educadores da velha geração 

de pioneiros com a participação de profissionais de outros ramos, intelectuais,27 estudantes 

e líderes sindicais. A Universidade de São Paulo consistiu no centro irradiador deste debate 

e o jornal O Estado de São Paulo se fez porta-voz desta luta. Este grupo elaborou um 

substitutivo que foi apresentado à Câmara Federal, cujo conteúdo se aproximava do texto 

original apresentado pelo ministro Marianni. 

Os empresários laicos do ensino e a Igreja Católica também se organizaram para 

defender suas proposições, principalmente através da ação de lobbies no Congresso 

Nacional. A Igreja utilizou como porta-voz de suas concepções e ataques aos defensores da 

escola pública a Revista A Ordem, já indicada neste estudo. 

Em relação à atuação da Igreja neste momento, Romanelli (2000) afirma: 

 
No momento em que se ia votar a primeira lei geral da educação no país, as 
velhas forças conservadoras conseguiram arregimentar-se com eficácia no 
plano da organização e da ação, para voltar à carga, já não para assumir o 
controle da orientação religiosa dos alunos nas escolas oficiais, mas para 
conseguir muito mais que isso. A questão da laicidade estava ultrapassada. 
Agora era preciso obter mais, se possível, tudo o que se perdera com o 
advento da República. (p. 177) 
 
 

Os defensores da escola pública procuravam denunciar os reais interesses dos 

privatistas ao defenderem a “liberdade de ensino”, através de textos na imprensa, palestras 

e debates em escolas e sindicatos. A participação de sindicatos neste luta consistiu em 

importante marco da ampliação da luta pela escola pública e do fortalecimento do processo 

de ocidentalização da sociedade civil no país. Em julho de 1959, foi lançado o segundo 

“Manifesto dos Educadores, mais uma vez convocados”, assinado por 189 educadores, 

intelectuais, estudantes e sindicalistas. Neste documento, o movimento enfatizou o aspecto 

social da educação, os deveres do Estado democrático com a garantia do oferecimento da 

escola pública para todos. 

                                                 
27 Os intelectuais que mais se destacaram na defesa da escola pública neste momento foram: Florestan 
Fernandes, Fernando de Azevedo, Almeida Júnior, Carlos Mascaro, João Villa Lobos, Fernando Henrique 
Cardoso, Laerte Ramos de Carvalho, Roque Spencer Maciel de Barros, Wilson Cantoni, Moisés Brejon, 
Maria José G. Werebe, Luiz Carranca, Anísio Teixeira, Jayme Abreu, Lourenço Filho, Raul Bittencourt, 
Carneiro Leão, Abgair Renault e outros. (Romanelli, 2000) 
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Entretanto, apesar de toda a mobilização em defesa da escola pública, o 

projeto aprovado em 1961 significou a “vitória da mentalidade conservadora” (Romanelli, 

2000, p.187), uma vez que foi assegurada a transferência significativa de recursos públicos 

à iniciativa privada. Do ponto de vista da organização articulada do sistema de ensino e de 

sua descentralização, a legislação aprovada pode ser considerada um avanço diante do 

centralismo reinante no país. Dessa forma, mais uma vez, foi adiado o projeto de expansão 

do acesso à educação escolar no Brasil e da realização de uma reforma do ensino 

comprometida com os segmentos majoritários da sociedade brasileira. 

No que se refere à formação de professores, a Lei nº 4.024/1961 trouxe uma 

modificação significativa, que atendeu aos interesses da iniciativa privada. Esta mudança 

consistiu na equiparação dos diplomas dos professores formados em escola normal oficial 

aos diplomas das escolas normais privadas. De acordo com Alves (1988) “Até esta Lei, 

somente os professores formados em escolas oficiais – pública e gratuita – tinham acesso 

ao magistério da rede estadual”. Deste fato decorria que, nestes estabelecimentos, 

“somente professores muito bem selecionados lecionavam.” (p. 31) Entretanto, o 

substitutivo Lacerda propôs e aprovou que os professores graduados em estabelecimentos 

oficiais ou particulares reconhecidos teriam igual direito ao ingresso no magistério 

primário oficial ou particular, “cabendo aos Estados e ao Distrito Federal regular o 

disposto deste artigo”. Alves (1988) ao analisar a proposta de Lacerda afirma: 

 
(...) em um só artigo se golpeia duas vezes a escola pública. Da primeira vez, 
ao igualar os cursos dos estabelecimentos particulares aos oficiais. Em um 
segundo momento, por não garantir o acesso aos postos públicos por 
concurso, deixando as portas abertas à política clientelística.” (p. 32) 
 
 

A análise da autora está correta, pois a Lei nº 4.024/61 estabelece que “Não haverá 

distinção de direitos entre os estudos realizados em estabelecimentos oficiais e os 

realizados em estabelecimentos particulares reconhecidos.” (art. 19) Dessa forma, foram 

equiparados os cursos oferecidos pela iniciativa privada e pelo setor público. 

A Lei em estudo também não fez qualquer referência à exigência de concurso 

público para a contratação de professores para a rede oficial de ensino. O artigo 60, que 

definia que o provimento efetivo em cargo de professor nos estabelecimentos oficiais de 

ensino secundário deveria ser feito por meio de concurso público de títulos e provas, foi 
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vetado pelo Presidente da República. Dessa forma, a contratação de professores 

do sistema público de ensino continuou a depender das práticas clientelistas já existentes. 

Com esta legislação implantou-se uma progressiva descaracterização das Escolas 

Normais oficiais enquanto formadoras de professores melhores preparados. De acordo com 

Alves (1988) os sistemas de ensino começaram a receber “professores formados em 

qualquer escola particular, que só precisavam de um bom padrinho para alcançar o posto.” 

(p. 32) Esta foi uma saída rápida encontrada pelo Estado, que atendia aos interesses das 

escolas da iniciativa privada, para tornar possível o aumento do número de professores 

habilitados para atuar no ensino primário, em um período de expansão deste nível de 

ensino para atender as demandas do capital de qualificação mínima da formação do 

trabalhador e da própria classe trabalhadora em busca de escolarização. 

A equiparação dos cursos de formação de professores em Escolas Normais oficiais 

e privadas, no início da década de 1960,28 era também expressão dos impasses vivenciados 

na aprovação da LDB entre os defensores da escola pública e os defensores da iniciativa 

privada. A iniciativa privada lutou pela equiparação de seus cursos aos oficiais objetivando 

gozar das concessões feitas a estes cursos e, desta forma, não sofrer qualquer tipo de 

discriminação. A Igreja, mais especificamente, percebia nesta atuação uma grande 

possibilidade de fortalecer sua ação doutrinária via preparação dos professores primários. 

Desta forma, a iniciativa privada garantiu a ampliação de seu prestígio e o aumento da 

demanda de alunos a seus cursos. 

No que se refere à organização do Ensino Normal, a LDB de 1961 manteve a 

mesma estrutura em relação à Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946. Conservou a 

existência da formação do professor primário em dois níveis: 1) ginasial – com, no 

mínimo, quatro séries anuais onde além de disciplinas obrigatórias do ensino secundário 

seria ministrada a preparação pedagógica, concedendo o diploma de regente de ensino 

primário; e 2) colegial - três séries anuais, no mínimo, concedendo o diploma de professor 

                                                 
28 O Senador Darcy Ribeiro, em discurso proferido no Senado Federal no período de tramitação da LDB 
prevista na Constituição de 1988, comentou as conseqüências desta mudança ao afirmar que: “Fui eu como 
Ministro da Educação, que pus em execução a antiga Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a lei que trazia 
grandes inovações e grandes atrasos para o Brasil, por exemplo, a loucura de fechar os institutos estaduais de 
educação, para dar liberdade de criar escola normal para quem quisesse. A qualidade do ensino normal caiu 
incrivelmente. Em nome da liberdade de deixar todos formarem normalistas, fez-se um atraso terrível na 
educação”. (08/02/1996) Contraditoriamente, foi o próprio senador Darcy Ribeiro que propôs a criação dos 
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primário (Art. 53 e 54). Os institutos de educação foram mantidos com a função 

de oferecer, além dos cursos mencionados, os cursos de especialização, de administradores 

escolares e de aperfeiçoamento, abertos a graduados em escolas normais de grau colegial 

(Art. 55). O Art. 59 definiu que a formação de professores para o ensino médio seria feita 

nas faculdades de filosofia, ciências e letras e a de professores de disciplinas específicas de 

ensino médio técnico em cursos técnicos especiais de educação técnica. 

É importante destacar que esta lei estabelecia que, nos institutos de educação 

poderiam funcionar cursos de formação de professores para o ensino normal, de acordo 

com as normas definidas para os cursos pedagógicos das FFCL, sem, no entanto, definir se 

esta formação seria validada como de nível superior, mesmo pautando-se nos princípios de 

cursos congêneres aos de nível superior. Além disso, definia que o MEC manteria o 

registro de professores para o exercício do magistério no grau médio (Art. 98), não fazendo 

qualquer referência ao registro de professores para o nível primário. 

A área da educação foi marcada, neste período, pelo crescimento da matrícula 

escolar em todos os níveis de ensino e pelo maior investimento do Estado na expansão de 

sua rede. Entretanto, os níveis mais elevados de escolarização foram os que tiveram maior 

ampliação, em decorrência do caráter elitista do Estado populista e do estágio de 

desenvolvimento capitalista que requeria a formação de força de trabalho especializada. 

(Neves, 1991) 

Durante o populismo foi mantida a mesma divisão da ação educativa da fase 

anterior. O Estado e a Igreja conservaram sua função prioritária de fornecer formação às 

elites, possibilitando a formação dos intelectuais orgânicos da burguesia industrial e das 

demais frações do capital componentes do bloco do poder. O Estado e os empresários 

“continuaram pinçando nos segmentos populares, os quadros inferiores da hierarquia 

sócio-ocupacional, na tentativa de incorporar as classes dominadas à proposta educacional 

do capital”. (Neves, 1991, p. 86-87) 

Neste quadro, não foi possível a constituição da escola enquanto espaço de 

formação de intelectuais orgânicos do proletariado. Entretanto, como comenta Neves, “o 

ingresso de frações das camadas médias no sistema educacional (...) possibilitou que os 

                                                                                                                                                    
Institutos Superiores de Educação, desvinculados da instituição universitária, reeditando, agora em nível 
superior, o que ocorreu com a Escola Normal na década de 1960. 
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níveis secundário e universitário de ensino se consubstanciassem, também, em 

locus de formação dos aliados das classes dominadas”. (1991, p. 87) Deste modo, a 

organização dos estudantes destes níveis se pautou na defesa de bandeiras progressistas de 

organização social e educacional. 

O acirramento das contradições no bloco de poder do Estado populista – 

provocado, em parte, pela necessidade da redefinição de rumos do processo de substituição 

de importações, no final dos anos 1950 e no início dos anos 1960, e pelo avanço da 

organização popular autônoma, expressa pelo surgimento de um sindicalismo autônomo e 

pela mobilização popular na reivindicação de reformas de base, sob a orientação política 

das forças de esquerda e da fração progressista da Igreja Católica – fez surgir no âmbito do 

Estado e da sociedade civil uma proposta alternativa de educação de caráter nacionalista, 

que privilegiava a educação como instrumento de transformação social. Tal projeto se 

inseriu numa proposta mais abrangente de ampliação dos marcos da democracia política 

em curso em nosso país, incluindo tanto a democratização da aparelhagem educacional 

quanto a abertura de canais de acesso ao saber às massas populares, através de ações da 

sociedade civil organizada voltadas para a conscientização do trabalhador dos seus direitos 

de cidadania. 

Fizeram parte desta conjuntura a criação dos movimentos de cultura e educação 

popular que, apesar de suas especificidades, consistiam em propostas alternativas para o 

resgate e fortalecimento da cultura popular e garantia de educação gratuita para todos. Os 

principais movimentos foram: o Movimento de Cultura Popular que se estruturou 

inicialmente no âmbito da administração do Prefeito Miguel Arraes, no Recife, 1961;29 a 

Campanha de Pé no Chão também se Aprende a Ler, desenvolvida pela Secretaria 

Municipal de Educação de Natal, na gestão do prefeito Djalma Maranhão, a partir de 1961; 

o Movimento de Educação de Base (MEB), criado pela Igreja Católica em março de 1961; 

e os Centros Populares de Cultura (CPCs), organizados pelo UNE. Estes movimentos 

tiveram curta duração, pois foram desarticulados pelo Golpe militar de 1964, com exceção 

do MEB. 

                                                 
29 No bojo desse movimento foi desenvolvida a proposta de alfabetização de Paulo Freire que, de diferentes 
formas, esteve presente em outros movimentos de cultura popular. 
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A partir do início da década de 1960, se deu o enfraquecimento do pacto 

populista em decorrência do avanço político das camadas urbanas e dos setores ligados aos 

trabalhadores do campo que começaram ir além dos estreitos limites impostos pelas classes 

dirigentes à sua participação política. Neste momento, a classe dirigente se sentiu 

ameaçada diante do fortalecimento das organizações da sociedade civil dos trabalhadores e 

dos possíveis riscos para a acumulação do capital. A saída encontrada pelas elites para 

evitar que o populismo se transformasse em popular foi a realização de um golpe de Estado 

realizado pelos militares e que contou com o apoio da burguesia nacional, do capital 

internacional e de setores conservadores da sociedade brasileira. 

A partir de então implantou-se uma ditadura que rompeu com a ideologia do 

nacional-desenvolvimentismo e do pacto populista que a sustentava. No plano econômico 

se instalou a internacionalização crescente da economia, com ingresso do país no estágio 

do capitalismo monopolista de Estado com o estabelecimento de uma política econômica 

modernizadora que ampliava a dependência ao imperialismo, principalmente norte-

americano. De acordo com Coutinho (1988), no regime ditatorial implantado no Brasil 

depois de 1964, 

 
(...) as forças produtivas da indústria, através de uma maciça intervenção do 
Estado, desenvolveram-se intensamente, com o objetivo de favorecer a 
consolidação e a expansão do capitalismo monopolista. A estrutura agrária, 
por seu turno, mesmo conservando o latifúndio como eixo central, foi 
profundamente transformada, sendo hoje predominantemente capitalista. A 
camada tecnocrático-militar, que se apoderou do aparelho estatal, certamente 
controlou e limitou a ação do capital privado, na medida em que submeteu 
os interesses dos ‘múltiplos capitais’ ao ‘capital em seu conjunto’; mas 
adotou essa posição ‘cesarista’ precisamente para manter e reforçar o 
princípio do lucro privado e para conservar o poder das classes dominantes 
tradicionais, quer da burguesia industrial e financeira (nacional e 
internacional), quer do setor latifundiário que foi se tornando cada vez mais 
capitalista. (p. 111) 
 
 

No plano político-ideológico o objetivo principal do novo regime consistiu no 

desmonte das entidades organizadas da sociedade civil do campo do trabalho, com a 

utilização da força sempre que necessário e na obtenção de um consenso passivo que, 

segundo Coutinho (1988) somente foi possível “na medida em que assimilou e deu 

resposta a algumas das demandas dos grupos sociais derrotados em 1964”. (p. 111) Em 

relação a busca de consenso, mesmo em um regime ditatorial, Coutinho comenta: 

“‘Ditadura sem hegemonia’, porém, não significa que o Estado protagonista de uma 
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‘revolução passiva’ possa prescindir de um mínimo de consenso; de outro modo, 

ele teria de utilizar sempre apenas a coerção, o que, a longo prazo, tornaria impossível o 

seu funcionamento.” (p. 114) 

Deste modo, as políticas sociais implantadas neste momento se constituíram em 

mecanismos de substituição da negociação política na busca do consenso, em instrumentos 

do aumento da produtividade do trabalho e em estratégia de mediação política dos 

conflitos entre os vários capitais. (Neves, 1991, p. 90) 

Na área da educação, as ações do Estado se situaram dentre as estratégias de 

obtenção de consenso passivo e da criação de condições mínimas de adaptação às relações 

de produção impostas pelo capitalismo monopolista de Estado. 

 

2. A Formação de Professores no Regime Militar-tecnocrático 

No final da década de 1960 e início da década de 1970, sob a égide do regime 

militar-tecnocrático, foi implantada uma profunda reforma do ensino no Brasil. A 

educação neste regime se constituiu como um dos principais mecanismos para a conquista 

de consenso em torno do regime, mesmo considerando que neste regime prevaleceram os 

mecanismos de coerção para o ordenamento da sociedade a partir da ideologia da 

segurança nacional. Sobre esta questão Germano (1993) faz a seguinte afirmação: 

 
(...) trata-se de grupos que têm a função de ‘domínio’ e não de ‘direção’, o 
que se traduz, portanto, num regime político em que a função de ‘domínio’ 
(coerção-repressão) se sobrepõe enormemente à função de ‘direção’ 
(cultural-intelectual) ou de hegemonia. Mas isso não significa (mesmo em se 
tratando de uma ‘ditadura sem hegemonia’) que o Regime prescinda de um 
mínimo de consenso, de legitimação, ainda que estes sejam obtidos pela via 
do ‘transformismo’ – molecular ou de grupo – através da cooptação ou 
assimilação, pelo bloco no poder, de frações rivais das próprias classes 
dominantes e mesmo de setores das classes subalternas, decapitando assim 
as massas populares. (1993, p. 102, destaques do original) 
 
 

Para garantir sua “governabilidade”, o Estado militar-tecnocrático necessitava 

conquistar bases de legitimação e de adesão de uma parte dos intelectuais, das classes 

médias e das massas populares. Do ponto de vista da distribuição de renda, a “teoria do 

bolo”, segundo a qual a sociedade brasileira atravessaria um momento de crise na qual 
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todos deveriam esperar o bolo crescer para, posteriormente, todos serem 

beneficiados, serviu para justificar a recessão econômica dos setores desprivilegiados 

economicamente e a crescente concentração de renda em alguns setores. Além disso, as 

políticas educacionais contribuíram para a difusão da ideologia da diminuição das 

desigualdades sociais no país, através do discurso da valorização da educação escolar e de 

sua função eqüalizadora. 

A extensão da obrigatoriedade escolar para oito anos se constituiu, de um lado, em 

importante mecanismo para oferecer a todos os brasileiros aparentes condições de ascensão 

social. Mas, de outro lado, também buscou responder às necessidades da formação de 

trabalhadores para a nova fase de desenvolvimento do país, marcada pela dinamização da 

industrialição que exigiu, segundo Melo (2003): 

 
(...) a extensão tanto da formação básica para a população, aumentando a 
qualificação escolar para o exército industrial de reserva em crescimento nas 
cidades; quanto uma qualificação especializada para os trabalhadores da 
indústria; e a formação das classes médias e alta para a gestão da burocracia 
e das empresas estatais, e para a direção do aparato estratégico militar. (p.55) 
 
 

Apesar do discurso da valorização da educação escolar como equalizadora das 

desigualdades sociais, o Estado militar não ampliou o montante das verbas destinadas à 

educação pública. Pelo contrário, sua prioridade consistiu na privatização do ensino 

público, com a redução dos recursos destinados ao ensino oficial e a destinação crescente 

de recursos públicos para a iniciativa privada. 

A política educacional da ditadura militar se pautou no tripé: Doutrina da 

Segurança Nacional, sustentada no anti-comunismo; na Teoria do Capital Humano, que 

estabelecia uma relação direta, imediata e de subordinação da educação em relação à 

produção; e de correntes do pensamento conservador. 

Em 1968, o regime militar implantou a reforma do ensino superior. De acordo com 

vários autores, como Cunha (1988) e Germano (1993), esta reforma não consistiu na 

simples incorporação das recomendações do relatório Atcon e das determinações da 

Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Para eles, é 

preciso relativizar a influência norte-americana, levando-se em conta, na análise de tal 

reforma, o movimento interno que havia, desde fins da década de 1940, de modernização 

da universidade brasileira. Desta forma, a reforma consistiria em uma assimilação 
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desfigurada de reivindicações de movimentos organizados da sociedade civil, tal 

como o movimento estudantil e de professores. De acordo com Cunha (1988, p. 22), 

“quando os assessores norte-americanos aqui desembarcaram, encontraram um terreno 

arado e adubado para semear suas idéias”. Para Germano (1993): 

 
Na verdade, a reforma universitária de 1968 assimilou, em grande parte, a 
experiência acumulada no âmbito de instituições do próprio Estado, bem 
como as demandas estudantis. Mas a assimilação não significa continuidade 
do projeto anterior; na verdade (...) ela representou a sua liquidação. A 
reforma incorporou a estrutura e tentou inviabilizar, a todo custo, um projeto 
de universidade crítica e democrática ao reprimir e despolitizar o espaço 
acadêmico. Afinal, não se trata de um contexto de ‘democracia populista’, 
mas da implantação de um Estado de Segurança Nacional de cunho 
ditatorial. (p. 123) 
 
 

A reforma definiu a organização do ensino superior sob a forma prioritária de 

universidade e não de escolas isoladas, acabou com o sistema de cátedras instituindo os 

departamentos, estabeleceu o ciclo básico e definiu as condições para a implantação da 

pós-graduação.30 Além disso, negando o princípio da indissociabilidade do ensino e da 

pesquisa, o artigo 23 criou os cursos profissionais de curta duração, destinados a 

proporcionar habilitações intermediárias de grau superior adequadas às condições do 

mercado de trabalho. 

Especificamente em relação à preparação de professores, a Lei nº 5.540/68 definiu 

que a formação de professores para o ensino de segundo grau, de disciplinas gerais ou 

técnicas, bem como do preparo de especialistas destinados ao trabalho de planejamento, 

supervisão, administração, inspeção e orientação de escola e sistemas de ensino deveriam 

ser feitos em nível de terceiro grau (art. 30). De acordo com o princípio da não duplicação 

de meios para atingir os mesmos fins, a lei definiu ainda que nas universidades esta 

formação seria oferecida mediante a cooperação das unidades responsáveis pelos estudos 

incluídos nos currículos dos cursos respectivos (art. 30, § 1º). Nos estabelecimentos 

isolados, a formação poderia se dar tanto em um único estabelecimento ou resultar da 

cooperação de vários, garantindo-se uma coordenação que assegurasse a unidade dos 

estudos. (art.30, § 2º) 

                                                 
30 Na reforma do ensino superior, aos cursos de pós-graduação coube oferecer a formação dos professores 
para atender as demandas do ensino superior em crescente expansão e formar quadros para a produção do 
conhecimento no país. 
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Adequando-se aos pressupostos da Teoria do Capital Humano, a reforma 

do ensino de 1º e 2º graus implantada pelo regime militar em 1971 definiu a expansão da 

escolarização obrigatória e gratuita para oito anos, e implantou a profissionalização 

obrigatória e compulsória do ensino de 2º grau. Estes princípios se encaminharam no 

sentido da ampliação do sistema de ensino público, tornando-se indispensável à Lei tratar 

da formação dos profissionais necessários para sua implantação. A Lei nº 5.692/71, no 

capítulo V, definiu que a formação dos professores e especialistas em educação para o 

ensino de 1º e 2º graus seria feita em níveis que se elevassem progressivamente, ajustando-

se às diferenças culturais de cada região do País e com orientação que atendesse aos 

objetivos específicos de cada grau, às características das disciplinas, áreas de estudo ou 

atividades e às fases de desenvolvimento dos educandos (art. 29). Assim, a elevação das 

exigências para a formação de professores e especialistas estaria condicionada às 

possibilidades de cada região, o que conferia à lei um caráter de ajustamento às condições 

precárias da educação no Brasil. 

Ainda de acordo com essa lei, a formação mínima para o exercício do magistério no 

ensino da 1ª à 4ª séries do 1º grau deveria ocorrer em cursos de habilitação específica em 

nível de 2º grau. Para o ensino de 5ª à 8ª séries do 1º grau seria exigida habilitação 

específica de grau superior, em curso de graduação, representada em licenciatura de 1º 

grau obtida em curso de curta duração. A atuação no ensino de 5ª à 8ª séries do 1º grau e 

em todas as séries do 2º grau seria permitida aos docentes com habilitação específica 

obtida em curso superior de graduação correspondente à licenciatura plena. 

Estas exigências poderiam ser modificadas, caso o professor fizesse estudos 

adicionais nas respectivas áreas, podendo assim lecionar em séries posteriores. Em relação 

à formação dos administradores, planejadores, orientadores, inspetores, supervisores e 

demais especialistas da educação a lei definia que a mesma seria feita em curso superior de 

graduação, com duração plena ou curta, ou de pós-graduação (art. 33). Exigia ainda para 

exercício de magistério ou especialidade pedagógica o registro profissional, em órgão do 

Ministério da Educação e Cultura, dos titulares sujeitos à formação de grau superior (art. 

40). 

A Lei nº 5.692/71, ao instituir a profissionalização obrigatória do ensino de 2º grau, 

descaracterizou o Curso Normal que foi transformado em um entre tantos outros cursos 
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profissionalizantes. Os próprios Institutos de Educação, instituições respeitadas 

até então na formação de professores, foram obrigados a oferecer outros cursos 

profissionalizantes. Além disso, Alves (1988) ressalta que o curso de formação de 

professores foi o menos discutido em nível federal, não ocorrendo nenhum 

“pronunciamento nem do Conselho Federal de Educação - CFE,31 nem de outro organismo 

do MEC, em nenhum momento relevante (...).” (p. 33) Desta forma, este curso foi deixado 

às autoridades estaduais com a explicação de que as redes de 1º grau eram, em sua grande 

maioria, estaduais e municipais. (idem) É necessário destacar que o Parecer nº 45/72 que 

relacionava, em anexo, as 130 habilitações do ensino médio, não se referia à formação do 

professor, demonstrando que o mesmo estava preocupado somente com a formação dos 

profissionais das “áreas produtivas”. 

Apesar de seu caráter de adaptação às condições existentes, não se pode negar que a 

Lei nº 5.692/71 definia claramente as exigências para a formação de professores; 

entretanto, nas Disposições Transitórias essas exigências foram esvaziadas, ao se definir 

que, na falta de professores legalmente habilitados para atender as necessidades do ensino, 

seria permitido que professores com habilitação menor lecionassem em séries mais 

avançadas.32 Considerando que essa concessão não seria suficiente para atender à demanda 

por professores, a lei afirmava ainda que onde e quando persistisse a falta real de 

professores, após a aplicação dos critérios estabelecidos poderiam ainda lecionar: 

 
a) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, candidatos que hajam concluído a 8ª 
série e venham a ser preparados em cursos intensivos; 
b) no ensino de 1º grau, até a 5ª série, candidatos habilitados em exames de 
capacitação regulados, nos vários sistemas, pelos respectivos Conselhos de 
Educação; 
c) nas demais séries do ensino de 1º grau e no de 2º grau, candidatos 
habilitados em exames de suficiência regulados pelo Conselho Federal de 
Educação e realizados em instituições oficiais de ensino superior indicados 
pelo mesmo Conselho. (art. 77, parág. Único) 
 
 

Além disso, o art. 78 previa que quando houvesse falta de professores licenciados, 

os profissionais diplomados em outros cursos de nível superior poderiam ser registrados no 

                                                 
31 Conselho Federal de Educação. 
32 “Art. 77. Quando a oferta de professôres, legalmente habilitados, não bastar para atender às necessidades 
do ensino, permitir-se-á que lecionem, em caráter suplementar e a título precário: 
a) no ensino de 1º grau, até a 8ª série, os diplomados com habilitação para o magistério ao nível da 4ª série de 
2º grau; b) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, os diplomados com habilitação para o magistério ao nível da 3ª 
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Ministério da Educação e Cultura, mediante complementação de seus estudos, na 

mesma área ou em áreas afins, onde se incluía a formação pedagógica, observados os 

critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação.33 Em relação à insuficiência de 

profissionais habilitados para o exercício das funções de direção, a lei prescrevia que seria 

permitido que professores habilitados para o mesmo grau escolar, com experiência de 

magistério, pudessem exercer esta função. 

A Lei nº 5.692/71 definia ainda que os sistemas de ensino deveriam desenvolver 

programas especiais de recuperação para os professores sem a formação exigida, para que 

se pudesse atingir gradualmente esta qualificação. Os direitos dos atuais diretores, 

inspetores, orientadores e administradores de estabelecimentos de ensino, estáveis no 

serviço público, no art. 84, e também dos atuais professores, com registro definitivo no 

Ministério da Educação seriam preservados. (art. 86) 

Observa-se que a exigência do segundo grau, habilitação em magistério, como 

formação mínima para atuar nas séries iniciais do 1º grau, o primário, e da formação 

superior como mínimo exigido para a docência nas séries subseqüentes do 1º e 2º graus, 

foram relegadas diante do quadro da falta de professores formados no Brasil. Além disso, 

pode-se questionar a fragilização da própria formação superior do professor através da 

criação das licenciaturas curtas e polivalentes que reduziram o tempo e a qualidade de 

preparação destes profissionais. 

Desta forma, a despeito do discurso de valorização da educação dos governos 

militares, a definição legal da expansão da escolaridade obrigatória se deu com a redução 

dos gastos públicos com a educação e, conseqüentemente, a deteriorização das condições 

de trabalho, de formação e de vida dos professores, e da qualidade do ensino, com altas 

taxas de evasão e repetência. Desta forma, a universalização da educação permaneceu 

como meta a ser alcançada, a despeito dos processos de expansão do acesso ao ensino 

fundamental. 

                                                                                                                                                    
série de 2º grau; c) no ensino de 2º grau, até a série final, os portadores de diploma relativo à licenciatura de 
1º grau.” 
33 Estes cursos que ficaram conhecidos pelos nomes de Esquema I, para profissionais de nível superior, e 
Esquema II, profissionais de nível médio, foram normatizado pelos Pareceres do CFE nº 111 e nº 151 de 
1970. 
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O final da década de 1970, foi marcado pelo enfraquecimento do regime 

militar e pelo fortalecimento da organização da sociedade civil, em torno das 

reivindicações que se orientavam no sentido da democratização da sociedade brasileira. 

Este processo deu-se de forma conflituosa, permeado por inúmeras tentativas de 

revigoramento do regime autoritário pelos militares. 

No período iniciado com a posse de Geisel (1974) até o fim do Governo Figueiredo 

(1984), o regime militar apresentou sinais mais evidentes de crise, expressa, por exemplo, 

no processo de abertura “lenta e gradual”, traduzindo os conflitos existentes entre as 

diferentes facções militares, a “sorbonista”, favorável à liberalização política e a “linha 

dura”, contrária a possíveis projetos de democratização. (Germano, 1993) 

Inúmeros fatores estruturais compuseram um cenário favorável ao processo de 

abertura do regime militar: o enfraquecimento da aliança entre militares e frações da 

burguesia, em decorrência da queda das altas taxas de crescimento econômico; a destruição 

da resistência organizada da extrema esquerda pelos militares; o crescimento da oposição 

de setores da sociedade civil que reivindicavam o retorno ao Estado de direito e das 

possibilidades visualizadas por frações da burguesia da retomada da direção do Estado, 

abdicando, assim, da proteção dos militares. 

Nestas condições, a facção militar no poder − a “sorbonista” − conduziu um 

processo de “transição pelo alto”, incorporando reivindicações da sociedade civil. Esse 

processo, que visava o revigoramento do regime militar, institucionalizando um 

“autoritarismo de natureza civil”, contraditoriamente, com avanços e recuos, possibilitou o 

fortalecimento da oposição ao regime e a sua desativação. 

A resistência ao regime militar expressou-se tanto no plano político-partidário, 

quanto na organização dos movimentos sindical e popular. No plano político-partidário, a 

partir de 1978, progressivamente o partido de oposição, Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), foi aumentando o número de parlamentares, apesar dos casuísmos 

utilizados pelo governo para manter a vitória de seu partido, a Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA). Para conter o avanço da oposição, foi implantada a Lei Orgânica dos 
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Partidos Políticos (1979) que extinguiu o sistema partidário criado em 1962 e 

instituiu o pluripartidarismo, com o objetivo de dividir a frente oposicionista ao governo.34 

O movimento sindical e popular, a partir do final da década de 1970 especialmente, 

foi marcado pela denúncia à tortura, à repressão, aos crimes cometidos contra os direitos 

humanos, às fraudes e ao tráfico de influências presente nos governos militares. As greves 

começaram a surgir em 1978 e aumentaram significativamente em 1979, demonstrando as 

insatisfações de metalúrgicos, portuários, bancários, profissionais da saúde, professores, 

trabalhadores rurais etc, em vários estados brasileiros. As manifestações ocorreram apesar 

das tentativas do governo em contê-las, através de repressão e perseguições políticas. 

O processo de redemocratização da sociedade brasileira pode ser observado pelo 

abrandamento da censura à imprensa, pela revogação do Ato Institucional nº 5, em 1978,35 

pela concessão da anistia política (1979) e pelo restabelecimento das eleições diretas para 

governadores (1982). À medida que se ampliavam os espaços de participação, surgiam 

novas formas de mobilização e de resistência. Várias instituições, como a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Igreja Católica, sindicatos de 

trabalhadores, associações de professores e estudantes e a imprensa alternativa se 

organizaram contra o regime em vigor. 

A partir de 1974, as reuniões da SBPC transformaram-se em espaços privilegiados 

de discussão política e de oposição ao Regime. Brzezinski (1996) ressalta a importância 

das reuniões dessa entidade para a elaboração de críticas às políticas dos governos 

militares para o campo educacional: “É bom salientar que o único canal aberto para alguma 

                                                 
34 A Arena adotou uma nova sigla, PDS (Partido Democrático Social), e o MDB passou a se chamar PMDB 

(Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Em decorrência dessa legislação, formaram-se novos 
partidos: o Partido dos Trabalhadores (PT), vinculado ao movimento sindical do ABC paulista, o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) que pretendia dar continuidade ao trabalhismo populista de Vargas e Goulart. 
Organizaram-se também o Partido Popular (PP), reunindo os setores conservadores e burgueses do MDB, 

dentre eles Tancredo Neves, e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) que agrupava parte do antigo 
trabalhismo e correntes janistas e lacerdistas. Apesar dessas mudanças, o PMDB continuou a ser uma frente 
heterogênea, pois abrigou uma parte da esquerda clandestina (MR-8, PCB, PC do B) e o PP, que foi extinto 

pouco tempo depois de sua criação. 
35O AI-5 atribuiu ao executivo o poder de legislar sobre qualquer tema e de decretar intervenção em estados e 
municípios. Além de suspender todas as garantias constitucionais e definir a censura prévia à imprensa, 
instituiu um verdadeiro clima de “caça às bruxas”. Em decorrência desse ato foi promulgado o Decreto nº 
477/69, que definiu um rigoroso controle sobre as instituições educacionais, prevendo, dentre outros, uma 
política de perseguição aos alunos, professores e funcionários universitários que questionavam o regime 
imposto. 
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divulgação das questões educacionais durante a ditadura, mesmo com sérias 

restrições, eram as reuniões anuais da SBPC que, a partir de 1971, permitiram a entrada 

das ciências sociais em suas programações.” (p. 98) 

Em clima de inconformismo, foi realizado, em 1978 na Unicamp, por iniciativa do 

Centro de Estudos de Educação e Sociedade (CEDES), o “I Seminário de Educação 

Brasileira”, que se constituiu em referência do movimento dos educadores contrários às 

políticas oficiais para o campo educacional. Os educadores reunidos neste seminário 

apresentaram como principal reivindicação o direito de participar na definição de políticas 

educacionais. Destacou-se também, neste momento, a criação da Associação Nacional de 

Educação (ANDE) em 1979, com o objetivo de congregar os educadores em torno da 

defesa da educação pública, universal e gratuita. A Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Educação (ANPEd), em 1978, se constituiu a partir de iniciativa da 

Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que buscava a 

criação de uma entidade que congregasse os programas de pós-graduação em educação. 

Entretanto, desde as reuniões iniciais para sua criação, os educadores nelas envolvidos 

resistiram às ingerências da CAPES. (Cunha, 1981) 

A partir de 1980 passaram a ser realizadas as Conferências Brasileiras de Educação 

(CBE) coordenadas pela ANPEd, ANDE e CEDES que, dentre outros objetivos, visaram 

divulgar o conhecimento produzido no campo educacional e contrapor-se às diretrizes 

educacionais implementadas no período. Na primeira CBE, que aconteceu em São Paulo, 

foi organizado o Comitê Pró-Formação do Educador, que se propôs a coordenar e a 

socializar as discussões sobre a formação de professores no Brasil. O Comitê teve sede em 

Goiânia até 1982, quando foi transferido para São Paulo.36 

A realização desses eventos possibilitou a circulação de fértil produção teórica na 

área da educação, procurando romper com as concepções vigentes e compreender as 

mudanças em curso. Germano (1993) afirma que essa produção: 

 
(...) ocorre na medida em que uma camada de intelectuais, cada vez mais 
numerosa e quase sempre vinculada à universidade, procura, ao exercer a 
crítica à educação, efetuar sobretudo uma crítica da sociedade estabelecida e 
da sua divisão em classes sociais. A sociedade não é encarada como uma 

                                                 
36Em 1983, o Comitê Nacional Pró-Formação do Educador passou a constituir a Comissão Nacional de 
Reformulação dos Cursos de Formação do Educador (CONARCFE). A partir de 1990, a Comissão deu lugar 
à Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). 
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entidade abstrata, mas como uma realidade dotada de conteúdo 
histórico-concreto, que encontra a sua determinação na existência do modo 
de produção capitalista, no país. (p. 150) 
 
 

A análise crítica da concepção pedagógica tecnicista, dominante na década de 

1970, foi um dos objetos de estudo da produção teórica do período. Essa concepção 

converteu-se na pedagogia oficial dos governos militares, organizada a partir dos 

princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. O sistema educacional deveria 

pautar-se pela visão científica da administração gerencial. Essa organização levaria à 

otimização na utilização dos meios, possibilitando um produto com maior qualidade e 

menor custo. 

Dessa concepção resultou, segundo Saviani (1989, p. 24), 

 
O parcelamento do trabalho pedagógico com a especialização de funções, 
postulando-se a introdução no sistema de ensino de técnicos dos mais 
diferentes matizes. Daí, enfim, a padronização do sistema de ensino a partir 
de esquemas de planejamento previamente formulados aos quais devem se 
ajustar as diferentes modalidades de disciplinas. 
 
 

Durante a ditadura militar, marcada pelo predomínio da pedagogia tecnicista, sob o 

signo da psicologia comportamental e da tecnologia educacional, surgiram estudos e 

propostas que privilegiaram a “dimensão técnica” do processo de formação de professores, 

restringindo-a à “instrumentalização técnica” necessária ao ensino. Nesta perspectiva, a 

formação dos especialistas em educação buscou capacitar: “o organizador dos 

componentes do processo de ensino-aprendizagem (objetivos, seleção de conteúdo, 

estratégias de ensino, avaliação etc.) que deveriam ser rigorosamente planejados para 

garantir resultados instrucionais altamente eficazes e eficientes.” (Candau, 1982, p. 20) 

No início da década de 1980, diante do desafio de se colocar a educação a serviço 

de um projeto de transformação da sociedade, os profissionais da educação, pesquisadores 

e professores, começaram a pensar a necessidade de mudanças na formação dos docentes 

que vinham sendo formados a partir de uma proposta tecnicista, veiculada, sobretudo, pela 

produção do MEC e das secretarias estaduais e municipais de educação. Essas 

preocupações levaram à utilização de forma mais intensa, entre os que militavam na área 

da educação, do termo “educador” em substituição à expressão “professor”. 
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A análise da produção teórica sobre a educação do período possibilita a 

identificação de diferenças entre as concepções de “educador” e “professor”. O conceito de 

“professor” é entendido como mais reduzido que o de “educador”, por referir-se apenas ao 

domínio do conhecimento científico de determinada área e aos meios para seu ensino. O 

compromisso do professor consistiria estritamente na transmissão do saber acumulado e 

em sua assimilação pelos alunos. 

Nessa discussão, Libâneo (1981) posiciona-se da seguinte forma: 

 
Tradicionalmente a formação de docentes abrange três aspectos: o saber, o 
saber fazer e o saber ser. Ao longo do tempo ora se privilegia um ora outro. 
Presentemente vem sendo valorizado o “saber ser” ou o professor-educador 
supondo-se que o trabalho escolar depende mais da qualidade da relação 
professor-aluno do que da extensão de conhecimentos ou do uso das 
técnicas. (p.35) 
 
 

Uma distinção da expressão “educador” e “professor” é apresentada por Carvalho e 

Viana (1988), quando discutem o papel das disciplinas integradoras na formação docente: 

 
As propostas destas novas disciplinas [disciplinas integradoras] vão da 
educação brasileira (enfatizando a formação do educador), e outra que 
focaliza o ensino dos conteúdos específicos (como por exemplo, a didática 
especial, enfatizando a formação do professor). (p. 146) 
 
 

Essa questão volta a ser discutida por Menezes (1986) da seguinte maneira: “Como 

‘repetidor de aulas’ o professor perde a dimensão de educador e nem se questiona o porquê 

de ensinar o que ensina”. (p. 119) 

Nesse debate, o que distinguiria a formação do “educador” consistiria na formação 

“humanística e social”, ou seja, na compreensão da relação dialética entre educação e 

sociedade e, a partir desta compreensão, o seu compromisso com a construção de uma 

sociedade mais justa e democrática. 

A utilização mais freqüente da expressão “educador” em substituição ao termo 

“professor”, ou o emprego simultâneo ou associado da representação “professor-

educador”, se relaciona às mudanças acerca da concepção do papel da escola e dos 

processos que nela ocorrem, alterações estas vinculadas à produção teórica e às 

transformações ocorridas na sociedade brasileira de então. Segundo Pereira (1996), o 
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descontentamento generalizado com a formação de professores no Brasil levou à 

utilização do termo educador: 

 
Na literatura, a própria insistência na utilização da palavra “educador” ao 
invés de “professor” pela maioria dos autores da época confirma essa 
insatisfação, quase que unânime, com o profissional formado até o 
momento. Parece existir também, nesse procedimento, a necessidade de 
demarcar o surgimento de um “novo tempo” para a educação brasileira, 
onde ficasse caracterizado o rompimento com o período anterior. (p. 30) 
 
 

A denominação “professor” esteve assim carregada de uma visão negativa e até 

preconceituosa, por referir-se a uma profissão que havia se colocado, historicamente, ao 

lado das elites dominantes. O que se deduz é que a terminologia “educador” teria uma 

maior densidade teórica, pois expressaria “uma vontade política” de transformar a 

realidade, conferindo à educação um caráter eminentemente político. Para se garantir uma 

educação “crítica”: 

 
A formação do profissional da educação precisa ser seriamente revista e 
repensada, novas propostas precisam ser apresentadas a fim de que seja 
devidamente preparado para desempenhar sua função de agente de 
transformação social. (Guaraná, 1987, p. 179) 
 
 

A utilização da terminologia educador foi potencializada pelos movimentos 

políticos que se constituíram no início da década de 1980. Pode-se afirmar que essa 

terminologia, ao mesmo tempo em que esteve condicionada pelas lutas para o retorno da 

democracia política, condicionou tais mobilizações, dando um impulso político à ação de 

organização da categoria dos professores. O uso do termo “educador” indicava a 

necessidade de libertação do profissional da educação das amarras do conservadorismo. 

Daí a discussão em torno da reformulação dos cursos de Pedagogia e demais licenciaturas 

para se alcançar a formação de um “novo professor”, ou seja, o “educador”. 

Segundo Pereira (1996), enquanto o final dos anos 1970 e início da década de 1980 

foram perpassados pelas discussões sobre a formação do educador, com ênfase no caráter 

político da ação docente, nos anos seguintes a discussão sobre a formação técnica do 

professor tornou-se preponderante. 

No contexto das discussões que fertilizaram a área da educação nos anos finais da 

década de 1970 e início da década de 1980, começaram a emergir propostas para a 
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formação de professores em várias instâncias da sociedade civil. A elaboração 

dessas propostas fez-se a partir das divergências e interlocuções estabelecidas entre os 

diferentes agentes envolvidos na preparação de docentes, entre os diferentes cursos de 

licenciatura ministrados em universidades ou instituições isoladas e o próprio MEC. 

Nesse debate é possível perceber a existência de três grupos.37 O primeiro grupo 

consiste no próprio MEC. O segundo constituído pelas licenciaturas, teve suas discussões 

sistematizadas pelo MEC ou por suas organizações científicas. O terceiro grupo, vinculado 

ao curso de Pedagogia, criou um canal específico de manifestação de seus princípios e 

propostas, o Comitê Nacional Pró-Formação do Educador. Sendo assim, é possível 

identificar, no período em estudo, três propostas principais para a formação de professores 

no Brasil: 

− a proposta do MEC, que consistia na implantação da licenciatura curta e polivalente e a 

formação de especialistas para atuar na escola; 

− as propostas dos diferentes cursos de licenciatura, que tinham propostas e canais 

diferenciados; 

− a proposta dos profissionais vinculados ao curso de Pedagogia, que era contrária à 

formação dos técnicos em educação, defendendo que a docência constituiria a base do 

trabalho do educador. 

A proposta do MEC para a formação de professores expressa na Lei nº 5.540/68, na 

Lei nº 5692/71 e em diversos pareceres do CFE,38 segundo Brasileiro (1994), oscilou 

“entre os princípios de ‘progressividade’, ‘ajustamento à realidade’ e ‘flexibilidade’, desde 

que a elevação dos níveis de formação estaria condicionado pelas peculiaridades locais de 

cada sistema de ensino, às quais deveria se adaptar.” (p. 85) Assim, os níveis de formação 

deveriam se elevar do nível médio, habilitação magistério, estudos adicionais,39 

licenciatura curta até a licenciatura plena, conforme as possibilidades de cada região.40 

                                                 
37 Este estudo é feito, principalmente, a partir das contribuições de Braga (1988). 
38 Em relação à ação legiferante do CFE, Alves (1988) destaca que “Em primeiro lugar, ao Conselho Federal 
de Educação são dados poderes não legais, e uma quantidade impressionante de atos desse organismo ganha 
fórum de lei. Aquilo que era ‘indicação’ e ‘parecer’ passa a ser percebido como de cumprimento obrigatório, 
como ‘legislação’.” (p. 32) 
39 Pelo Parecer nº 340/1963 os estudos adicionais (chamados de pós-normais) passaram a ser aproveitados no 
curso de Pedagogia a partir do princípio de que “pós-secundário é superior, para efeito de aproveitamento, 
sempre que haja identidade ou equivalência dos estudos realizados”. (Valnir Chagas, 1976, p.62) 
40 Chagas (1976) fala do “ponto de partida”, a formação em nível médio, e do “ponto de chegada”, a 
graduação superior. (p. 64-5) 
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Havia também a preocupação com a formação do especialista em educação, 

compatível com a pedagogia tecnicista e a economia da educação, expressa como 

formação de recursos humanos para a educação. 

A proposta do MEC para as licenciaturas é apresentada na Indicação/CFE nº 22/73 

de autoria de Valnir Chagas, que define: 

 
Em cada Licenciatura haverá, portanto, duas ordens de habilitações: a 
habilitação geral, que denomina o próprio curso e lhe determina o campo, e 
habilitações específicas, tantas quantas possíveis e proporcionadas pelo 
estabelecimento, relacionadas com partes daquele campo cujo estudo se 
aprofunda, em duração plena, para o ensino de disciplina ou o exercício de 
especialidade pedagógica. Ainda que situado na perspectiva do regime 
anterior e, portanto, sem exploração de todas as suas virtualidades, este 
modelo foi adotado em 1962, pelo Parecer nº 283, no curso de Letras, e em 
1969, pelo Parecer nº 252, no de Pedagogia. A tendência é a sua 
generalização, mesmo aos setores não relacionados com a formação do 
magistério. (1976, p. 19-20) 
 
 

Chagas (1976) comenta que a idéia da polivalência nos cursos de licenciatura 

surgiu com o Parecer/CFE nº 283/1962 que fundiu os vários cursos de Línguas numa única 

licenciatura em Letras; sobre esta base mais ampla se assentavam as habilitações 

específicas. Além desta mudança nos cursos de licenciatura, Chagas destaca o Parecer/CFE 

nº 292/62 que tentou superar a dicotomia conteúdo e método, ao abolir o “esquema 3+1”, 

definindo-se o princípio da concomitância das disciplinas pedagógicas e de conteúdo, do 

Colégio de Aplicação como centro de experimentação e demonstração e da obrigatoriedade 

da prática de ensino sob a forma de estágio supervisionado. (idem) 

O MEC propunha a manutenção das licenciaturas plenas para o ensino de segundo 

grau, e a expansão das licenciaturas curtas, não somente na área do magistério, mas 

generalizando seu modelo a outros cursos de formação profissional. 

A Indicação/CFE nº 23/73,41 que definiu as licenciaturas para a formação de 

professores de educação geral no ensino de primeiro e segundo graus, foi seguida pela 

Resolução/CFE nº 30/74 e posteriormente pela Resolução/CFE nº 37/75, fixando o 

currículo mínimo do curso de Licenciatura em Ciências e tornando obrigatório um modelo 

                                                 
41Indicação aprovada em 8 de fevereiro de 1973. Autor Valnir Chagas. Define os cursos e habilitações para as 
licenciaturas da área de educação geral. Esta Indicação reduziu para “cinco – Ciências, Estudos Sociais, 
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único de licenciatura na área. Segundo essa proposta, a formação do professor de 

Ciências e Matemática, para as últimas séries do primeiro grau, dar-se-ia, exclusivamente, 

via curso terminal, polivalente, de curta duração aproximadamente de dois anos, que 

capacitaria o docente para lecionar ciências como área de estudos no primeiro grau. O 

professor formado nesse curso poderia continuar seus estudos por mais dois anos, 

habilitando-se ao ensino de Matemática, Biologia, Física ou Química no segundo grau, 

conforme sua opção. 

A Resolução/CFE nº 30/74, provocou “imediata repulsa e indignação na 

comunidade científica do país”. (Braga, 1988, p. 152) Essa posição foi manifestada, 

principalmente, pela SBPC e pela Sociedade Brasileira de Física (SBF). Com o passar do 

tempo, essa reação foi fortalecida por instituições que implantaram cursos a partir desta 

orientação. Algumas das maiores universidades do país, como a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), recusaram-se à 

implementação da proposta, o que fortaleceu ainda mais a contestação existente. 

É importante ressaltar que a maioria dos cursos de licenciatura implantados a partir 

destas orientações do MEC foi organizado por instituições privadas, principalmente 

isoladas, que neles encontraram campo disponível para a ampliação de seus negócios.42 Em 

relação a esta questão, Alves (1988) afirma que, 

 
(...) esta variedade de formação interessava sobretudo às instituições 
privadas já existentes ou cuja criação foi extremamente facilitada pela 
‘legislação’ construída pelo CFE. (...) amplia-se enormemente o número das 
instituições isoladas privadas – na sua esmagadora maioria de má qualidade 
–, que se transformam nas grandes formadoras dos profissionais do ensino. 
(p. 32-33) 
 
 

Os opositores da proposta do CFE questionaram: a impossibilidade de conciliar a 

abrangência do curso ao reduzido tempo disponível para a formação do professor; a idéia 

do ensino de ciência integrada, através do método de projetos, idéia central da concepção 

                                                                                                                                                    
Letras, Educação Artística, Educação Física – as quase duas dezenas de licenciaturas em que se pulveriza o 
conhecimento fundamental”. (Chagas, 1976, p. 65-66) 
42 Germano (1993) ao analisar as propostas apresentadas pelo Grupo de Trabalho da Reforma do Ensino 
Superior organizada pelo MEC em julho de 1968, informa que o GTRU, para evitar o problema dos 
excedentes, recomendou “concentrar o aumento de vagas em carreiras prioritárias para o desenvolvimento 
econômico e social”. Dentre estas carreiras o GTRU elencou a de professores de nível médio (p. 139), o que 
revelava uma preocupação com o aumento do número de professores formados necessários à elevação do 
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de licenciatura presente na Resolução/CFE nº 30/74; a separação da licenciatura e 

do bacharelado; e a necessidade premente da formação de um contingente de licenciados 

em curto espaço de tempo, para atender às regiões mais carentes do país. (Braga, 1988) 

O MEC, diante da oposição da “comunidade científica”, viu-se pressionado e adiou 

a implantação obrigatória da referida Resolução. Para reexaminar esta proposta, criou uma 

Comissão de Especialistas em Ensino de Ciências (CEEC), cujos resultados foram 

apresentados em meados de 1980 e deram origem às minutas de Indicação que mantiveram 

a mesma diretriz da Resolução do CFE nº 30/74. Em decorrência das divergências durante 

o trabalho da CEEC e representantes das sociedades científicas para analisar as minutas de 

indicações e de resoluções apresentadas pela Comissão, a Secretaria de Ensino Superior do 

MEC (SESu) propôs que, através da SBPC, fossem encaminhadas novas sugestões sobre a 

questão. 

Na área de Ciências Sociais, o MEC, aproveitando-se de legislações anteriores à 

Lei nº 5.692/71, à Indicação s/nº de 01 de outubro de 1964 e à Portaria Ministerial nº 

117/66, que previam a formação do professor polivalente para o antigo ginásio, com 

duração de três anos, alterou o currículo mínimo e a duração dos cursos de Licenciatura em 

Estudos Sociais. 

Por essa nova determinação, esses cursos passaram a ter duração de 1.200 horas, 

com integralização de um ano e meio a quatro anos. Logo após, através da Portaria nº 

790/76 e do Projeto de Resolução da Comissão Central de Currículos, o CFE buscou 

instituir o modelo único, similar ao proposto pela Resolução/CFE nº 30/74, para a 

formação dos professores de História, Geografia, Filosofia e Sociologia em habilitações do 

curso de Estudos Sociais. Mais uma vez, diante da oposição das associações científicas, o 

MEC teve de recuar, adiando e por fim eliminando a sua obrigatoriedade. Para estimular os 

debates em torno desta questão, em 1981, foram constituídos grupos de consultores de 

Geografia e História junto à SESu/MEC. 

Para o curso de Pedagogia, a Indicação nº 70/76 definiu a formação do “especialista 

no professor”. Isso significaria que o especialista em educação seria formado mediante 

                                                                                                                                                    
nível de formação da mão-de-obra, através da preparação de técnicos em nível médio e o conhecimento de 
que haveria demanda para tais cursos. 
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nova habilitação,43 feita após a licenciatura curta ou plena,44 sendo exigida para 

matrícula nesses cursos experiência docente de, no mínimo, dois anos. Desta forma, o 

professor se tornaria também um especialista em educação. Esta indicação reafirmou o 

conteúdo da Indicação nº 76/75, ao assegurar que “em breve” os professores para o início 

da escolarização seriam formados em nível superior.45 Essas mudanças, no entendimento 

dos profissionais da área da educação, descaracterizariam o Curso de Pedagogia, por não 

garantir a identidade do profissional por ele formado, o pedagogo. 

A segunda proposta de formação de professores, elaborada no início da década de 

1980, constituiu-se a partir das divergências entre o MEC e as áreas específicas (Ciências, 

História, Geografia e Letras) envolvidas nessa formação. Essas áreas tiveram como porta-

voz de suas propostas, principalmente a SBPC, mas isso não significou que elas tivessem 

um projeto único para a licenciatura; pelo contrário, cada campo definiu suas diretrizes. 

Braga (1988) refere-se a essa situação da seguinte forma: “É interessante também se 

verificar que cada área específica (Ciências e Matemática, Ciências Sociais, Letras e 

Pedagogia) tem se manifestado isoladamente e através de canais peculiares”. (p. 157) 

Esta situação expressa as dificuldades de articulação das diferentes áreas da 

formação de professores em torno da elaboração de um projeto coletivo para a preparação 

de docentes naquele momento e até mesmo da organização de mobilizações contrárias às 

diretrizes do MEC, que atingiam igualmente às especificidades de cada área. Dessa forma, 

estes movimentos pouco conseguiram sair das posições de grupos particulares e 

movimentos corporativos, ou seja, que diziam respeito a apenas aos interesses mais 

imediatos das corporações científicas que estavam sendo atingidos pelas interferências do 

MEC na definição dos critérios para a formação de seus pares. É certo que a SBPC serviu, 

neste momento, de articuladora de alguns dos segmentos atingidos pela política do MEC, 

entretanto não chegou a se constituir em aglutinadora de todas as áreas de conhecimento e 

sim como interlocutora de algumas áreas que se manifestaram e/ou elaboraram propostas 

                                                 
43 O termo habilitação é compreendido por Chagas (1976) como acréscimo específico a uma base comum de 
estudos. 
44 A indicação admitia o ingresso nas referidas habilitações, em caráter transitório ditado pelas peculiaridades 
locais, a docentes com experiência que tivessem preparo de 2º grau. 
45 Na Indicação nº 67/75, Valnir Chagas (1976) se refere à formação superior do professor das séries iniciais 
da seguinte forma: “Outro setor a reformular, senão mesmo de instituir, é o de preparo superior do professor 
destinado ao início de escolarização. Para atribuir-lhe a autonomia e densidade que lhe faltavam na 
‘capacitação’ do Parecer 252/69, a solução é criar um curso de duração ainda ‘curta’ na maioria dos casos, a 
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para seus cursos. O grande articulador dos debates, apesar das críticas recebidas, 

foi o MEC que tentou centralizar as discussões nas comissões de especialistas criadas e 

coordenadas por ele. Poucas áreas conseguiram conquistar um certo grau de autonomia 

diante da ação tutelar do MEC. 

Os professores do curso de Letras manifestaram-se a partir de relatórios de 

“comissões de alto nível” indicadas pelo Ministro da Educação. Nas Ciências Sociais, os 

professores de História expressaram-se através da Associação Nacional dos Professores 

Universitários de História (ANPUH) e a área de Geografia através da Associação dos 

Geógrafos Brasileiros (AGB), mas os documentos mais importantes foram produzidos pela 

SESu-MEC. 

Depois de várias reuniões regionais, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte 

e Salvador, a SBPC encaminhou à SESu, em dezembro de 1980, uma proposta que 

defendia, para os cursos das áreas de Ciências Exatas e Biológicas: a) a formação de 

professores para o primeiro e segundo graus para as áreas de Ciências e Matemática 

deveria ser feita em cursos de licenciatura plena; b) da quinta à oitava séries, o ensino de 

Matemática deveria ser feito sob a forma de disciplina; c) os cursos de licenciatura em 

Biologia, Física e Química habilitariam para o ensino destas disciplinas no primeiro e 

segundo graus, e, mediante complementação, para o ensino de Ciências no primeiro grau; 

d) a formação pedagógica do licenciado deveria incluir, obrigatoriamente, além das 

disciplinas de caráter técnico, outros que, abordando a História e a Filosofia da Educação, 

permitissem maior compreensão do papel cultural e social da escola e da educação; e) as 

licenciaturas deveriam preparar o professor, para as salas de aula, através de disciplinas 

especiais, tais como as atuais Práticas de Ensino e Instrumentação para o Ensino; f) no 

primeiro grau, o ensino de Ciências deveria ser feito por disciplinas separadas, isto não 

significando necessariamente que as disciplinas Biologia, Física e Química deveriam ser 

oferecidas simultaneamente em uma mesma série; g) a conveniência de uma base comum 

entre os cursos de bacharelado e licenciatura; h) admitiam-se esquemas emergenciais para 

a formação de professores, em regiões carentes, por tempo determinado e funcionando sob 

a coordenação de universidade credenciada; i) a superação dos problemas de ensino no 

                                                                                                                                                    
ampliar-se com o tempo, aberto a quantos concluam o 2º grau pedagógico ou não. O seu objetivo será formar 
o mestre daquela fase (...).” (p. 68-69, destaques do original) 
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país passaria necessariamente por melhores condições de trabalho e de 

remuneração para os professores e profissionais da educação. 

Frente a essas duas propostas divergentes, a do MEC e da SBPC, a SESu promoveu 

ampla consulta sobre a matéria entre as Instituições de Ensino Superior (IES) envolvidas 

com cursos de licenciatura, e constatou-se a preferência pela proposta da SBPC. 

A implantação da licenciatura curta na área de Letras não causou tantas 

divergências entre os educadores, o que pode ser explicado pelo menor número de cursos 

que foram criados. Mesmo assim, em 1976, o Grupo de Trabalho organizado pelo MEC 

para apresentar sugestões à melhoria do ensino de Português posicionou-se contrário às 

licenciaturas curtas, afirmando que as mesmas só deveriam existir para atender professores 

não titulados no interior. Sugeriu ainda a necessidade de revitalização do estágio 

supervisionado, de uma maior integração “disciplinas pedagógicas” e “disciplinas de 

conteúdos”, da revisão dos currículos mínimos dos cursos de formação de professores em 

nível de segundo grau e dos cursos superiores de Letras e pela criação de uma comissão 

permanente nacional, para incentivar a pesquisa, orientar e estimular o aperfeiçoamento do 

ensino da Língua Portuguesa. 

A Indicação nº 70/76 do CFE, que definiu a reorganização dos cursos de 

Pedagogia, causou imediata oposição por parte de seus professores e dos próprios 

pedagogos. Essa oposição fez com que começassem a organizar um movimento de 

resistência à proposta governamental, realizando debates, estudos e apresentando propostas 

para a formação do pedagogo. Através destas discussões, surge a terceira proposta de 

formação do educador, assim expressa: 

 
Uma das questões que mais preocupavam os educadores brasileiros 
envolvidos com a formação dos profissionais da educação, no final da 
década de 70, era a da reformulação ou da extinção do Curso de Pedagogia! 
Mais uma vez estava ameaçado o mencionado curso por críticas à sua 
identidade, exacerbadas pela divulgação em 1976, por Valnir Chagas, da 
Resolução que de maneira drástica extinguiria o curso de Pedagogia e 
conseqüentemente a profissão do Pedagogo. (Brzezinski, 1994, p. 344) 
 
 

Em 1978, em decorrência da oposição dos educadores, o MEC sustou as Indicações 

do CFE e abriu debate sobre a reformulação dos cursos de Pedagogia. O Seminário de 

Educação Brasileira, realizado na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em 
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1978, foi o marco inicial da organização dos educadores na luta contra a proposta 

do MEC, como já foi dito. Nesse seminário havia um grupo de trabalho que debateu a 

extinção do curso de Pedagogia. O Comitê Pró-Formação do Educador, criado em 1980, na 

I Conferência Brasileira de Educação, constituiu-se como momento privilegiado desta fase 

de discussão. 

O Comitê Pró-Formação do Educador teve papel importantíssimo na promoção de 

debates, estudos e discussões e na divulgação do conhecimento produzido em âmbito 

nacional sobre a questão da reformulação dos cursos de Pedagogia. Esse trabalho ocorreu 

com o apoio de instituições universitárias, escolas de primeiro e segundo graus e 

associações científicas e educacionais. Brzezinski (1992), em trabalho que serve de 

fundamento para esta análise, comenta: 

 

A medida que os debates se acirravam e o conhecimento era socializado, 
afirma o Comitê, agora com segurança, que era impossível reformular o 
curso de Pedagogia distanciado da formação do educador. 
Conseqüentemente, emergia a necessidade de revisar os currículos das 
Licenciaturas. (p. 78) 
 

O Comitê Nacional Pró-Formação do Educador apontava a necessidade de se 

ampliar o debate a todas as licenciaturas, para além do curso de Pedagogia, assimilando as 

lutas específicas que se davam em outras instâncias e por outras entidades. Entretanto esta 

meta não foi alcançada e o Comitê, apesar de algumas iniciativas, manteve-se como 

organizador dos intelectuais e professores ligados, prioritariamente aos cursos de 

Pedagogia. 

Os educadores, preocupados com a formação do pedagogo, tendo como base de 

identidade a docência, argumentavam que a proposta do MEC, sistematizada por Valnir 

Chagas, tornaria mais precária essa formação. As habilitações eram vistas pelos 

educadores como resultado do tecnicismo que dividia as tarefas na escola, à semelhança do 

que ocorria na indústria. Defendiam ainda que o pedagogo deveria ser formado, em nível 

de graduação, para ser professor e ser capaz de exercer as atividades específicas da escola, 

a partir de suas exigências. Dessa forma, segmentos de profissionais da educação lutavam 

contra a formação de “especialistas no professor”, defendida por Chagas, e propunham que 

a formação do pedagogo deveria compreender tanto a formação do especialista, quanto a 

do professor. 
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Entre agosto e setembro de 1981, agilizados pela SESu/MEC, foram 

realizados sete seminários regionais sobre reformulação dos cursos de preparação de 

recursos humanos para a educação. Os educadores perceberam, então, que a discussão já 

realizada havia sido insuficiente em extensão e profundidade e não conseguira alcançar 

todos os envolvidos na formação do educador. 

Após a divulgação da síntese dos resultados dos seminários regionais dos estados, 

em 1982, a SESu/MEC decidiu pela realização de um encontro nacional em 1983, em Belo 

Horizonte. A atuação dos educadores neste período, com o apoio dos comitês nacional e 

estaduais da ANDE, CEDES, SPBC, ANPEd e a participação de estudantes foi de 

fundamental importância para o surgimento de bases para a elaboração de uma proposta 

democrática de massas para a formação do educador. 

Em 1983, o Comitê Nacional Pró-Formação do Educador transformou-se em 

Comissão Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores 

(CONARCFE), durante a realização do encontro de Belo Horizonte. Brzezinski (1992) 

esclarece que esta mudança se deu a partir da compreensão de que para se implantar os 

princípios e propostas aprovados seria necessária a criação de uma comissão que 

acompanhasse a continuidade do processo e mobilizasse o debate sobre a questão. Havia 

no momento de criação da CONARCFE uma tensão entre educadores e representantes do 

MEC, concretizada no conflito existente entre as diretrizes e propostas para a formação 

defendidas pelo MEC e pelos educadores. 

Os educadores expressaram, no encontro de Belo Horizonte, a necessidade de 

mudanças na política econômica vigente que, segundo eles, agravava a dependência do 

capital estrangeiro. Em relação à reformulação educacional, os educadores exigiam que o 

Governo Federal aplicasse os 13% previstos na Constituição para a educação; que fosse 

feita uma reforma tributária com o intuito de ampliar os recursos para os estados e 

municípios para que estes pudessem garantir o ensino público em todos os graus; que as 

reformulações no ensino partissem dos envolvidos com a escola; que fossem criadas as 

condições de educação permanente dos educadores; que se efetivasse uma política de 

valorização do magistério em todos os níveis, e pesquisas no campo educacional e social 

fossem estimuladas e financiadas. 
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Houve, nesse encontro, expressiva participação de professores ligados ao 

curso de Pedagogia, e uma pequena participação de professores ligados às licenciaturas, 

revelando que os professores dos institutos básicos não aderiram às discussões promovidas 

pelo Comitê e, depois, pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE). 

Em relação aos Cursos de Formação de Educadores foram aprovadas várias 

conclusões: 

a) as licenciaturas curtas deveriam ser extintas no prazo de quatro anos, assim como 

as licenciaturas parcelares e os cursos de Estudos Sociais; 

b) não deveria existir a separação inicial nos cursos de licenciatura e bacharelado 

numa mesma área, evitando-se a discriminação da licenciatura; 

c) seria realizado um trabalho comum entre as unidades de educação das IES e os 

Institutos; 

d) as instituições deveriam ter liberdade para propor e desenvolver experiências 

pedagógicas a partir de uma base comum nacional; 

e) todas as licenciaturas (Pedagogia e demais áreas) deveriam ter uma base comum, 

pois dedicam-se a formar professores − a docência constituiria a base da identidade 

profissional de todo educador. A base comum nacional dos Cursos de Formação de 

Educadores46 não deveria ser concebida como um currículo mínimo ou um elenco 

de disciplinas, mas como uma concepção básica da formação do educador e a 

definição de um corpo de conhecimento fundamental; 

f) a teoria e a prática deveriam ser consideradas o núcleo integrador da formação do 

educador; 

g) o educador deveria ser entendido como o profissional que domina determinado 

conteúdo técnico, científico e político, de acordo com os interesses da maioria da 

população brasileira, além de ser capaz de perceber as relações existentes entre as 

atividades educacionais e a totalidade das relações sociais, econômicas, políticas. 

(CONARCFE, 1983) 

As concepções e propostas defendidas pelo Movimento Nacional de Reformulação 

dos Cursos de Formação do Educador não foram aceitas fora de seu âmbito, ou só o foram 
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parcialmente. A proposta de uma base comum nacional para todos os cursos de 

licenciatura e Pedagogia foi recusada fora do espaço dos pedagogos. Os professores das 

áreas específicas acreditavam que esta base feriria a autonomia universitária e 

impossibilitaria o tronco comum para o Bacharelado e a Licenciatura. Essa proposta 

deslocaria o eixo da formação do licenciado para a ênfase na formação do educador, em 

detrimento do professor. (Braga, 1988) 

Apesar das oposições, existiam aspectos consensuais entre as posições defendidas 

pelos profissionais da educação, organizados na CONARCFE, e os professores das “áreas 

de conteúdo”: a rejeição à licenciatura curta; o combate ao ensino de Ciência integrada; a 

condenação da polivalência; a necessidade de uma melhor integração entre os Institutos 

responsáveis pelo conteúdo específico e as Faculdades de Educação; a existência de um 

tronco comum entre o Bacharelado e a Licenciatura; a defesa de melhores condições de 

trabalho e salários dignos para o professor, como condições indispensáveis para atrair e 

manter no magistério, profissionais de alto nível. (Braga, 1988) 

A CONARCFE, em 1983, assumiu o compromisso de rediscutir todos os cursos de 

Licenciatura, considerando que não era possível reformular o curso de Pedagogia 

distanciado da formação do licenciado. A recomendação final do Encontro de 1983 foi 

endereçada ao CFE e ao MEC para que a Comissão Nacional dos Profissionais de 

Educação fosse antecipadamente comunicada diante de qualquer nova normatização 

referente às licenciaturas para que um diálogo fosse estabelecido. Esta recomendação 

consistiu na exigência da Comissão em ser reconhecida pelos organismos oficiais enquanto 

interlocutor que representava o conjunto dos educadores do país e por isso deveria ser 

consultado diante de novas propostas para a formação do professor. 

Diante das resistências à implantação das propostas do MEC, a partir da década de 

1980, o então Conselho Federal de Educação passou a definir normas visando a 

progressiva plenificação dos cursos de licenciatura curta com habilitações específicas. Em 

1986, pela Indicação nº 8/86, foi proposta a extinção dos cursos de licenciatura curta nas 

grandes capitais do país. Apesar de não terem sido eliminados pelas resoluções e 

indicações do CFE, os cursos de licenciatura curta e polivalente foram sendo desativados. 

                                                                                                                                                    
46 A proposta de base comum nacional deveria contemplar: disciplinas relativas ao conteúdo específico; 

disciplinas relativas à formação pedagógica; disciplinas integradoras. 
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Concomitantemente ao processo de desativação da licenciatura curta, ocorreu a 

implantação de cursos de licenciatura plena. Esta mudança deveu-se, em grande parte, às 

mobilizações da comunidade acadêmica e dos trabalhadores em educação pela extinção de 

tais cursos de formação aligeirada. 

*** 

Nos debates sobre a formação de professores, principalmente durante o período de  

crise econômica e política do regime ditatorial a partir da segunda metade da década de 

1970, a força mobilizadora crescente das entidades da área da educacional do campo do 

trabalho foi fundamental para a abertura de discussões com o MEC sobre sua política 

educacional. Estes debates e as pressões efetivadas por estas entidades da sociedade civil 

sob o Estado em sentido estrito contribuiu significativamente para que as políticas 

educacionais como um todo e para a formação docente especificamente fossem revistas 

ainda nos primeiros anos da década de 1980 em muitos aspectos, como a alteração da 

obrigatoriedade da profissionalização no ensino de segundo grau e do financiamento da 

educação. Além disso, indicações sobre a formação de professores não aprovadas pelo 

CFE tiveram sua discussão e implantação adiadas indefinidamente. 

Neste contexto se insere a revisão dos cursos de licenciatura curta e sua 

progressiva, mesmo que lenta, plenificação. A regulamentação da formação polivalente nas 

áreas de ciências, letras e estudos sociais também foi revista. Em relação ao curso de 

Pedagogia, as habilitações numa perspectiva tecnicista passaram a ser implodidas por 

várias instituições de ensino superior, principalmente nas universidades públicas, que em 

um contexto de abertura política começaram a se utilizar de sua autonomia para organizar 

seus cursos tendo a docência como base da formação do especialista, tal como proposto 

pela ANFOPE. 

Durante o regime tecnocrático-militar, a educação, a partir da teoria do capital 

humano, foi percebida como investimento e fator de desenvolvimento econômico. Neste 

momento de dinamização da economia e do fortalecimento do parque industrial brasileiro, 

em articulação com o capital internacionalizado, a ampliação das exigências mínimas 

necessárias para a preparação da mão de obra se apresentou como necessária. Entretanto, 

as políticas educacionais implementadas não conseguiram nem atender das demandas 

econômicas e nem as expectativas de ascensão social via escola das classes médias e 
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baixas. Neste sentido, mesmo com a expansão da escolarização obrigatória para 

oito anos para todos, a escola continuou seletiva e de baixa qualidade. A formação de 

professores para atender essa nova demanda se deu em cursos mais rápidos, pautada em 

uma concepção tecnicista de educação, comprometidos com a “Ideologia da Segurança 

Nacional”. As transformações na sociedade brasileira rumo à democratização social e a 

mobilização da área da educação, inserida neste processo, exerceu importante papel no 

questionamento da formação humana neste projeto societal autoritário e conservador e 

contribuiu para que novas propostas pudessem ser pensadas e implementadas nos anos 

seguintes. 
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CAPÍTULO II 

 

 

PROCESSO CONSTITUINTE E DISCUSSÕES SOBRE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

Os Anos de Abertura Política e a Constituinte 

Com maior intensidade a partir do final da década de 1970, o Estado militar-

tecnocrático, pressionado pela reorganização de vários segmentos da sociedade civil em 

torno da ampliação da participação política, deu continuidade ao processo de abertura pelo 

alto. Apesar das tentativas do governo militar em controlar o alcance deste processo, em 

1982 foram realizadas as primeiras eleições diretas para os governos estaduais. Nestas 

eleições, apesar da proibição de coligações partidárias, as forças oposicionistas se reuniram 

e conseguiram eleger os governadores dos principais estados da federação, dentre eles, Rio 

de Janeiro e São Paulo. 

As forças sociais contrárias ao regime autoritário, partidos de esquerda, liberais, 

frações da burguesia nacional, intelectuais, se organizaram em torno da Aliança 

Democrática. Essa Aliança se constituiu como uma frente de oposição que organizou um 

amplo movimento social buscando a democratização da sociedade. Esta frente articulou o 

movimento das “Diretas Já” que, realizando grandes manifestações em todo o país, 

reivindicou eleições diretas para a Presidência da República em 1985. 
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De acordo com Michiles et. al. (1989) “o desejo de mudança estava 

impregnado em todos os espaços sociais cuja reivindicação maior era a democracia, contra 

a tradição autoritária da formação política do Brasil”. (p.19) Assim, a campanha das 

“Diretas Já” se constituiu em um marco no processo de reconstrução da cidadania 

brasileira, comprometida nos anos de ditadura militar. 

Com a rejeição da Emenda Dante de Oliveira, as eleições diretas não foram 

aprovadas pelo Congresso, frustrando parcialmente a luta da Aliança Democrática. Neste 

momento, a correlação de forças entre os diferentes projetos de sociedade, o “projeto 

oficial excludente de auto-reforma” dos militares, o projeto popular-democrático de massas 

das entidades dos trabalhadores e o projeto de uma democracia mais formal do que real de 

segmentos da burguesia e setores sociais conservadores, tornou possível unicamente uma 

saída conservadora. A eleição para Presidente da República se deu de forma indireta, em 

janeiro de 1985, via Colégio Eleitoral. Tancredo Neves foi eleito o primeiro presidente 

civil do país pós-ditadura e José Sarney47 como vice-presidente, que se tornou presidente 

com a morte do primeiro. Desta forma, encerrou-se a agonia do regime militar e sua 

capacidade de auto-reprodução através de uma “normal e constitucional transmissão de 

poderes feita pelo derradeiro general-presidente a uma vasta e heterogênea coalizão 

hegemonizada pelo liberal-conservadorismo”. (Nogueira, 1993, p. 139) 

Coutinho, ao analisar o fortalecimento da sociedade civil a partir de meados da 

década de 1970, se questiona acerca do “aparente paradoxo de uma sociedade civil crescer 

e ampliar sua autonomia sob um regime ditatorial”. (idem, p. 123) Para ele, o regime 

militar-tecnocrático brasileiro, apesar da utilização intensa da coerção e até do terrorismo 

de Estado, principalmente nos anos de 1969 até 1976, não se constituiu enquanto uma 

‘ditadura fascista clássica’, ou seja, não foi um regime reacionário com bases de massa 

organizadas. Para obter um consenso mínimo, a ditadura manteve o Parlamento, ainda que 

enfraquecido, e aceitou a existência de um partido de oposição, o MDB, que se 

transformou progressivamente numa ampla frente política de forças antiditatoriais. O 

consenso buscado pelo regime consistia em um ‘consenso passivo’, que pressupunha a 

atomização das massas e, assim, não possibilitou o surgimento de organizações que, a 

                                                 
 
47 José Sarney foi presidente da Arena, partido de sustentação da ditadura militar. Este fato revela os limites 
da transição democrática brasileira, visto que um dos principais políticos da ditadura tornou-se vice-
presidente na Nova República. 
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partir de baixo, dessem apoio ativo à ditadura. Desta forma, consistia em um 

regime “desmobilizador”, que difundiu uma espécie de “ideologia da antiideologia”. 

Com a crise do ‘milagre econômico’, a partir de 1974, essa tentativa de legitimação 

foi se esgotando progressivamente, como demonstraram as derrotas da Arena nas eleições 

parlamentares de 1974, 1978 e 1982. A ditadura foi rapidamente perdendo as bases de 

consenso entre as camadas médias e em alguns segmentos da burguesia monopolista que 

haviam apoiado o regime. Neste contexto de crise de legitimação, os aparelhos da 

sociedade civil entraram novamente na cena política, hegemonizados por uma frente ampla 

de forças antiditatoriais, que ia da esquerda aos conservadores ‘esclarecidos’. Coutinho 

(1993) completa sua explicação afirmando que: 

 
O ‘feiticeiro’ desencadeara forças que já não pode controlar. Pondo em 
prática uma política econômica fortemente modernizadora, a ditadura 
promoveu um espetacular desenvolvimento das forças produtivas: sob a 
égide de uma ‘revolução-restauração’, o Brasil ingressou na fase do 
capitalismo monopolista de Estado. E essa modernização, mesmo sendo 
‘conservadora’ - na medida em que manteve e aprofundou a dependência ao 
imperialismo, as disparidades regionais e a desigual distribuição de 
propriedade e de renda -, consolidou de modo irreversível os pressupostos 
objetivos da ‘ocidentalização’ da sociedade brasileira. (p. 125, destaques do 
original) 
 
 

Desta forma, contraditoriamente, o regime militar contribuiu para a sua própria 

destruição ao propiciar o desenvolvimento das condições para a ocidentalização da 

sociedade civil brasileira. Entretanto, o processo de transição foi liderado pelos liberais 

conservadores e marcado por acordos e concessões.48 Desta forma, a Nova República 

constituiu na combinação de pressões populares “de baixo” e de operações transformistas49 

“pelo alto”; e “pelas vias transversas da ‘revolução passiva’,50 o Brasil tornou-se uma 

sociedade ocidental”.51 (Coutinho, 1993, p. 125) 

                                                 
48 A Lei da Anistia (1979) consiste em um bom exemplo do caráter conservador da transição, pois todos 
foram anistiados, tanto presos políticos torturados, como os próprios militares torturadores. 
49 Em Gramsci o transformismo se refere à cooptação ou assimilação pelo bloco no poder das frações rivais 
das próprias classes dominantes ou até mesmo de setores das classes subalternas. (Coutinho, 1993) 
50 A revolução passiva, o oposto de uma revolução popular, apresenta dois momentos: o da restauração – na 
medida em que é uma reação à possibilidade de uma efetiva e radical transformação ‘de baixo para cima’ e o 
da renovação – na medida em que muitas das demandas populares são assimiladas e postas em prática pelas 
velhas camadas dominantes. (Coutinho, 1993) 
51 Uma sociedade ocidental para Gramsci é aquela que possui uma “relação equilibrada entre Estado e 
sociedade civil”, superando a antiga situação em que o “Estado é tudo e a sociedade civil é primitiva e 
gelatinosa”. Deste modo, uma sociedade ocidental pressupõe a complexificação da estrutura social, com 
conseqüente diversificação de interesses e a ampliação do volume de organizações sociais. (Coutinho, 1993) 
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Apesar do caráter limitado da transição brasileira, o início da Nova 

República foi marcado por grandes esperanças em relação à democratização social e à 

ampliação da cidadania, mediante a construção de um Estado de direito que garantisse, 

além de uma participação política real, as condições para a implantação de uma 

democracia social. Apesar da não implantação rápida deste projeto e da crise econômica do 

país durante o Governo Sarney, os debates em torno da necessidade da elaboração de uma 

nova Constituição contribuíram para a manutenção da esperança de que as mudanças ainda 

seriam possíveis. 

A Nova República se caracterizou pela intensificação do processo de reestruturação 

partidária, com a desarticulação dos partidos em torno da Aliança Democrática, o 

enfraquecimento do poder político da extrema direita, a expansão dos pequenos partidos 

políticos, a criação de novos partidos e a legalização dos partidos comunistas. De acordo 

com Neves (1991) “O novo quadro partidário foi se consolidando no sentido de buscar a 

hegemonia política necessária para a construção de um novo projeto de sociedade” (p. 

134). O plano sindical e de associações e movimentos do campo do trabalho foi marcado 

pela afirmação de sua autonomia frente ao poder estatal e pela luta para a implementação 

das mudanças anunciadas. 

É justamente neste momento da existência de uma crise de hegemonia na sociedade 

brasileira, da busca da reorganização do Estado em sentido restrito e dos mais diferentes 

setores da sociedade civil em torno do fortalecimento de suas reivindicações para a 

construção de um novo país, que uma Assembléia com poderes constituintes foi 

convocada. 

Cardoso (1989) esclarece que “a Assembléia Nacional Constituinte foi convocada 

pelos grupos dominantes com o objetivo principal de restabelecer a capacidade de direção 

política da sociedade, direção esta que, aliada às formas de domínio remanescentes do 

regime anterior, permitisse o exercício de uma hegemonia verdadeira e completa”. (p. 366) 

Neste sentido, a elaboração de uma nova Constituição foi percebida pelas diferentes 

frações das classes dominantes como um meio promissor para a conquista da direção 

política da sociedade, restabelecendo-se ou se implantando um novo consenso social. 
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1. Elaboração da Nova Constituição 

A preparação da Constituição de 198852 significou a possibilidade da redefinição 

das relações Estado e sociedade através da criação de nova ordem institucional e social 

capaz de solucionar os problemas enfrentados pelo país naquele momento. Na verdade, no 

Brasil em 1987 não se constituiu uma Assembléia Constituinte, mas um Congresso 

Constituinte formado por deputados e senadores que, no início de seus mandatos, 

elaborariam a nova Constituição. 

Com o intuito de manter a tradição, o Presidente da República, José Sarney, apesar 

da reduzida legitimidade, enviou um projeto inicial ao Congresso Nacional, elaborado por 

uma Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, coordenado por Afonso Arinos de 

Mello Franco. Entretanto, este projeto da “Comissão de Notáveis” foi inicialmente 

esquecido, somente posteriormente tendo contribuído nos debates. 

A metodologia de trabalho da Constituinte foi proposta pelo senador Fernando 

Henrique Cardoso (PMDB-SP). Os parlamentares foram agrupados em oito comissões 

temáticas, cada uma composta por 63 membros, que se subdividiam em 24 subcomissões. 

O trabalho da Constituinte foi dividido em quatro etapas: 1. Subcomissões, 2. Comissões 

Temáticas, 3. Comissão de Sistematização e 4. Plenário. 

Pinheiro (2001, p. 266-267) explica como foi organizado este trabalho. Na primeira 

etapa, o anteprojeto de Constituição surgiu do trabalho paralelo das 24 Subcomissões, 

responsáveis pelos anteprojetos iniciais das diversas áreas. Na segunda etapa, grupos de 

três subcomissões constituíram oito Comissões Temáticas, que novamente elaboraram um 

anteprojeto e votaram as matérias discutidas nas Subcomissões. Na terceira etapa foram 

reunidas as contribuições das Comissões Temáticas numa Comissão de Sistematização,53 

composta pelos relatores das Subcomissões, presidentes e relatores das Comissões 

Temáticas e representantes dos partidos políticos, distribuídos proporcionalmente. O 

relator da Comissão de Sistematização deu parecer sobre as emendas e submeteu o projeto 

                                                 
52 O estudo do processo de elaboração da Constituinte é feito, principalmente, a partir de Tavares (1990) e 
Pinheiro (1991 e 2001). 
53 A Comissão de Sistematização tinha como objetivo compatibilizar os diversos anteprojetos aprovados nas 
Comissões Temáticas, organizar o projeto de Constituição e apresentá-lo para seus membros que poderiam 
emitir emendas de adequação do projeto com os anteprojetos provenientes das Comissões Temáticas. 
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de Constituição à votação. Depois de aprovado, este foi encaminhado ao plenário 

da Constituinte. 

O plenário, a última fase da Constituinte, foi dividido em dois turnos. No primeiro 

turno, o projeto aprovado na Comissão de Sistematização foi posto em discussão e recebeu 

emendas de plenário. Nesta fase, foi vedada a apresentação de emendas que substituíssem 

integralmente o projeto ou que dissessem respeito a mais de um dispositivo, a não ser que 

se tratasse de modificações correlatas, de maneira que a alteração relativa a um dispositivo 

envolvesse a necessidade de se alterarem outras. Discutidas as emendas, o relator da 

Comissão de Sistematização emitiu novo parecer, após o qual o projeto foi submetido à 

votação. Concluída a votação, o texto voltou para a Comissão de Sistematização, a fim de 

ser elaborada a redação para o segundo turno. Neste, foi vedada a apresentação de novas 

emendas, salvo as supressivas e as destinadas a sanar omissões, erros ou contradições, ou 

de redação para correção de linguagem. Encerrada a discussão, foi procedida a votação do 

segundo turno e a aprovação da Constituição. (Pinheiro, 2001) 

O PMDB, maior partido no momento, através de acordos com os outros partidos, 

conseguiu eleger quase todos os relatores das comissões “o que garantiria certa 

uniformidade às propostas defendidas por ele e, logicamente, seu fortalecimento como 

partido junto à sociedade civil e política” (Tavares, 1990, p. 9) A distribuição dos cargos 

entre os partidos não foi consensual entre os parlamentares. As negociações dos cargos se 

concentravam nas lideranças que, muitas vezes, não levavam em conta as reivindicações 

dos demais parlamentares. 

O regimento interno da Constituinte reconheceu a importância da participação da 

sociedade na elaboração da Constituição. Esta participação foi instituída de três maneiras: 

1. apresentação de Sugestões Populares,54 enviadas ao Congresso Nacional antes das 

eleições da Constituinte; 2. participação de suas organizações nas audiências públicas em 

sessões das subcomissões; e 3. apresentação de Emendas Populares,55 encaminhadas à 

Comissão de Sistematização. 

                                                 
54 De acordo com Pinheiro (1991) foram recebidas milhares de sugestões populares, as quais, entretanto, 
foram pouco consultadas pelos constituintes. (p. 87) 
55 Foram enviadas à Constituinte 112 Emendas Populares, com um total de 12.277.423 assinaturas, no 
entanto somente 83 atenderam as exigências regimentais que consistiam na subscrição por, no mínimo, três 
entidades, versar sobre um único tema e conter a assinatura de, no mínimo, 30 mil eleitores. (Assembléia 
Nacional Constituinte. Emendas Populares, volume 1, 1987) 
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A Comissão n° VIII, da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 

Ciência e Tecnologia e da Comunicação56 se dividiu em três subcomissões, instaladas no 

dia 7 de abril de 1987: a) Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes; b) Subcomissão 

da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, c) Subcomissão da Família, do Menor e do 

Idoso. Cada Subcomissão foi formada por 21 parlamentares efetivos, e igual número de 

suplentes, distribuídos proporcionalmente entre os partidos. Para presidir a Subcomissão da 

Educação, Cultura e Esportes foi eleito o deputado Hermes Zaneti (PMDB-RS); 1º vice-

presidente, deputado Aécio de Borba (PDS-CE); 2º vice-presidente deputado Pedro 

Canedo (PFL-GO), substituído posteriormente, e tendo como relator o senador João 

Calmon (PMDB-ES). 

 

 

1.1 As Discussões na Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte: 

primeira fase da Constituinte: 

A Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes foi composta por 52% de 

membros do PMDB, 24% do PFL e 24% dos demais partidos (PT, PDT, PDS, PL e 

PTB).57 Foram destinadas no calendário da subcomissão oito reuniões para audiências 

públicas, número máximo permitido pelo Regimento. Diante do grande número de 

entidades que solicitaram a participação nas audiências públicas, os membros da 

Subcomissão de Educação estipularam dois critérios para a definição das entidades que 

deveriam participar: primeiro, o critério da “representatividade, julgado por informações 

que os membros desta Subcomissão e a opinião pública têm sobre a atuação das diferentes 

entidades”;58 segundo, o alcance, entidades de dimensão nacional. Segundo Tavares (1990) 

esta etapa foi de grande importância, tanto no nível de “conhecimentos específicos” visto 

que várias entidades entregaram documentos escritos sobre o tema discutido, como no 

                                                 
56 A Comissão nº VIIIa foi presidida pelo deputado Marcondes Gadelha (PFL-PB); 1º vice-presidente, Dep. 
José Elias Moreira (PTB-MG); 2º vice-presidente, Dep. Osvaldo Sobrinho (PMDB-MT), e o relator, Dep. 
Artur da Távola (PMDB-RJ). 
57 Pinheiro (1991) informa que para a Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte convergiu significativa 
representação de profissionais da área de educação. Ela demonstra que: “Dos seus membros efetivos [21 
membros], 11 vinham da atividade docente e 5 foram Secretários da Educação dos Estados. Eram 
empresários 4 constituintes. O restante pertencia, em sua maioria, a categoria de profissionais liberais”. (p. 
94) 
 

58 Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 17 de julho de 1987. 
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nível político, visto serem “propostas sínteses das várias discussões travadas 

pelas bases em cada categoria”. (p. 11-12) 

Os trabalhos da Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte se organizaram da 

seguinte forma: a discussão das propostas dos constituintes e das entidades, a apresentação 

do relatório e do anteprojeto do relator e sua votação. A fase de defesa das propostas foi 

divida em três momentos: o debate entre os constituintes, chamada de discussão das 

questões de mérito, a manifestação das entidades e o posicionamento do Governo. Todas 

as sessões da subcomissão foram abertas ao público, contando com uma presença 

significativa de entidades, professores, estudantes, empresários do ensino e religiosos. 

Logo no início dos debates, a questão da destinação de recursos públicos entrou em cena, 

demonstrando que iria ser uma das principais controvérsias na temática da educação. 

Outra questão que também foi considerada nas primeiras reuniões para a discussão 

de questões de mérito consistiu no “tamanho da Constituição” e, conseqüentemente, do 

capítulo relativo à educação. Neste sentido, o parlamentar Álvaro Valle (PL-RJ) afirmou 

“Não creio que devamos fazer uma Constituição extremamente longa, ao contrário, sou dos 

que defendem uma Constituição sintética (...)”.59 Florestan Fernandes (PT-SP), opondo-se 

à visão de Valle, afirmou: “(...) acho que a nossa Constituição deve ser molhada [em 

oposição à idéia de uma Constituição enxuta] e salgada. Deve ser uma Constituição ‘peso-

pesado’. É claro que não uma enciclopédia (...)”. Para ele, no Brasil, o tema educação 

deveria merecer uma relativa flexibilidade. 

 
Deveremos, nesse assunto e talvez em alguns outros, inovar no sentido de 
aumentar o número de normas constitucionais. Tomando certas inovações 
imperativas, é provável que consigamos movimentar o carro. Não podemos 
ficar nas formulações abstratas: ‘A educação é direito de todos e dever do 
Estado’, e depois fecharmos os olhos à realidade concreta.60 
 
 

Nas duas primeiras reuniões para as discussões das questões de mérito, o tema 

central dos debates girou em torno da destinação dos recursos públicos: para escolas 

públicas, para a educação em geral, para atividades de assistência social desenvolvidas na 

escola ou não. Porém, as divergências ainda não haviam se manifestado explicitamente. 

                                                 
59 Diário da Assembléia Nacional Constituinte (suplemento), 16 de julho de 1987, p. 140. 
60 Idem. Ibidem. p. 142. 



 

 

{PAGE  } 

 

Somente no momento da realização das audiências públicas,61 com a 

apresentação das entidades defendendo suas proposições, os parlamentares também 

manifestaram abertamente suas posições, ocorrendo, assim, o acirramento das disputas. 

O relator da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, o constituinte João 

Calmon, no relatório que acompanhou seu anteprojeto, apresentado em maio de 1987,62 

considerou que a elaboração de uma nova Carta Magna para o país “reacende as 

esperanças de construir uma educação mais democrática e efetiva” e afirmou que para 

contribuir com esta tarefa, a Subcomissão ouviu democraticamente uma pluralidade de 

vozes imbuídas do desejo de alcançar uma sociedade mais justa. Afirmou ainda que o 

relatório e o anteprojeto buscaram espelhar as sugestões recebidas. 

Ao expor a forma de organização dos trabalhos da Subcomissão, o deputado 

Calmon elogiou as inovações implementadas na dinâmica para a elaboração da 

Constituição, que havia possibilitado um trabalho ligado às aspirações populares. Essa 

consistiu na principal vantagem da organização das subcomissões: permitir a participação, 

nas audiências públicas, de grande número de personalidades e entidades ligadas às áreas e 

aos temas em questão. Além de possibilitar aos próprios parlamentares operar mais 

                                                 
61 Audiências públicas ocorreram nos dias 23/04 (participação da ANDE, ANDES, Federação Brasileira das 
Associações de Professores de Educação Física – FBAPEF, ANPAE e a SBPC), 28/04 (participação da CPB, 

SEAF, FASUBRA, CRUB, ANPEd, CEDES E UBES), 29/04 (Centro de Trabalho Indigenista – CTI, 
ABESC, CNEC, FENEN, AEC E UNE) e 30/04 (Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, 

União dos Diretores de Escolas do Magistério Oficial – FETEE-Sul, Conselho Federal de Farmácia, 
Comissão Pró-Federação Nacional de Arte Educadores – Brasília, Centro de Estudos Afro-Brasileiros – 

CEAB, Associação Nacional dos Professores de Prática de Trabalho, Organização das Cooperativas 
Brasileiras e Ação Educativa Evangélica – representante Ulysses Panisset). No dia 12 de maio, a audiência 
foi realizada com o Ministro da Educação, o senador Jorge Konder Bornhausen. A definição das entidades 
por audiência pública foi feita por sorteio. Interessante é constatar que a “sorte” agrupou em diferentes dias 
os diferentes grupos em disputa na Constituinte, defensores do ensino público e do ensino privado. Destas 

audiências participaram ainda o Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, o Grupo de 
Trabalho Educação e Constituinte do MEC e do Conselho Federal de Educação. O Fórum Nacional dos 
Secretários defendeu as propostas do Fórum de Defesa da Escola Pública. O grupo de trabalho do MEC 

congregou representantes de diversas entidades com posições distintas e divulgou suas posições no 
documento “Ministério da Educação. Subsídios à Assembléia Nacional Constituinte: Propostas e 

reivindicações dos educadores”. O Conselho Federal de Educação não entregou um documento específico. 
Suas posições para a Constituinte foram registradas no documento “Esboço de normas pra a Constituição, 

assinado pelo Conselheiro Manoel Gonçalves Ferreira Filho”. É importante indicar que não foi registrada a 
reunião do dia 29 de abril, da qual participaram as seguintes entidades: União dos Diretores de Escolas do 

Magistério Oficial (UDEMO); Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (FETEE-Sul); 
Conselho Nacional de Farmácia e Centro de Estudos Afro-Brasileiro. Todas as entidades que se apresentaram 

neste dia defenderam as teses do Fórum Nacional em Defesa da Educação, não havendo inovações nas 
propostas. (Pinheiro, 1991) 

62 Assembléia Nacional Constituinte. VIII Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência 
e Tecnologia e da Comunicação. VIII-a – Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes. Relatório e 
Anteprojeto. Relator João Calmon. maio/1987 
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detidamente na área para o qual mais voltaram suas preocupações ou tivessem 

maior afinidade pessoal, doutrinária ou até profissional. 

Ao mesmo tempo, Calmon destacou “algumas falhas” que podem ter marcado o 

relatório e o anteprojeto: exigüidade de tempo entre o final do prazo para apresentação de 

propostas pelos constituintes (encerrado em 6 de maio) e o prazo final para entrega dos 

relatórios e anteprojeto pelos relatores das Subcomissões. Esta situação dificultou ao 

relator a possibilidade de um exame profundo de todas as propostas recebidas; a realização 

de audiências públicas após o prazo final para a entrega do relatório, o que significou que 

suas sugestões não puderam ser assimiladas pelos relatores; insuficiência da estrutura 

colocada à disposição da Constituinte, como a falta de profissionais para o serviço de 

taquigrafia e datilografia, dentre outros; e o acúmulo de trabalho em um tempo reduzido e 

com a falta de funcionários para a realização das tarefas das 24 Subcomissões. 

A seguir, João Calmon mostrou as propostas apresentadas à Subcomissão de 

Educação, Cultura e Esporte que mereceram atenção especial, seja por se constituir um 

“consenso quase absoluto” ou por manifestar “polêmicas de difícil conciliação”: 

a) Vinculação de recursos à educação – quase todas as propostas mais abrangentes 

encaminhadas à Subcomissão incluíram a vinculação, algumas defendendo a 

manutenção dos mesmos percentuais e outras a sua ampliação. 

b) Ensino universal e gratuito nas escolas públicas – essa reivindicação surgiu dos 

mais diferentes setores sociais, sendo “quase unanimidade”. A polêmica originou-

se da tese de que os recursos provenientes de dotações orçamentárias federais, 

estaduais e municipais fossem destinados única e exclusivamente a escolas públicas 

ou não. 

c) Fiscalização do ensino pela comunidade, ou seja, a criação de um mecanismo 

eficiente de participação popular tanto no traçar de rumos para o ensino quanto no 

fiscalizar seu cumprimento. 

d) Aposentadoria especial para profissionais da área do ensino. 

e) Intervenção federal nos estados que não cumprirem a determinação constitucional 

de aplicação de um percentual mínimo da receita de impostos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

f) Papel e competência da Justiça Desportiva. 
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Ao se referir às Sugestões Populares, o relator afirmou que muitas delas 

não caberiam em uma Constituição, mas expressaram as necessidades de grande parcela da 

população. Foram apresentadas 333 sugestões.63 Ao analisar estas sugestões, Calmon 

(1987) afirmou que fica claro que a população deseja “mais e melhor educação”. Para ele, 

 
A expansão, a gratuidade, a democratização de oportunidades evidenciam a 
distribuição escassa e desigual da educação no que tange aos seus aspectos 
quantitativos. Por outro lado, registra-se um clamor pela melhoria 
qualitativa, pela elevação dos salários dos professores e pela maior 
capacitação dos docentes, indicando a também desigual distribuição da 
qualidade.64 
 
 

Calmon, em seu relatório, comentou que havia pontos de pronunciamento comum 

entre as manifestações através das sugestões populares, das propostas dos constituintes e 

das entidades que se apresentaram nas audiências públicas na Subcomissão. A partir de 

então, o relatório passou a tratar das contribuições oferecidas à Subcomissão, agrupando 

estas contribuições nos seguintes tópicos: princípios, objetivos, diretrizes; obrigatoriedade 

escolar; liberdade de iniciativa; ensino religioso; pré-escola e creches; auxílio suplementar 

ao educando; educação dos deficientes e superdotados; idioma de ensino; magistério; 

ensino superior; educação e trabalho; organização dos sistemas de ensino e financiamento 

da educação. 

No tópico referente ao magistério, o relator assegurou que “Poucas atividades 

dependem tanto da qualificação e dedicação profissionais como a educação” (p. 12), por 

isto, os constituintes manifestaram sua preocupação com o professorado. Vários 

                                                 
63 Essas 333 sugestões recebidas abordaram os seguintes temas: a) Maiores poderes da empresa sobre o 

salário-educação arrecadado. Sistemática de distribuição que favoreça antes os empregados das empresas e os 
Municípios e Estados em que se situem 79 (23,6%); b) Democratização das oportunidades educacionais 53 

(15,8); c) Obrigatoriedade da educação sexual nos currículos 30 (9,0%); d) Melhoria qualitativa da educação 
21 (6,3); e) Salários mais elevados para os professores 20 (6,0); f) Prioridade à educação pré-escolar gratuita 

15 (4,8); g) Mais verbas para a educação (inclusive aumento da vinculação constitucional de recursos 11 
(3,3); h) Expansão educacional 11 (3,3%); i) Educação gratuita em todos os níveis 10 (3,0%); j) 

Democratização do ensino superior 10 (3,0%); k) Elevação do nível de capacitação dos professores 9 (2,7%); 
l) Manutenção da obrigatoriedade do ensino religioso 9 (2,7%); m) Ampliação dos serviços de assistência ao 

educando (especialmente distribuição de material escolar 8 (2,4%); n) Mais alta prioridade à educação 7 
(2,1%); o) Escola de horário integral 6 (2,8%); p) Obrigatoriedade escolar efetiva 5 (1,5%); q) Aumento da 
contribuição das empresas para a educação 4 (1,2%); r) Manifestações contrárias à introdução da educação 

sexual nos currículos 4 (1,2%); s) Criação de auxílio educacional similar ao salário família 3 (0,8%); t) 
Eliminação da obrigatoriedade do ensino religioso 2 (0,6%); u) Outras Sugestões 18 (4,8%). (Assembléia 

Nacional Constituinte. Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação. Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes. Relatório e anteprojeto do relator João 

Calmon. Brasília: Seção de documentação parlamentar, p. 7, 1987). 



 

 

{PAGE  } 

 

documentos propuseram o princípio da valorização do magistério em todos os 

níveis, com garantia, fixada em lei federal, de condições condignas de trabalho e padrões 

mínimos de remuneração.65 A proposta nº 612 defendeu o direito de participação do 

professor nas decisões da escola, além de cursos gratuitos, com licença remunerada. Duas 

outras sugestões66 do deputado Ubiratan Aguiar e Osvaldo Sobrinho se referiram à 

definição da carreira nacional do magistério. Várias outras sugestões uniram-se na defesa 

do concurso público como meio de provimento dos cargos do magistério, ampliando o 

dispositivo constitucional vigente,67 também em torno da proposta da estabilidade, seja 

qual for o regime jurídico.68 A defesa da aposentadoria integral após 30 e 25 anos de 

magistério, respectivamente para professores e professoras, bem como a aposentadoria 

compulsória, na ordem respectiva, aos 60 e 55 anos de idade também foi apresentada por 

Tadeu França.69 

O deputado Florestan Fernandes propôs a aposentadoria integral aos 25 anos e 

proporcional aos 20 anos, e sugeriu a ampla participação dos professores, bem como de 

toda a comunidade escolar, na administração dos estabelecimentos de ensino. E ainda o 

deputado Jamil Haddad indicou que a promoção e demissão de professores de instituições 

de superior fossem atribuições exclusivas do colegiado dos seus docentes.70 

O relatório declarou que as propostas das entidades não se afastaram 

significativamente das propostas dos parlamentares,71 buscando assegurar o princípio da 

valorização do magistério, com condições condignas de trabalho e padrões mínimos de 

remuneração defendidas por AEC, Centro de Estudos Afro-Brasileiros, CPB, CONSED, 

Fórum na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito72 e a União dos Diretores 

de Escolas do Magistério Oficial (UDEMO). A AEC defendeu apenas carreiras unificadas 

                                                                                                                                                    
64 Idem. Ibidem, p. 8. 
65 Sugestões nº. 315-8, 564, 612 e 884 de autoria respectivamente dos constituintes Carlos Virgílio e Virgílio 
Távora, Antônio Salim Curiati, Mendes Botelho e Roberto Freire, Augusto Carvalho e Fernando Sant’Anna. 
66 Nº 290-9 e 531-2. 
67 Sugestões nº. 87-6, 290-9, 851, apresentadas por, respectivamente, Tadeu França, Ubiratan Aguiar, Carlos 
Virgílio e Virgílio Távora e Sólon Borges dos Reis. 
68 Sugestões nº. 87-6 e 315-8 dos constituintes Tadeu Fraca, Carlos Virgílio e Virgílio Távora, 
respectivamente. 
69 Sugestão nº 87-6. 
70 Sugestão nº 470-7. 
71 Com esta afirmativa, Sólon Borges dos Reis revela uma concepção de sociedade civil desvinculada da 
sociedade política, Estado em sentido restrito. Mais adequada para explicar a sintonia entre as propostas das 
entidades e dos parlamentares, consiste na visão que percebe a articulação entre Estado e sociedade civil e a 
luta pela conquista da direção da sociedade que perpassa estas duas instâncias. 
72 Daqui em diante denominado, para efeitos deste trabalho, como FÓRUM. 
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no magistério oficial, enquanto o CONSED e a Federação Interestadual de 

Trabalhadores de Escolas do Magistério Oficial (FITEMO) abordaram a necessidade de 

definir a carreira do magistério. A CPB e o FÓRUM defenderam condições para a 

elaboração e aplicação do estatuto do magistério em todos os Municípios que dispusessem 

de rede própria de ensino. A seleção por concurso público foi mencionada pela Associação 

Nacional dos Professores de Prática de Trabalho (ANPPT), CONSED, FITEMO, FENEN e 

FÓRUM. 

A aposentadoria integral, sem especificação de período, foi sugerida pelo 

CONSED. A mesma, ao cabo de 30 e 25 anos de magistério para o professor e professora, 

respectivamente, integrou as sugestões do CRUB e da FITEMO. A aposentadoria integral 

aos 25 anos de magistério, independente do sexo, foi proposta pelo ANDES e pelo 

FÓRUM. Por fim, o FÓRUM sugeriu o condicionamento da existência de escolas privadas 

à garantia aos professores e funcionários de estabilidade no emprego, remuneração 

adequada e existência da carreira docente e técnico-funcional. 

Calmon (1987) encerrou seu relatório73 expondo que, nas questões referentes ao 

magistério: 

(...) deve ser destacada, como diretriz, a valorização do magistério em todos 
os níveis, com garantia de condições condignas para a eficácia do trabalho, 
inclusive padrões mínimos de remuneração. Igualmente deverá ser 
consagrado o princípio de estruturação da carreira docente, a partir da 
seleção por concurso público, conforme a ênfase das sugestões apresentadas. 
(p. 12) 
 
 

Acrescentou ainda que a questão relativa à aposentadoria e à estabilidade, por 

ultrapassar as atribuições da Subcomissão, seria encaminhada aos órgãos competentes. 

Em seu relatório, Calmon, apesar de registrar que a atividade docente dependeria 

muito de sua qualificação e que a melhoria desta qualificação consistiu em uma das mais 

indicadas sugestões populares, não introduziu em sua proposta para o capítulo da educação 

na Constituinte nenhuma referência sobre esta necessidade. É importante destacar que, 

                                                 
73 Além das sugestões dos parlamentares já enumeradas até aqui, Calmon registrou, após apresentar sua 
proposta de anteprojeto, um “Complemento ao Relatório” reunindo, o estudo das Sugestões dos constituintes 
que, mesmo tendo sido analisadas e consideradas na elaboração do anteprojeto, não foram registradas no 
Relatório. Em relação ao magistério, registrou outras sugestões que, segundo ele, coincidiam com as linhas 
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proposta apresentada por Octávio Elísio (PMDB-MG)74 mencionava a 

preocupação com a formação do professor. Em sua proposta, Octávio Elísio defendia, no 

art. 9º, que a lei complementar organizaria o sistema de ensino observando, no inciso III, a 

valorização do magistério em todos os níveis através da garantia aos docentes, dentre 

outros, de “aprimoramento profissional sob responsabilidade do Poder Público”. 

Desconsiderando sugestões recebidas, portanto, o primeiro anteprojeto para o capítulo da 

educação na nova Constituição não determinou qualquer exigência em relação à 

qualificação/preparação/formação do professor. 

O relatório e o anteprojeto de Calmon incorporaram majoritariamente as 

reivindicações dos setores privados. Este fato fez com que as entidades ligadas ao setor 

público e vários constituintes favoráveis ao ensino público protestassem, questionando o 

fato do anteprojeto não expressar as posições majoritárias defendidas durante as audiências 

públicas. Após receber estas críticas, o relator elaborou novo substitutivo, assimilando 

algumas propostas do setor público, no entanto, este substitutivo também não agradou os 

diferentes setores envolvidos nas discussões. 

Nos debates do anteprojeto, a questão do ensino religioso veio à tona, tendo sido 

feito um acordo entre os constituintes para que não fosse realizada uma defesa explícita da 

laicidade do ensino público para se possibilitar avançar nas negociações. Nesta etapa, a 

emenda da exclusividade da destinação dos recursos públicos às escolas públicas foi 

aprovada com muita dificuldade, mediante um “acordo de cavalheiros”, proposto pelo 

deputado Octávio Elísio: seria analisada em maior profundidade na etapa posterior da 

elaboração da Constituição. (Pinheiro, 2001) 

O anteprojeto aprovado na Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte propôs no 

art. 2º, inciso VII os princípios referentes ao magistério: 

 
(...) valorização do magistério em todos os níveis, garantindo-se aos 
docentes: estruturação de carreira nacional, provimento dos cargos iniciais e 
finais da carreira, no ensino oficial, mediante concurso público de provas e 
títulos; condições condignas de trabalho; padrões adequados de 

                                                                                                                                                    
gerais de seu relatório e do anteprojeto. Estas sugestões não traziam referência à formação de professores, por 
isso não foram registradas neste estudo. 
74 Elísio, Octávio. Sugestão de Norma Constitucional. Capítulo da Educação. Sala da Comissão, 06 de maio 
de 1987. In: Assembléia Nacional Constituinte. VIII Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, 
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. VIII - a – Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes. 
Relatório e Anteprojeto. Relator João Calmon. maio/1987 
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remuneração; aposentaria aos vinte e cinco anos de exercício em função 
do magistério, com proventos integrais, equivalentes aos vencimentos que, 
em qualquer época, venham a perceber os profissionais de educação, da 
mesma categoria, padrões, postos ou graduação; direito de greve e de 
sindicalização. 
 

O art. 3º definia que o dever do Estado com o ensino público deveria se efetivar, 

mediante a garantia da continuidade do ensino obrigatório progressivamente ao ensino 

médio através de cursos de formação geral, de caráter profissionalizante e de formação de 

professores de pré-escola e ensino fundamental (Inciso II). Desta forma, o anteprojeto 

aprovado ao prever, no nível médio, a oferta de cursos para a formação de professores das 

séries iniciais, assumiu a proposta apresentada pelo FÓRUM. 

O conteúdo deste artigo expressou a não realização pelo FÓRUM de uma discussão 

sobre a formação do professor em sua totalidade. O inciso II do art. 3º pareceu mais 

expressar a oposição do FÓRUM em relação à política profissionalizante do ensino médio 

implantada na ditadura militar - que, ao padronizar o ensino técnico-profissionalizante 

como compulsório, descaracterizou os Cursos Normais, - do que se constituir em parte de 

uma concepção mais ampla para a preparação de docentes. Se assim não fosse, a proposta 

do FÓRUM teria mais sugestões para a formação dos profissionais de educação para todos 

os níveis de ensino. Certamente, a ausência de uma proposta dos educadores reunidos no 

FÓRUM para a preparação de professores contribuiu para a não enunciação de sequer um 

princípio em relação a esta questão no primeiro anteprojeto aprovado na Subcomissão de 

Educação. 

Em relação ao caráter do projeto da Subcomissão, Pinheiro (2001) destaca que, 

“mesmo com o apoio do relator da Subcomissão, do Ministro da Educação e, em parte, do 

Conselho de Reitores às propostas do setor particular, as teses da escola pública foram 

aprovadas quase na íntegra”. (p. 271) Para esta autora, esta aprovação somente foi possível 

pela intensa participação da sociedade civil do campo do trabalho na Subcomissão que 

pressionou os parlamentares a votarem favoravelmente as teses publicistas. Deste modo, os 

constituintes que não tinham posição fechada da questão, foram convencidos ou 

influenciados pelas entidades mais representativas. A abertura da Constituinte aos anseios 

das entidades organizadas da sociedade civil foi decisiva para os resultados favoráveis aos 

defensores da escola pública nesta etapa. Pinheiro ressalta ainda que, “uma decisão 
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contrária certamente teria sido interpretada como se a Constituinte tivesse dado 

as costas para a sociedade”. (2001, p. 271) 

 

1.2 Debates nas Comissões Temáticas: segunda etapa da Constituinte 

Na Comissão Temática nº VIII da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 

Ciência e da Tecnologia e da Comunicação, na segunda etapa, os debates foram mais 

apertados para os defensores do ensino público, pois os setores privados (laico e 

confessional) se articularam melhor para defender suas proposições e anular as conquistas 

dos “publicistas”. De acordo com Pinheiro (2001) esta comissão “reuniu-se com muita 

dificuldade devido aos pontos problemáticos provenientes das Subcomissões e sobre os 

quais eram mínimas as possibilidades de negociação. Todos queriam aprovar suas 

propostas e a Constituinte ainda não tinha ensaiado os seus passos conciliatórios”. (p. 271) 

Esta comissão, composta por 63 parlamentares, principalmente professores, 

jornalistas, advogados, proprietários de meios de comunicação e evangélicos (Pinheiro, 

1991) teve como presidente o senador Marcondes Gadelha (PFL-PB) e como relator o 

deputado Artur da Távola (PMDB-RJ). O período de funcionamento das Comissões foi de 

14 de maio a 28 de junho de 1987. Seu papel consistiu na análise dos anteprojetos das 

Subcomissões e na aprovação de um novo anteprojeto. O perfil conservador desta 

Comissão marcou profundamente os debates realizados, a tal ponto, que inviabilizou a 

aprovação de um projeto. O relator elaborou dois substitutivos, mas ambos foram 

rejeitados pela Comissão.75 De acordo com Tavares (1990), os principais pontos de 

polêmica nesta Comissão foram: 

 
(...) no tema da Educação, a questão da exclusividade de verbas públicas 
para o ensino público; no tema Cultura, a questão da censura, que os 
parlamentares evangélicos queriam ver contempladas na Constituição; no 
tema Comunicação, a criação do Conselho Nacional de Comunicação e o 
sistema tripartite de concessão: privado, público e estatal; no tema Família, a 
questão do aborto, que se considerava assunto constitucional. (p. 20) 
 
 

                                                 
75 Artur da Távola, em entrevista a Tavares, em 28/05/1990, afirmou que “sua comissão era uma das mais 
difíceis por abranger 11 temas diversos: educação, esporte, lazer, turismo, cultura, ciência e tecnologia, 
comunicação, família, índio, menor e idoso”. (Tavares, 1990, p. 19) 
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Nesta etapa da elaboração da Constituinte a atuação da sociedade civil se 

modificou substancialmente em relação à etapa anterior. Ao invés dos debates dos 

parlamentares e das audiências públicas abertas ao público, prevaleceu a pressão direta 

exercida junto aos constituintes em seus gabinetes ou nos corredores do Congresso 

Nacional. Pinheiro (2001) afirma que a “caça aos votos” assumiu três formas: “o trabalho 

de convencimento, a partir de um processo de argumentação de posições; os grupos de 

pressão, que atuavam pela mobilização e divulgação de propostas; e os lobbies, grupos 

profissionais”. (p. 272) Desta forma, “a mobilização foi substituída pelos conchavos e 

pelas pressões nas galerias”. (idem) Além disso, ocorreram acordos partidários que não se 

realizam na fase anterior. 

Na Comissão Temática VIII os defensores da escola pública começaram a perder 

força, não porque não estiveram presentes nos debates ou abandonaram a luta, mas porque 

os grupos conservadores se aliaram na defesa dos interesses privatistas na educação; por 

sua vez, os evangélicos e os representantes dos empresários do ensino e da comunicação se 

articularam para garantir a aprovação de seus interesses nas questões relativas aos meios de 

comunicação e à educação. 

A FENEN lançou um documento chamado “A Constituinte e a FENEN”, que ficou 

conhecido como “A Cartilha de Guerrilha Lobista”. Neste documento, não datado e 

divulgado na metade do ano de 1987, a FENEN informava seus associados acerca da 

situação dos debates sobre a educação na Constituinte e classificava os parlamentares 

contrários a suas propostas de “cubanos” e os aliados de “amigos”. Além disso, orientava 

os sindicatos filiados quanto ao trabalho a ser realizado. Florestan Fernandes (1987) ao se 

referir a este documento faz as seguintes considerações: 

 
A FENEN difundiu uma manifestação pela qual se infere que ela aderiu ao 
‘udenismo’. Nesse documento, cuja autenticidade está comprovada, fala-se 
claramente: ‘precisamos de muita gente para encher as galerias: além de 
diretores, esperamos que cada sindicato traga uns seis funcionários para 
tropa de ocupação’. E enumera ‘o que precisa ser feito’ nos melhores moldes 
de um fascismo potencial. A audácia é fruto do apoio direto do governo e da 
timidez dos próprios constituintes, que aceitam de modo tolerante a atuação 
agressiva de grupos de interesses e de grupos de pressão (que não se 
confundem com ‘lobbies’ profissionais). (p. 620-621, destaques do original) 
 
 

A Igreja Católica também fortaleceu sua ação no Congresso, apelando para uma 

“tática direta de recrutamento de lealdade” à instituição e seus princípios. O deputado 
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Florestan Fernandes exemplificou como se deu a pressão da Igreja Católica 

narrando o contato que a Igreja estabeleceu com o deputado Nelson Aguiar (PMDB-ES), 

presidente da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso: 

 
O deputado Nelson Aguiar recebeu uma carta, escrita à mão e assinada por 
D. Luciano Mendes de Almeida, na qualidade de presidente da CNBB. O 
ilustre colega autorizou-me a difundir o teor da carta e um documento que a 
acompanhava. Quanto à primeira: ‘Ao prezado dep. Nelson Aguiar. A paz. 
Permita-me pedir sua atenção para pontos anexos. Lembro-me com estima 
dos bons trabalhos da Subcomissão da Família, menor e idoso.’ Quanto ao 
segundo: ‘Do Substitutivo da Comissão Temática: art. 5º, defender que o 
Ensino Religioso constituirá disciplina facultativa nas Escolas da Rede 
Oficial (grifo no original). Nos art. 8º e 11º, evitar a exclusividade da 
destinação de recursos [públicos] para a escola pública, porque esta tornaria 
inviável a existência de escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais. 
Evitar também, a transferência desta matéria para as disposições transitórias 
da Constituição. (Fernandes, 1987, p. 621-622) 
 
 

Além disso, Florestan Fernandes ressaltou que a Igreja Católica contou com o 

engajamento explícito ou dissimulado de constituintes no reforço e ampliação de suas 

posições, dentre esses da deputada Sandra Cavalcanti (PFL-RJ). Contou ainda com “seus 

próprios exércitos”, freiras, principalmente sacerdotes, autoridades eclesiais e estudantes 

de suas escolas na defesa de suas proposições no interior do Congresso Constituinte. 

Os defensores do ensino público mantiveram suas ações de esclarecimento dos 

parlamentares e de mobilização dos segmentos organizados em torno de suas propostas, 

além de realizar o acompanhamento das votações, pressionando os constituintes a votarem 

nas teses publicistas. 

Nesta etapa, foram apresentadas cerca de 2700 emendas para a elaboração do 1º 

substitutivo prévio. Destas emendas, o relator incorporou 1.047. O substitutivo foi à 

discussão e emendado em 09/06/1987. Após receber as emendas da Comissão Temática, o 

relator elaborou o segundo substitutivo, absorvendo 874 emendas. 

O substitutivo do relator Artur da Távola procurou assumir um caráter conciliador 

entre as questões polêmicas. Segundo Tavares (1990) “não continha nenhuma radicalidade, 

visando facilitar o processo de votação, visto que os ânimos naquele momento estavam 

extremamente acirrados”. (p. 20) 
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Em relação à destinação de recursos públicos, Artur da Távola não negou 

o princípio da exclusividade dos recursos públicos para a escola pública, mas estabeleceu 

que as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, desde que prestassem 

gratuitamente seus serviços poderiam receber, na forma da lei, auxílio do Poder Público, de 

entidades públicas e da iniciativa privada. Assim, o substitutivo manteve o princípio e 

remeteu à legislação complementar a regulamentação da destinação de recursos públicos às 

entidades sem fins lucrativos. Desta forma, o relator buscou facilitar um acordo que, 

entretanto, não foi possível. A definição de que as escolas comunitárias deveriam oferecer 

ensino gratuito para receber recursos públicos não satisfez aos seus defensores, que 

propuseram unicamente que estas instituições não poderiam ter finalidade lucrativa. O 

ensino religioso, sem distinção de credo, foi definido como disciplina facultativa. 

Em relação a outros temas da Comissão Temática VIII, como a criação do 

Conselho Nacional de Comunicação, também não se conseguiu formular um consenso. 

Pinheiro (1991) afirma que, para os constituintes progressistas,76 o substitutivo 

representava a posição mais avançada possível no quadro político da Comissão, de perfil 

majoritariamente centro-conservador. Eles defenderam a aprovação do relatório com a 

manutenção de suas formulações, evitando-se, assim, um recuo maior. Entretanto, a 

articulação dos constituintes representantes dos interesses privatistas, ligados aos meios de 

comunicação, aos empresários da educação e aos evangélicos, inviabilizou qualquer 

acordo, mesmo com a apresentação de um segundo substitutivo. Os dois substitutivos 

foram derrotados em uma reunião muito tumultuada pela manifestação dos constituintes e 

também das galerias. 

A Comissão Temática VIII ficou sem parecer por decurso de prazo, pois não 

conseguiu aprovar um substitutivo. Desta forma, foram o projeto e o substitutivo vencidos 

encaminhados à Comissão de Sistematização que foi responsabilizada pelo andamento do 

processo constitucional. Florestan Fernandes ao analisar a não aprovação de um projeto 

neste momento, afirmou que “(...) a estratégia de se transferir a elaboração final do capítulo 

sobre a educação para o relator da Comissão de Sistematização representou uma conquista 

para a minoria parlamentar do bloco progressista presente na Comissão Temática nº VIII, 

                                                 
 
76 Entende-se por constituintes progressistas aqueles parlamentares de partidos de esquerda, centro-esquerda 
ou centro que aderiram às teses em defesa da escola pública e gratuita. 
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considerando que não foi possível garantir a aprovação do substitutivo em sua 

integralidade”. (In Tavares, 1990, p. 27)77 

No que tange ao magistério, o substitutivo Artur da Távola inscreveu no art. 2º, 

Inciso V, dentre os princípios para a execução do direito à educação, a valorização dos 

profissionais do ensino em todos os níveis, garantindo-lhes: 

 
estruturação de carreira nacional; provimento dos cargos iniciais e finais da 
carreira, no ensino oficial, mediante concurso público de provas e títulos; 
condições condignas de trabalho; padrões adequados de remuneração; 
aposentadoria aos vinte e cinco anos de exercício em função do magistério, 
com proventos integrais, equivalentes aos vencimentos que, em qualquer 
época, venham a perceber os profissionais de educação, da mesma categoria, 
padrões, postos ou graduação; direito de greve e de sindicalização.78 
 
 

O substitutivo Artur da Távola manteve o conteúdo do inciso aprovado na 

Subcomissão de Educação, apenas fazendo mudanças que aprimoraram sua redação. Deste 

modo, não foram incluídas referências à formação dos profissionais da educação. A 

proposta buscou garantir a valorização dos profissionais do ensino via criação de uma 

carreira nacional, abrangendo docentes do ensino público e privado, ponto que levantou 

muitas polêmicas; a realização de concurso público somente para a rede oficial; e 

aposentadoria integral aos vinte e cinco anos de trabalho. 

 

1.3 Comissão de Sistematização: terceira etapa do processo 

Constituinte 

A Comissão de Sistematização foi presidida pelo Senador Afonso Arinos (PFL-RJ), 

tendo como 1º Vice-Presidente Aluízio Campos (PMDB-PB), 2º Vice-Presidente Brandão 

                                                 
77 De acordo com Pinheiro (1991), o Presidente da Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães (PMDB- SP) 
e o relator da Comissão de Sistematização, o deputado Bernardo Cabral (PMDB-AM), designaram a 
deputada Sandra Cavalcanti (PFL-RJ) como relatora-auxiliar para preparar o substitutivo da Comissão 
Temática VIII à Comissão de Sistematização. Entretanto, a deputada recusou a proposta por entender que, 
pelo regimento da Constituinte, compete exclusivamente ao relator da Comissão de Sistematização elaborar 
os relatórios derrotados nas Comissões. Esta foi a resposta oficial da deputada, mas segundo o constituinte 
Adolpho Oliveira (PL-RJ), coordenador dos relatores-auxiliares, a deputada teria se recusado a apresentar um 
relatório de sua autoria por se tratar de uma área muito polêmica. (p. 231) 
 

78 Assembléia Nacional Constituinte. Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e 
Tecnologia e da Comunicação. Comissão Temática VIII. Substitutivo do relator Artur da Távola. Brasília, 
junho de 1987. 
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Monteiro (PDT-RJ), e Relator Bernardo Cabral (PMDB-AM). Esta Comissão foi 

formada por 93 membros – presidentes e relatores das Comissões Temáticas e os relatores 

das Subcomissões, sendo assegurada a participação de todos os partidos com 

representantes na Constituinte. A função dessa Comissão consistiu na compatibilização dos 

anteprojetos aprovados nas Comissões Temáticas e na apresentação de um projeto de 

Constituição que, após aprovação, seria enviado ao plenário da Constituinte. Nesta etapa 

do processo constituinte foram apresentadas as Emendas Populares. Se estas emendas não 

fossem incorporadas pelo relator nesta etapa, poderiam, se assumidas por um constituinte, 

ser reapresentadas no plenário. 

É importante ressaltar que os prazos regimentais da Assembléia Constituinte foram 

cumpridos rigorosamente até o início dos trabalhos da Comissão de Sistematização, apesar 

da escassez de tempo disponível para as discussões e, principalmente, para o trabalho dos 

relatores. Entretanto, a partir da Comissão de Sistematização novos prazos foram definidos 

e a conclusão dos trabalhos previsto para o final de 1987 somente foi possível em setembro 

de 1988. Pinheiro (1991) comenta que este fato se explica, sobretudo, por duas razões: as 

dificuldades de compatibilização das inúmeras sugestões advindas das etapas anteriores no 

sentido da construção de uma coerência interna e estrutural do texto constitucional; e a 

ampliação dos conflitos internos à Constituinte, que colocaram em risco a elaboração da 

Carta Magna do país. 

Neste momento, o deputado Bernardo Cabral, relator da Comissão de 

Sistematização,79 conforme previsto no regimento, convocou o relator da Comissão 

Temática Artur da Távola para fazer uma exposição sobre o seu parecer. Esta situação fez 

com que o texto final do relator geral da Comissão de Sistematização fosse semelhante ao 

texto elaborado no nível de Comissão Temática, contendo apenas algumas modificações. O 

Projeto da Comissão de Sistematização foi apresentado em 26 de junho, gerando um 

impacto bastante desfavorável entre os constituintes. Não agradou nem aos progressistas, 

                                                 
79 Na apresentação de seu anteprojeto de Constituição, Bernardo Cabral fez as seguintes considerações acerca 
da posição tomada pelo relator diante da não apresentação de um projeto pela Comissão Temática nº VIII: “À 
vista do notório impasse que marcou, de forma induvidosa, o fim dos trabalhos da Comissão da Família, 
Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, ainda uma vez mais o Relator 
preferiu adotar alternativa que não suprimisse ou mutilasse o amplo debate que a matéria mereceu. Por isso, 
pareceu-lhe próprio, em interpretação construtiva, da regra insculpida [sic] no parágrafo 4º, do artigo 14, do 
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, aproveitar ao máximo, os trabalhos da referida 
Comissão, abrindo-se a possibilidade agora, nesta Comissão de Sistematização, da formulação de emendas 
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que o acusaram de conservador, e nem aos conservadores, que o acusaram de 

esquerdista. O projeto Cabral manifestou as contradições presentes nas Comissões 

Temáticas, atendendo a diferentes interesses sem possuir uma articulação geral de seu 

conteúdo. 

Pinheiro (1991) agrupa as críticas ao projeto Cabral em dois tipos: as dirigidas a sua 

forma e as relacionadas ao seu conteúdo. Em relação à forma, foram questionados a 

extensão, a linguagem pouco jurídica e os excessos de um texto que deveria se ater a 

matérias constitucionais, detendo-se somente nos excessos, não analisando a estrutura do 

projeto, de como a sociedade foi vista e ordenada no mesmo. A segunda crítica consistiu 

nas avaliações do conteúdo do texto pelas diferentes posições políticas que iriam aprová-lo 

ou reprová-lo em função do atendimento de suas propostas. Apesar de criticado por todos 

os partidos, o anteprojeto foi mais criticado pela direita e pelo centro, que não concordaram 

com os avanços na área trabalhista. O bloco progressista o considerou como um ponto de 

partida para futuras discussões. 

O anteprojeto Cabral dinamizou as oposições existentes no processo constituinte. 

Desse modo, os conservadores, sob a direção do Executivo, defenderam a alteração do 

Regimento Interno da Constituinte para poder apresentar um substitutivo ao projeto da 

Comissão de Sistematização, procurando, assim, romper com a forma em que o processo 

de elaboração da Constituição tinha sido desenvolvido até então. Os parlamentares 

progressistas se articularam na defesa do projeto. De acordo com Pinheiro (1991), a partir 

daí, 

Começa a disputa pela mudança do regimento e, com isso, passaram a se 
formar na Constituinte grupos e blocos políticos supra e interpartidários que 
substituíram a atuação dos partidos políticos. Se antes estes, com exceção 
dos de esquerda, já não tinham uma atuação política programática, com a 
oposição ao Projeto Cabral e com o movimento anti-regimento, os partidos 
políticos maiores praticamente se dissolveram. (p. 239) 
 
 

Os conservadores se articularam em torno do “Centrão”80 para alterar o regimento 

interno da Constituinte e, assim, poder apresentar um substitutivo ao anteprojeto Cabral. 

                                                                                                                                                    
que efetivamente possam traduzir a vontade popular, se divergentes do que ora aqui se consigna”. 
(Anteprojeto de Constituição, Bernardo Cabral, 26 de junho de 1987, volume 219) 
80 O Centrão consistiu em um bloco parlamentar suprapartidário, constituído por parlamentares de centro e de 
direita que se opuseram ao projeto de Constituição do relator Bernardo Cabral. Estes parlamentares buscaram 
a aprovação de um novo regimento interno da Constituinte que possibilitasse a apresentação de um novo 
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Os progressistas defenderam o projeto. Os parlamentares articulados no 

“Centrão” conseguiram derrubar o regimento interno da Constituinte, substituindo-o por 

outro que definiu a rediscussão de todo o projeto de Constituição pelo plenário, 

apresentando um novo projeto mais conservador e bastante diferente do que estava sendo 

discutido. 

Após a apresentação do anteprojeto Cabral, diante das resistências, o relator propôs 

dois substitutivos. O primeiro substitutivo foi muito criticado pela esquerda que avaliou 

que houve um recuo significativo em relação às conquistas dos trabalhadores. O segundo 

substitutivo procurou estabelecer um equilíbrio entre as posições do projeto inicial e o 

primeiro substitutivo, sendo melhor aceito pela esquerda e criticado pela direita. 

Cardoso (1989) assim resume o processo de discussão do capítulo da Educação na 

Comissão de Sistematização: 

 
(...) a Comissão de Sistematização é palco de entrechoques mais diretos 
entre as posições em conflito, com um primeiro momento em que é 
retomado o resultado do trabalho da Comissão Temática no anteprojeto 
(junho), mantido no projeto do relator e da Comissão (julho). Em seguida, 
ocorre um avanço importantíssimo da posição privatista, registrado no 1º 
Substitutivo Cabral (agosto) e parcialmente revertido no 2º Substitutivo 
Cabral (setembro). No âmbito da Comissão de Sistematização, portanto, as 
questões centrais do reordenamento jurídico no campo da educação são 
objeto de grande debate e de progressivos ajustamentos das deliberações, 
destacando-se os temas vinculação percentual ao orçamento e destinação de 
verbas públicas, democratização, gratuidade, valorização do magistério, 
qualidade e ensino religioso. Apesar de algumas perdas, o projeto aprovado 
pela Comissão de Sistematização no capítulo da educação retorna nos seus 
temas centrais às posições que havia incorporado no anteprojeto de junho, 
revertendo o avanço que os privatistas tinham conseguido na fase 
imediatamente anterior. (p. 358) 
 
 

Tavares (1990) ressalta que vários pontos negociados atenderam reivindicações dos 

setores progressistas. Estes pontos foram: 

1) a questão dos percentuais dos recursos destinados à educação, conseguindo-se 

manter 18% da União e 25% dos estados e municípios; 

2) vinculação de recursos para a área de educação; 

                                                                                                                                                    
substitutivo nesta etapa das discussões, o que não era permitido pelo regimento em vigor. Esta mudança 
objetivou impedir o avanço da garantia dos direitos sociais e políticos dos trabalhadores e da inserção na 
Constituinte de um Estado não apenas responsável pelos interesses capitalistas. 
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3) salário-educação como fonte adicional de recursos a serem aplicados 

apenas no ensino público fundamental; 

4) os princípios de democratização e acesso e permanência na escola e gestão 

democrática do ensino com participação de docentes, alunos, funcionários e 

representantes da comunidade; 

5) gratuidade do ensino público e não apenas do ensino público obrigatório; 

6) previsão de carreira do magistério e de ingresso por concurso, em termos 

absolutamente universais, com aposentadoria especial para todos os níveis de 

ensino; 

7) acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo, importando 

responsabilidade das autoridades pelo não-oferecimento do mesmo; 

8) livre iniciativa do ensino privado, desde que atendidas algumas condições gerais 

para seu funcionamento; 

9) criação da rede municipal de ensino responsável, prioritariamente, pelo ensino 

fundamental e pré-escolar, sem prejuízo da oferta que garanta o prosseguimento 

dos alunos; 

10) autonomia da gestão financeira e patrimonial da universidade, ou seja, capacidade 

de gerir recursos e não gerar os mesmos. 

No caso específico do magistério, a questão que gerou impasses consistiu na 

extensão da obrigatoriedade do plano de carreira e de concurso público para a iniciativa 

privada. O anteprojeto do relator Bernardo Cabral, apresentado em junho, manteve quase o 

mesmo texto do anteprojeto de Artur da Távola na Comissão Temática nº VIIIa, definindo 

a valorização dos profissionais do ensino mediante a criação de uma carreira nacional, 

abrangendo docentes do ensino público e privado, a realização de concurso público 

somente para a rede oficial; condições condignas de trabalho, padrões adequados de 

remuneração e aposentadoria integral aos vinte e cinco anos de trabalho, sendo retirados o 

“direito de greve e de sindicalização”.81 

Já o primeiro substitutivo do relator, apresentado em julho, definiu, no art. 233, 

Inciso V, unicamente “valorização dos profissionais de ensino obedecidos padrões 

                                                 
81 Assembléia Nacional Constituinte. Comissão de Sistematização. Anteprojeto de Constituição do relator 
Bernardo Cabral. Brasília: Seção de documentação parlamentar, junho de 1987. 
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condignos de remuneração”.82 Desta forma, a proposta de criação de uma carreira 

nacional foi eliminada e não se fez qualquer referência à realização de concurso público 

para preenchimento de cargos no ensino oficial e nem da aposentadoria especial para os 

professores. 

O segundo substitutivo do relator, apresentado em setembro, em seu intuito 

conciliador, retomou preceitos do anteprojeto e ampliou a exigência de concurso público 

para a iniciativa privada, definindo, no art. 233, Inciso V: “a valorização dos profissionais 

de ensino, obedecidos padrões condignos de remuneração e garantindo-se em lei critérios 

para a implantação de carreira para o magistério, com o ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos”.83 

Pinheiro (2001) analisando os substitutivos apresentados por Cabral, afirma: “Nos 

três anteprojetos apresentados pela Sistematização, a educação seguiu a orientação política 

geral: o primeiro retratava, com exceção da exclusividade, as resoluções aprovadas na 

Subcomissão; o segundo foi mais para a direita, cedendo as pressões do “Centrão”; e o 

terceiro retomou o equilíbrio das decisões anteriores”. (p. 275) Esta análise vale também 

para as questões relativas ao magistério. Enquanto o anteprojeto de junho/1987 manteve o 

conteúdo da proposta do relator da Comissão Temática nº VIII, o primeiro substitutivo 

(julho/1987) se retraiu em relação à garantia de condições para a valorização do professor e 

o segundo substitutivo (setembro/1987) retomou princípios antes excluídos. Porém, dentre 

os princípios que entraram ou saíram da proposta da lei nenhum se referia à necessidade de 

formação dos professores ou à garantia de condições para que esta formação se efetivasse. 

O Capítulo da Educação, Cultura e Desporto foi votado no dia 14 de novembro de 

1987, em sessão aberta ao público. Quatro artigos receberam emendas, num total de sete, 

mas nenhuma referente ao magistério. Em relação a esta votação, Pinheiro (2001) afirma: 

 
A sessão de votação dos dispositivos da educação encerrou-se com poucas 
alterações no texto da Sistematização. As propostas que visavam retomar 
pontos polêmicos foram rejeitadas. Apesar dos conflitos internos, a 
Comissão de Sistematização conseguiu concluir o seu trabalho. O projeto de 
Constituição aprovado na Sistematização resguardava boa parte do resultado 
das etapas anteriores. (p. 277) 

                                                 
82 Assembléia Nacional Constituinte. Comissão de Sistematização. Projeto de Constituição. Primeiro 
substitutivo do relator Bernardo Cabral. Brasília: Seção de documentação parlamentar, ago., 1987. 
 

83 Assembléia Nacional Constituinte. Comissão de Sistematização. Projeto de Constituição. Segundo 
substitutivo do relator Bernardo Cabral. Brasília: Seção de documentação parlamentar, set., 1987. 



 

 

{PAGE  } 

 

 
 

 

1.4 Embates no Plenário:quarta etapa do processo Constituinte 

O projeto de Constituição (A), resultado dos debates e das emendas apresentadas ao 

primeiro e segundo substitutivos da Comissão de Sistematização, foi encaminhado ao 

plenário da Assembléia para ser discutido, emendado e votado em novembro de 1987. 

Neste momento, as oposições presentes na etapa anterior voltaram à tona com mais força. 

De acordo com o regimento original, no primeiro turno do plenário, as emendas deveriam 

se referir a apenas um dispositivo e no caso de mais de um quando se tratasse de 

modificações correlatas. No segundo turno, só poderiam ser apresentadas emendas 

supressivas e as destinadas a sanar omissões, erros e contradições. Com a vitória do 

“Centrão” e a aprovação de novas normas, foi permitida a apresentação de emendas que 

alterassem o conteúdo do projeto.84 Neste momento, o “Centrão” apresentou um 

substitutivo ao projeto da Comissão de Sistematização que, no capítulo da educação, 

recuperava as propostas do setor privado tanto laico quanto confessional.85 

O fortalecimento da posição dos parlamentares conservadores no plenário da 

Constituinte definiu como estratégia possível aos parlamentares progressistas a realização 

de negociações e de acordos. No que diz respeito à educação, foi elaborada uma proposta 

conjunta, que foi chamado de “Emendão”. Esta proposta, de acordo com Pinheiro (2001) 

“conseguiu reunir interesses contraditórios na área educacional. De fato houve uma 

partilha de interesses, na qual todos os grupos ganharam alguma coisa”. (p. 279) 

A questão da destinação dos recursos públicos exclusivamente às escolas públicas 

teve que ser deixada de lado pelos parlamentares progressistas, pois não havia forças 

                                                 
84 O novo regimento da Assembléia Nacional Constituinte aprovado, depois de muita oposição, 
principalmente, da esquerda e de parte do PMDB, definia que poderiam ser apresentadas emendas 
individuais, até o número de quatro, a qualquer artigo, parágrafo, inciso ou alínea do texto aprovado na 
Comissão de Sistematização. A alteração de títulos, artigos e outros dispositivos do projeto somente seria 
possível com a apresentação de emendas coletivas ou individuais, com mais de 280 assinaturas. Ao analisar a 
alteração do regimento, Pinheiro (1991) comenta que o “preço desta mudança foi o desconhecimento do 
processo anterior, anulando a consulta feita à sociedade. Tentou-se passar uma borracha em todas as etapas 
anteriores da Constituinte”. (p. 262) 
85 A proposta do Centrão para a educação, Emenda nº 2.044, recebeu 288 assinaturas, inclusive a de alguns 
parlamentares que, na Comissão de Sistematização, haviam votado nas propostas dos defensores da escola 
pública. 
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favoráveis para se negociar esta questão. A definição do princípio da gratuidade 

do ensino em todos os níveis, outro ponto de oposição dos privatistas, foi negociada pela 

garantia da possibilidade de concessão de bolsas de estudo ao setor privado, na falta de 

vagas nas escolas públicas situadas na localidade de residência do educando. 

No que se refere ao magistério, o “Centrão” apresentou uma emenda que previa, no 

art. 239, inciso V, a valorização dos profissionais de educação, mediante o estabelecimento 

de padrões condignos de remuneração e a implantação da carreira somente para o 

magistério público, além de propor o ingresso unicamente por concurso público de provas 

e títulos e assegurando a unificação do regime jurídico apenas para as instituições mantidas 

pela União, inclusive fundações. A proposta do “Centrão” se opôs ao texto aprovado na 

Comissão de Sistematização que inscreveu, no art. 240, parágrafo único, inciso V, a 

exigência da implantação da carreira para o magistério e o ingresso exclusivamente por 

concurso público a todos os professores, sem distinção de rede pública ou privada. Com 

esta proposta o “Centrão” revelou, mais uma vez, seu caráter conservador e de 

representante dos empresários do ensino, preservando-os de determinadas obrigações para 

a contratação de docentes. 

Houve ainda a apresentação, ao texto elaborado pela Comissão de Sistematização, 

de uma emenda sobre o magistério que procurou retirar da lei a proposta de “valorização 

dos profissionais da educação”, substituindo-a pela “valorização do ensino” e limitando a 

implantação da carreira apenas para o magistério público, o mesmo valendo para a 

previsão do ingresso exclusivamente por concurso público.86 Com esta proposta a 

iniciativa privada ficaria dispensada de valorizar seus profissionais, visto que definiu 

apenas a valorização do “ensino”, o que alterava totalmente a proposta inicial da Comissão 

de Sistematização.87 

                                                 
86 Paes Landim (PFL-PI), representante dos interesses privatistas, propôs a seguinte emenda “V – valorização 
do ensino, com implantação de carreira para o magistério público, com ingresso exclusivamente por concurso 
público (grifos meus)”. (Emenda nº 2P02005-4) 

87 As outras emendas apresentadas a este inciso do texto aprovado na Comissão de Sistematização foram: 
Emenda aditiva nº 2P01735-5, de Ronaro Corrêa (PFL-MG) “Incluir após a palavra ‘magistério’ o adjetivo 

‘público’, redigindo-se assim o inciso: V – valorização dos profissionais de ensino, obedecidos padrões 
condignos de remuneração e garantindo-se em lei critérios para a implantação de carreira para magistério 
público, com o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos” (grifo meu); Emenda nº 

2P01019-9, de Rita Camata (PMDB-ES) Dê-se a seguinte redação ao art. 240, parágrafo único, inciso V, do 
projeto de Constituição (A), aprovado pela Comissão de Sistematização: “V – valorização dos profissionais 
de ensino, obedecidos padrões condignos de remuneração e garantindo-se em lei, para o magistério público, 

critérios para a implantação de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
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O acordo fechado, neste momento, entre parlamentares ligados ao 

“Centrão” e os compromissados com a educação pública também trouxe modificações ao 

inciso que tratava do magistério. Ocorreu a substituição da expressão “obedecidos padrões 

condignos de remuneração”, presente no texto da Comissão de Sistematização e no texto 

do “Centrão”, referidos à rede privada e pública, por “contendo piso salarial profissional” 

referido apenas ao magistério oficial. Deste modo, os empresários do ensino ficaram 

liberados de definir “padrões condignos de remuneração” e também “piso salarial 

profissional” para seus professores. 

A votação do capítulo relativo à Educação, Cultura e Desporto, no primeiro turno 

do plenário, ocorreu no dia 19 de maio de 1988,88 em sessão aberta que lotou de 

manifestantes as galerias e a parte externa do prédio, principalmente com partidários da 

escola pública, estudantes, professores e militantes partidários progressistas. Na sessão de 

votação, presidida pelo deputado Ulysses Guimarães, foi confirmado o acordo realizado 

entre os parlamentares progressistas e o “Centrão”. Em primeiro lugar foi apresentada e 

aprovada a Emenda Coletiva nº 2.044, do “Centrão” que tinha a preferência da votação. 

Depois foi votado o texto do acordo, o “Emendão”, que foi defendido pelo Senador João 

Calmon89 e aprovada por 443 votos favoráveis, dois contrários e três abstenções. Não foi 

apresentada nenhuma emenda que contrária ao acordo. 

                                                                                                                                                    
títulos, assim como para o provimento dos cargos finais das carreiras do magistério de grau superior, quando 
se tratar de ensino oficial”; Emenda nº 2P011518-2, de Virgildásio de Senna (PMDB-BA) “V – valorização 
dos profissionais de ensino, obedecidos padrões condignos de remuneração e garantindo-se em lei, para o 
magistério público, critérios para a implantação de carreira, com obrigatoriedade de concurso público de 

provas e títulos para o ingresso, assim como para o provimento dos cargos finais quando se tratar do 
magistério de grau superior”; Emenda nº 2P1550-6, de Antônio Gaspar (PMDB-MA) “V – valorização dos 

profissionais de ensino, obedecidos os padrões condignos de remuneração e garantindo-se em lei, para o 
magistério público, critérios para a implantação de carreira com ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos.” Nenhuma delas se referiu à inclusão de qualquer menção à 
formação/qualificação de professores. 

88 Ata da 269 Sessão da Assembléia Nacional Constituinte, em 19 de maio de 1988, publicada no Diário da 
Assembléia Nacional Constituinte em 20 de maio de 1988. Brasília, Ano II, n. 246, p. 10.581 a 10.629. 
(www.camarafederal.gov.br) 
89 Em sua defesa, o senador João Calmon assim demonstrou a conciliação que marcou a elaboração deste 
acordo através de um retrospecto do processo constituinte referente à educação: “Srs. constituintes, este 
‘emendão’ que vamos começar a votar dentro de poucos minutos mostra, sem a menor sombra de dúvida, o 
alto grau de politização da nossa classe. Na área da Subcomissão da Educação, da qual fui relator, houve 
tremenda agitação, a temperatura se elevou a graus perigosos. Na Comissão Temática também os ânimos se 
exaltaram. Mas é tão alto o nível de educação política de nossa Assembléia Nacional Constituinte que, hoje, 
estamos todos irmanados em torno de um ‘emendão’ que concilia todas as tendências. (...) Vamos todos 
apoiar unanimemente esta obra-prima de engenharia que é o ‘emendão’.” (Diário da Assembléia Nacional 
Constituinte, 20 de maio de 1988, p. 10.587) 
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Representantes dos partidos progressistas, Florestan Fernandes, Lídice da 

Mata (PcdoB-BA) e Roberto Freire (PCB-PE), apesar de terem votado no acordo, 

reafirmaram a defesa da escola pública e o sacrifício feito para que o acordo fosse possível. 

Em sua intervenção, Lídice da Mata declarou que o PCdoB, desde o início dos trabalhos 

constituintes, sempre defendeu a exclusividade de verbas públicas para escolas públicas, 

mas estava abrindo mão dessa tese para viabilizar um acordo que garantia a gratuidade do 

ensino, o piso salarial e o plano de carreira para o magistério público.90 

Na discussão do projeto de Constituição (B), no segundo turno de votação no 

plenário, somente poderiam ser oferecidas emendas supressivas e as destinadas a sanar 

omissões, erros e contradições, e de redação para o aprimoramento da linguagem. O 

capítulo da Educação, apesar de receber 31 emendas, foi aprovado, mantendo o texto 

consagrado no primeiro turno de votação, não ocorrendo mudanças importantes em seu 

conteúdo. 

Apesar do acordo prever que seria mantida a proposta do “emendão”, o conflito 

público-privado ressurgiu quando algumas questões polêmicas voltaram a ser discutidas. 

Uma delas se referiu à proposta de supressão do inciso que tratava do ensino religioso 

(Roberto Freire) e a outra à retirada da obrigatoriedade do ensino religioso nos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental, mantendo-se a matrícula facultativa 

(Gumercindo Milhomen – PT-SP). Ambas propostas foram retiradas do plenário. 

De um lado, a defesa do princípio da exclusividade da destinação dos recursos 

públicos às escolas públicas retornou ao debate, através da proposta de supressão do trecho 

do artigo 216 e seus incisos que garantiam a transferência de recursos às escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas (Florestan Fernandes e Lídice da Mata, ambas 

com o mesmo teor).91 De outro, a ampliação da concessão de bolsas de estudo ao ensino 

superior foi mais uma vez defendida, através da emenda supressiva que retirava do artigo 

216, §1º a referência à concessão de bolsas de estudos unicamente para o ensino de 1º e 2º 

graus (Deputado Victor Faccioni – PDS/RS).92 

                                                 
90 Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 20 de maio de 1988, p. 10587-10588. 
91 Estas emendas supressivas foram rejeitadas com o seguinte resultado: SIM – 88; NÃO – 340; 
ABSTENÇÃO – 5; TOTAL - 433 votos. (Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 31 de agosto de 1988) 
92 Esta emenda foi rejeitada com o seguinte resultado: SIM – 192; NÃO – 230; ABSTENÇÃO – 3; TOTAL – 
425 votos. 
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No artigo 211, Inciso VIII, referente à valorização dos profissionais da 

educação, a única mudança apresentada no plenário se referiu ao Destaque nº 607, 

apresentado por Hermes Zanneti (PSDB-RS), que propôs à supressão da expressão “em 

cada nível de ensino” no texto “valorização dos profissionais do ensino, garantido, na 

forma da lei, plano de carreira para o magistério público, em cada nível de ensino, com 

piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos. (destaque meu)” Em torno desta e de outras questões foi apresentada uma emenda 

conjunta que suprimiu, no art. 211, do Inciso VIII, as expressões “em cada nível de 

ensino”. Ocorreu ainda neste inciso a alteração de “plano de carreira” para “planos de 

carreira”. 

Também foram acordados, nesta emenda conjunta, os seguintes pontos: garantia de 

qualidade para todos os níveis de ensino, anteriormente referida apenas à educação 

superior; restrição do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

apenas às universidades, antes abrangendo toda a educação superior; mudança, do capítulo 

da Educação para o capítulo da Ciência e Tecnologia, do artigo que definia como 

facultativo aos estados e Distrito Federal a vinculação de parcela de sua receita às 

entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica; transferência 

do parágrafo único do art. 217, que propunha que o ensino da História do Brasil deveria 

levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo 

brasileiro, para o capítulo das Disposições Gerais.93 

Ao fazer uma avaliação geral das discussões realizadas no segundo turno do 

plenário, Tavares (1990) afirma que o projeto de Constituição consistiu na negociação 

possível: “Em síntese, o que se observa é que, na reta final e decisiva, os conflitos já 

estavam bastante esvaziados, resultado de inúmeras negociações realizadas durante meses 

a fio. Neste momento, eram mais amenos os debates sobre um ou outro tema que serviam 

mais para marcar posições do que com a ilusão de se conseguir algum ganho concreto 

(...).” (p. 51) 

Em linhas gerais, o capítulo da educação expressou a estratégia de conciliação que 

possibilitou sua aprovação. A persistência dos parlamentares que se articularam na defesa 

                                                 
93 Esta emenda foi aprovada com o seguinte resultado: SIM – 396; NÃO – 3; ABSTENÇÃO – 5; TOTAL – 
404 votos. (Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 31 de agosto de 1988) 
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da escola pública foi fundamental para o estabelecimento da gratuidade do ensino 

público em todos os níveis e da definição da destinação orçamentária para a educação, 

importantes conquistas, dentre outras. Diferentemente de Pinheiro (2001) que relativiza a 

importância destas conquistas por terem sido obtidas na etapa da Subcomissão de 

Educação, Cultura e Desporto e não no plenário, analiso o processo constituinte como um 

todo marcado por contradições, conflitos e também acordos. Desta forma, a introdução 

destes princípios na Subcomissão e sua manutenção no plenário, momento marcado 

majoritariamente pelo fortalecimento do caráter conservador do Congresso Constituinte, 

aumentam o mérito de todos os que lutaram em seu favor e não o contrário, como afirma 

Pinheiro. 

Se comparados com a política educacional da ditadura militar, na qual a ação do 

Estado em matéria de educação consistiu no estímulo e incremento, inclusive financeiro, à 

iniciativa privada, os avanços conquistados na Constituição ficam evidentes. O mesmo 

vale em relação à destinação de recursos públicos às empresas de ensino, prevista no § 3º 

do art. 142 da Constituição de 1967 e limitado na Constituição de 1988. Entretanto, se 

comparados ao déficit histórico de escola pública no Brasil e as suas necessidades para a 

reversão deste quadro, as conquistas precisam ser relativizadas. 

No capítulo da educação, o segmento que mais conquistas garantiu na Constituição 

foi o confessional, conseguindo aprovar a obrigatoriedade da oferta do ensino religioso nas 

escolas públicas de ensino fundamental, além do repasse de recursos públicos para a 

manutenção e expansão de sua rede em todos os níveis. Mas, mesmo assim, este setor teve 

que aceitar a definição da prioridade da destinação de recursos à escola pública estatal e ao 

ensino fundamental. 

A iniciativa privada empresarial também se beneficiou no que se refere ao 

financiamento. Isto se deu com a aprovação da possibilidade de concessão de bolsas de 

estudo para o ensino fundamental e médio, na falta de vagas nas escolas públicas e na 

definição do salário-educação, pois foi estipulado que as empresas poderiam deduzir de 

sua contribuição gastos realizados com o ensino fundamental de seus empregados e 

dependentes. Seus interesses também foram garantidos pela exclusão de suas empresas 

educacionais do cumprimento do princípio da gestão democrática do ensino e da 
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montagem de planos de carreira para seus professores, definidos unicamente para 

a rede pública de ensino. 

A partir da análise realizada, conclui-se que a Constituição de 1988 representou, no 

que se refere à educação, a disputa entre conservação e mudança e, ao tentar conciliar 

interesses inconciliáveis, assimilou aspirações democratizantes, mas manteve fortes traços 

de conservadorismo, como a obrigatoriedade da oferta do ensino religioso nas escolas 

públicas e a manutenção de privilégios da iniciativa privada, em geral. 

A instituição de preceitos democratizantes na Constituição de 198894 significou um 

avanço importante, no sentido da construção do direito à educação no Brasil, mas não 

decisivo para sua implantação. E, infelizmente, muitos dos preceitos nela inscritos vêm 

sendo constantemente desconsiderados e desrespeitados, como o que garante a 

obrigatoriedade do ensino fundamental a todos que a ele não tiveram acesso na idade 

própria. 

 

 

2 A Formação de Professores na Constituinte: a contribuição das  

entidades da sociedade civil 

A seguir, analiso como se manifestou a questão da formação de professores nas 

várias propostas para a educação apresentadas ao Congresso Nacional Constituinte pelos 

segmentos organizados da sociedade civil e pelo aparelho estatal. 

O processo de ocidentalização da sociedade brasileira, iniciado ainda durante o 

regime militar, trouxe em seu bojo, como já demonstrado, a possibilidade da organização 

                                                 
94 Em relação ao processo constituinte e os avanços democráticos contidos na Constituição de 1988, Pillati 
(1993) faz a seguinte afirmação, que é corroborada pelo presente texto: “Esse processo foi permeado de 
muitas surpresas, e uma série de incidentes não previstos, conjugados a uma série de vias de atuação da 
sociedade civil, permitiu que se avançasse mais do que os segmentos conservadores permitiam esperar, num 
certo momento. Minha avaliação com relação a isto é, pois, ao contrário de muitas outras, mais otimista. Se 
tomarmos como referência todas as cautelas, todas as providências que foram exercitadas pelos segmentos 
conservadores, desde a sua estrutura, desde a sua composição, no sentido de emoldurar o processo 
constituinte para que se fizesse uma reformulação de fachada do ordenamento anterior, no sentido de 
restabelecer liberdades formais e não mais do que isso, podemos verificar que houve um avanço relativo no 
que se refere à inscrição, no texto constitucional, de uma série de instrumentos de atuação para a sociedade 
civil, para os cidadãos de uma maneira geral, e também do reconhecimento, da consagração de certos 
direitos, da proteção a determinados interesses de importância coletiva indiscutível em nosso País.” (p. 16) 
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de entidades de educadores e estudantes e a organização de novas entidades e 

movimentos. Estes movimentos por sua vez, no momento constituinte, buscaram elaborar, 

tanto no campo do trabalho quanto do capital, suas propostas para a educação nacional. 

Neste sentido, destaca Neves (1991): 

No âmbito da sociedade civil, as várias forças sociais se mobilizaram na 
elaboração de propostas educacionais para a transição política, as quais, 
devido à complexidade da nossa organização social, apontaram tanto na 
direção da conservação total ou parcial das diretrizes políticas 
implementadas pelo autoritarismo vigente quanto para a mudança parcial ou 
total da política educacional seletiva e centralizadora do regime militar. (p. 
138) 
 
 

Durante a elaboração do capítulo da Educação no processo constituinte os pontos 

que mais suscitaram debates foram: a definição de educação, os deveres do Estado com 

relação ao ensino, os critérios de distribuição dos recursos públicos, os princípios de 

organização da universidade. Entretanto, a polêmica maior se deu em relação à utilização 

dos recursos públicos exclusivamente para as escolas públicas versus verbas públicas 

também para o setor privado. 

A organização do FÓRUM composto por 15 entidades de âmbito nacional: 

Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES), Associação Nacional de 

Educação (ANDE), Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação 

(ANPEd), Associação Nacional dos Profissionais de Administração Escolar (ANPAE), 

Confederação dos Professores do Brasil (CPB), Centro de Estudos Educação e Sociedade 

(CEDES), Central Geral dos Trabalhadores (CGT), Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), Federação Nacional dos Orientadores Educacionais (FENOE), Federação das 

Associações dos Servidores das Universidades Brasileiras (FASUBRA), Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas (SEAF), União Brasileira de Estudantes 

Secundaristas (UBES) e União Nacional dos Estudantes (UNE), teve como objetivo 

coordenar o movimento e as articulações em torno da defesa da educação pública, crítica, 

laica, democrática e de qualidade. 

O ensino privado foi defendido por duas grandes forças que, mesmo tendo 

divergências internas, se uniram para sustentar alguns pontos básicos, mas não se 

articularam em um fórum único: o setor privado leigo, representado por proprietários de 
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estabelecimentos de ensino se organizou em torno da Federação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino (FENEN), e o setor privado confessional, representado pela 

Associação Brasileira de Escolas Comunitárias (ABESC) e pela Associação de Educação 

Católica (AEC).95 Para Tavares (1990) “o setor privado confessional não manteve como 

em outros momentos [como no processo de discussão da LDB de 1961] uma aliança 

orgânica com os proprietários do ensino leigo, embora tenha defendido propostas similares 

em relação a vários pontos”. (p. 13) Esta compreensão coincide com a leitura de outros 

autores como Cardoso (1989), Neves (1991) e Pinheiro (1991). 

O FÓRUM foi convocado em setembro de 1986 pela CPB,96 ANDES e UNE, mas 

somente começou a funcionar efetivamente em março de 1987, quando foram 

estabelecidos contatos mais sistemáticos com parlamentares preocupados com a questão da 

educação. As ações do FÓRUM se articularam em torno de dois objetivos: subsidiar 

parlamentares progressistas interessados na questão educacional e na elaboração de 

propostas a serem incorporadas ao capítulo sobre a educação e outros capítulo relevantes; e 

fazer pressão junto aos parlamentares para que essas propostas fossem aprovadas, 

mobilizando todos aqueles que tivessem sensibilidade para a questão e pressionando os 

demais. O FÓRUM se propôs a dois níveis articulados de atuação, um a ser realizado 

internamente no Congresso Constituinte junto aos parlamentares e outro no âmbito da 

                                                 
95 Cardoso (1989), ao analisar as lutas dos defensores da escola pública e da escola privada em torno da 
elaboração do capítulo da Educação na Constituinte, faz a seguinte pergunta: “O que leva a iniciativa privada 
a investir em educação?” e apresenta a seguinte resposta: “Em primeiro lugar, bem o sabemos e é preciso 
dize-lo com clareza, é o lucro que advém do trato do ensino como mercadoria, e mercadoria altamente 
rentável, tanto mais quanto menor for a oferta de vagas na escola pública e gratuita. É verdade que as 
instituições privadas de ensino se afirmam como não tendo fins lucrativos e sempre alegam estar em situação 
financeira deficitária. Chama a atenção, no entanto, o que ao mesmo tempo ocorre com o patrimônio dessas 
empresas, sempre em expansão. Além disso, é notória a dificuldade de o Poder Público e da comunidade 
tomarem conhecimento e exercerem  efetivo controle sobre a contabilidade dessas empresas. Em segundo 
lugar, o investimento privado em educação tem um sentido ideológico inequívoco, assumindo uma 
orientação que decorre da propriedade da empresa. As escolas confessionais constituem o exemplo mais 
claro, orientando-se por uma dada opção religiosa, que faz presente ao longo do ensino nessas instituições.  O 
investimento público nessas instituições implica necessariamente a fragilização da independência 
Estado/Igreja e o fortalecimento por parte do Estado de uma opção religiosa, para a qual em cada caso dirige 
a alocação de verbas pública”. (p. 350) Ao mesmo tempo, ela indaga sobre o que leva o Poder Público a 
conceder à iniciativa privada verbas destinadas à educação. Para ela, revela o comprometimento do governo 
com os empresários do ensino, comprometimento que é ao mesmo tempo econômico e ideológico, 
caracterizando a subordinação governamental ao interesse das mantenedoras e dos proprietários de empresas 
de ensino. Tal comprometimento/subordinação é correlativo ao descaso pelas necessidades de educação da 
grande maioria da população. (p.350) 
96 A CPB foi criada em 1965 e, em janeiro de 1990, juntamente com a FENASE (Federação Nacional dos 
Supervisores Educacionais), a FENOE (Federação Nacional dos Orientadores Educacionais) e a Coordenação 
Nacional de Servidores do Ensino Público, constituíram a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação). 
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sociedade como um todo, através da organização de uma campanha nacional de 

mobilização popular em defesa da escola pública e gratuita. 

O documento de lançamento do FÓRUM “Manifesto em Defesa da Escola Pública 

e Gratuita” (1987) apesar de reconhecer as limitações do Congresso Constituinte, por ainda 

estar submetido à vigência da legislação da ditadura militar, afirmou a Constituinte como 

um importante espaço de luta e conquista social. A plataforma do FÓRUM foi elaborada a 

partir da “Carta de Goiânia”, aprovada na IV Conferência Brasileira de Educação em 1986, 

que contou com seis mil participantes. Os princípios defendidos pelo FÓRUM foram assim 

expressos: 

1. A educação é direito de todo cidadão, sendo dever do Estado oferecer ensino 

público, gratuito e laico para todos, em todos os níveis; 

2. O Governo Federal destinará nunca menos de 13% e os governos dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, no mínimo 25% dos recursos arrecadados para a 

manutenção e desenvolvimento do ensino público e gratuito; 

3. As verbas públicas destinam-se exclusivamente às escolas públicas, criadas e 

mantidas pelo Governo Federal, pelos estados, Distrito Federal e municípios. 

4. A democratização da escola em todos os níveis deve ser assegurada quanto ao 

acesso, permanência e gestão. 

No momento inicial de organização do FÓRUM ocorreram dificuldades em relação 

à elaboração de uma proposta unificada, isto porque as entidades participantes não 

possuíam princípios explicitamente comuns quanto às questões da educação. Tavares 

(1990) ressalta que havia consenso em relação a alguns princípios gerais, como escola 

pública, gratuita e laica e de boa qualidade em todos os níveis; dever do Estado de prover 

vagas nas escolas públicas de acordo com a demanda e outros; mas, no que se referia à 

exclusividade da destinação de verbas públicas para o ensino público, evidenciavam-se 

divergências. O ANDES,97 por exemplo, por congregar em sua base instituições 

particulares de ensino, não tinha consenso em relação à destinação exclusiva de recursos 

                                                 
97 Até a Constituição de 1988, os funcionários públicos estavam impossibilitados de se organizarem em 
sindicatos, então, os docentes do ensino superior organizaram uma associação nacional, a partir de 1988, a 
Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior se transformou em sindicato nacional, passando a se 
chamar Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior – Sindicato Nacional (ANDES – SN). Neste 
trabalho, optei por me referir à esta entidade como o ANDES. Esta entidade, criada em 1981, congrega 
professores de instituições públicas e privadas. As suas bandeiras de luta centram-se na defesa do ensino 
público gratuito e laico, e a defesa de uma universidade crítica, autônoma, democrática e de qualidade. 
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públicos às escolas públicas, consenso este somente obtido após uma decisão da 

entidade em suas instâncias deliberativas. 

O FÓRUM apresentou uma emenda popular98 com 279.013 assinaturas de todo o 

país, pautando seu conteúdo nos princípios já explicitados. 

A FENEN defendeu o direito das famílias em escolher o tipo de escola mais 

adequado para seus filhos e ao Estado o dever de garantir este direito aos carentes, em 

escolas públicas e privadas. Desta forma, justificou a destinação de recursos públicos para 

as escolas privadas, visto que os recursos provenientes dos impostos deveriam retornar à 

própria comunidade através de benefícios aos carentes – no caso bolsas de estudo. Propôs 

o percentual a ser destinado à educação: União 25%, Estados, Distrito Federal e 

Municípios 40%, apresentando também uma proposta de regulamentação do salário-

educação que permitiria o repasse desses recursos às escolas privadas. 

A ABESC e a AEC defenderam a liberdade de ensino e o dever do Estado em 

apoiar técnica e financeiramente as instituições privadas. Propôs a gratuidade para todos 

somente no 1º grau e para os carentes nos demais níveis de ensino e o ensino religioso 

como componente do currículo do 1º grau. Além disso, sustentaram a destinação de verbas 

públicas para as escolas privadas que prestassem relevantes serviços à comunidade e que 

não tivessem fins lucrativos, apresentando, as escolas religiosas como diferentes das 

“empresas do ensino” e as identificando como escolas “públicas não-estatais”. Em 

decorrência, a AEC e a ABESC defenderam a existência de três tipos de escolas: escolas 

públicas estatais; escolas públicas não-estatais (filantrópicas) e as escolas comerciais. 

A análise das propostas elaboradas por segmentos organizados da sociedade civil 

permite a compreensão da correlação de forças existentes naquele momento em torno das 

questões relativas à educação e suas proposições para a formação de professores, bem 

como as articulações feitas para a constituição de propostas unificadas que foram levadas 

ao Congresso Constituinte. Alguns documentos analisados foram preparados pelos 

educadores para subsidiar sua ação política antes mesmo da instalação do Congresso 

                                                 
98 Em relação às emendas populares direcionadas à temática da educação, Cardoso (1989) destaca que, de 
acordo com a origem, elas formam três grandes grupos: 1) dos trabalhadores em geral e dos trabalhadores em 
educação, estudantes e movimentos sociais (CPB, ANDES, UNE, CNTE etc.); 2) dos proprietários de 
escolas, liderados pela Igreja católica (FENEN, CNBB, AEC, ABESC etc.); 3) do empresariado, 
especialmente industrial (CNI, CIESP, FIESP etc.)”. (p.355) 
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Constituinte e outros foram elaborados para serem apresentados em audiências 

públicas na Subcomissão de Educação. Mesmo com a apresentação da proposta coletiva do 

FÓRUM à Constituinte, algumas entidades que o constituíam apresentaram documentos 

específicos nas audiências públicas. Por sua vez, as entidades congregadoras do ensino 

privado, tanto laico quanto confessional, também apresentaram suas propostas nas 

audiências públicas. 

Uma análise dessas propostas permite, em um primeiro momento, agrupá-las em 

oriundas do campo do trabalho e do campo do capital. O primeiro grupo de propostas é 

constituído por aquelas apresentadas pelas entidades mais ligadas aos trabalhadores em 

educação e estudantes: ANDES, FASUBRA, UNE, UBES, SBPC, CRUB99 que, apesar de 

algumas terem apresentado propostas específicas, constituíam o FÓRUM. O segundo 

grupo é formado pela FENEN, CNEC, ABESC e AEC, entidades representativas do setor 

privado laico e confessional do ensino. A seguir são analisadas as propostas para a 

formação docente de várias entidades, através de documentos que buscaram contribuir para 

a elaboração da Constituição. 

2.1 Propostas do Campo Democrático de Massas para a Formação de 

Professores 

No que tange ao professor, as propostas do primeiro grupo têm em comum, 

enquanto proposta do FÓRUM, a defesa da formação de professores para as séries iniciais 

do 1º grau e da pré-escola no ensino médio, com a vinculação da autorização para a criação 

e funcionamento de escolas particulares à garantia aos professores e funcionários de 

estabilidade no emprego, remuneração adequada, carreira docente e técnico-funcional. Para 

as carreiras do magistério público nos diferentes níveis de ensino, deveriam ser 

assegurados os seguintes princípios: concurso público para provimento de vagas; salários e 

condições dignos de trabalho e aperfeiçoamento profissional; estabilidade no emprego, em 

qualquer regime jurídico; aposentadoria aos 25 anos de serviço; direito irrestrito à 

sindicalização; elaboração e aplicação do estatuto do magistério em todos os municípios. 

Observa-se que a maior preocupação destas entidades referiu-se à “maior dignidade 

                                                 
99 O CRUB, até início da década de 1990, era constituído, em sua maioria, por reitores de universidades 
públicas, a partir de então, com a expansão das universidades privadas ocorreu uma modificação na 
composição desta entidade que passou a representar os interesses privatistas. A partir de então os reitores da 
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profissional do professor”. A questão da formação de professores se manifestou 

em dois momentos: o primeiro ao tratar da formação de professores no ensino médio e o 

segundo ao procurar assegurar “aperfeiçoamento profissional” aos profissionais que 

atuassem na escola em geral. 

Pode-se afirmar que, no interior do FÓRUM, no momento de elaboração da 

Constituição de 1988, dominaram os debates as questões mais amplas que possibilitariam a 

expansão da escola pública e sua democratização. Assim, o debate girou em torno da 

destinação exclusiva ou não dos recursos públicos às escolas públicas e da gestão 

democrática da escola e dos sistemas de ensino, em decorrência da oposição ao 

autoritarismo do regime militar recém destituído do poder. Neves (1991) sintetiza as 

preocupações principais presentes nos debates realizados na Subcomissão de Educação, 

Cultura e Esportes: 

Decididamente, o debate principal da Subcomissão de Educação, Cultura e 
Esportes concentrou-se primordialmente em aspectos do vínculo existente 
entre democracia social e democracia educacional – da democracia 
educacional entendida aqui como a universalização das oportunidades 
educacionais nos demais níveis de ensino, além do ensino fundamental, e na 
publicização do ensino em todos os níveis, bem como o controle 
democrático das políticas e práticas educacionais. (p. 273) 
 
 

A seguir são indicadas as propostas específicas para a formação de professores das 

entidades ligadas ao campo do trabalho com atuação mais intensa no processo de 

elaboração da Constituinte. 

 

a) “Carta de Goiânia” 100 encaminhada pela ANPEd,101 ANDE102 e CEDES 

A “Carta de Goiânia”, após apresentar dados alarmantes em relação à situação 

sócio-econômica nacional, mostra dados sobre a situação educacional informando que o 

país tinha 22% de professores leigos, que estes tinham precária formação e 

                                                                                                                                                    
universidades federais públicas passaram a se organizar através da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais do Ensino Superior (ANDIFES). 
100 Este documento foi aprovado ao final da IV Conferência Brasileira de Educação, realizada em Goiânia 
entre 2 e 5 de setembro de 1986. 
101 A ANPEd foi criada em 1976 como entidade científica, sem fins lucrativos. A criação da ANPEd se deu 
por iniciativa da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que pensou na 
criação de uma entidade que congregasse os programas de pós-graduação em educação. (Cunha, 1981) 
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aperfeiçoamento profissional e que recebiam salários aviltados em todos os graus 

de ensino. Especificamente em relação aos professores, este documento afirmou em seu 

item 11: “Será definida uma carreira nacional do Magistério, abrangendo todos os níveis e 

que inclua o acesso com o provimento de cargos por concurso, salário digno e condições 

satisfatórias de trabalho, aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço no 

magistério e direito à sindicalização”. 

Observa-se que as reivindicações dos educadores presentes na IV CBE em relação à 

situação dos professores no Brasil diziam respeito mais especificamente à garantia dos 

direitos do trabalhador-professor, ao defender uma carreira nacional para o magistério em 

todos os níveis, a admissão de docentes unicamente por concurso, salários dignos e 

condições adequadas de trabalho. Estas demandas buscaram dar um basta às condições 

precárias de trabalho vivenciadas pela quase totalidade de professores naquele momento, 

no qual a maioria dos Estados não possuía estatuto do magistério e pagava baixos salários, 

sem falar no acúmulo das aulas para se garantir o aumento dos vencimentos. 

É importante destacar que, diante do clientelismo político presente na nomeação de 

professores e diretores das escolas públicas,103 ocorreu a defesa do concurso público. A 

defesa do direito de sindicalização confrontou-se com as políticas desmobilizadoras do 

regime militar que proibiram a sindicalização dos funcionários públicos, lembrando que a 

maioria dos docentes pertencia a esta rede de ensino, e reprimiram qualquer tipo de 

organização autônoma dos trabalhadores em geral. 

Assim, as propostas da “Carta de Goiânia”104 não fizeram nenhuma referência 

explícita à necessidade da qualificação dos docentes. Referiu-se à necessidade de se 

assegurar um padrão básico de qualidade dos estabelecimentos educacionais, mas não 

                                                                                                                                                    
102 A ANDE foi criada em 1979 como uma tentativa de recriação de uma entidade que congregasse os 
profissionais de educação, segundo o modelo da ABE, na década de 1930. 
103 Brasileiro (1994) faz um estudo interessante acerca do uso clientelístico da educação na admissão de 
professores no estado de Pernambuco. 

104 De acordo com Brzezinski (1996), durante a IV CBE, cerca de 100 educadores dos quadros da 
CONARCFE - Comissão Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores [A ANFOPE 

somente foi criada em 1990 com a transformação da CONARCFE] representantes de dez estados, 
participaram da elaboração da “Carta de Goiânia”. Esta autora revela que no biênio 1986-1988, a 

CONARCFE viveu um momento de grande retração tanto em suas ações mobilizadoras, quanto de 
organização, tendo uma escassa produção. Assim, este período é considerado, por vários motivos, “(...) o de 
maior refluxo de toda a existência do movimento. Porém, um dos motivos mais significativos foi causado, 

sobretudo, pela contínua insistência do MEC em não reconhecer o papel da Comissão Nacional. Somam-se a 
isso os obstáculos para manter o mesmo nível de participação alcançado (...)” (p. 167) e as dificuldades de 
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estabeleceu nenhuma relação deste princípio com o estabelecimento de um 

padrão básico para a preparação de professores. Deste modo, a “Carta de Goiânia”, apesar 

de denunciar que o país tinha 22% de professores leigos e que os mesmos tinham uma 

precária formação, não apresentou nenhuma proposta para a reversão desta situação pela 

ótica da formação. 

 

b) “Proposta Educacional para a Constituição” – Fórum da Educação na 

Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito (FÓRUM) 

A proposta do FÓRUM para a Constituinte, elaborada em consenso entre as 

entidades que o compunham, explicitou melhor algumas questões definidas a partir das 

contribuições e debates das entidades. 

A proposta do FÓRUM tratou do professor em três momentos. Em um primeiro 

momento ao tratar do ensino de 2º grau,105 propôs que: “No segundo grau serão oferecidos 

cursos de: I – formação geral; II – caráter profissionalizante, em que a formação geral seja 

articulada com a formação técnica de qualidade; III – formação de professores para as 

séries iniciais do 1º grau e da pré-escola”. Desta forma, ao afirmar que o ensino médio 

deveria continuar a oferecer o curso de magistério, o FÓRUM defendeu a manutenção da 

formação, no ensino médio, de professores para atuar nas séries iniciais do 1º grau e na 

pré-escola.106 A posição do FÓRUM contrariou proposições dentre os educadores que já 

defendiam a formação superior dos docentes das séries iniciais e pré-escola. 

No segundo momento, constou no Manifesto do FÓRUM, no art. 15, que a 

autorização para a existência de escolas particulares deveria estar condicionada, “à garantia 

aos professores e funcionários da estabilidade no emprego, de remuneração adequada, de 

carreira docente e técnico-funcional e da participação de alunos, professores e funcionários 

nos organismos de deliberação da instituição (...)”. (§ 1º) 

No terceiro momento, os educadores que subscreveram o Manifesto, no artigo 21, 

indicaram que: 

 

                                                                                                                                                    
ordem financeira, por este movimento não contar com recursos oriundos do MEC, inviabilizando a 

organização de encontros e o deslocamento e alojamento de seus membros. 
105 A partir da LDB 9.394/96 passou a ser denominado ensino médio. 
106 A partir da Lei n.º 9.394/96 o ensino de 1º grau recebeu a denominação de ensino fundamental e a pré-
escola passou a ser denominada de educação infantil, dividida em dois níveis: creche e pré-escola. 
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A lei estabelecerá, em nível nacional, princípios básicos das carreiras do 
magistério público para os diferentes níveis de ensino, assegurando: 
I – provimento de cargos e funções mediante concurso público de títulos e 
provas; 
II – salários e condições dignos de trabalho e aperfeiçoamento profissional; 
III – estabilidade no emprego, seja qual for o regime jurídico; 
IV – aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço; 
V – direito irrestrito à sindicalização; 
VI – condições para a elaboração e aplicação do estatuto do magistério 
municipal em todos os municípios que dispuserem de rede própria de ensino. 
Os municípios que não cumprirem o estabelecido serão punidos na forma da 
lei. 
 
 

O conteúdo desse Artigo 21 da proposta do FÓRUM, diz respeito à “maior 

dignidade profissional do professor”, não tocando na questão específica da qualidade 

(conteúdo e forma) da formação do professor que iria atuar na escola reivindicada. Desta 

forma, tocou indiretamente na questão da formação, propondo-se a manutenção de uma 

estrutura já existente, ou seja, o curso de formação de professores de nível médio. Além 

disso, buscando garantir a qualificação dos trabalhadores do ensino, defendeu o direito ao 

“aperfeiçoamento profissional” de docentes e demais profissionais da escola. 

Outra diretriz, defendida pelo FÓRUM, que pode ser atribuída, também, à atuação 

dos professores, consistiu na defesa da instituição da liberdade de manifestação de 

pensamento e informação, com a proibição de quaisquer imposições ou restrições ao 

ensino e à produção do saber. 

 

c) “Plataforma Educacional para a Constituição” proposta do ANDES 

A exposição da plataforma educacional para a Constituição apresentada pelo 

ANDES, abril de 1987, iniciou denunciando o projeto do governo em eximir-se da 

responsabilidade com a educação pública e seu projeto de privatização da educação através 

de sua crescente mercantilização. Criticou também “os defensores do capital na esfera da 

educação” que buscaram o “controle hegemônico” da Constituinte na defesa da 

privatização do ensino e da produção do saber no país. 

Em relação ao professor, o ANDES defendeu que: 

1.2.13 – O magistério público dos diversos níveis deve estar organizado sob 
as carreiras unificadas, garantindo-se a isonomia salarial, o provimento de 
cargos e funções por concurso público de títulos e provas, salários e 
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condições dignas de trabalho, aposentadoria com proventos integrais e 
direito à sindicalização. 
Parágrafo 1º - Fica assegurado o direito dos professores de requerer 
aposentadoria integral aos 25 anos ou da aposentadoria proporcional aos 20 
anos de efetivo exercício do magistério.  
Parágrafo 2º - Todos os profissionais terão garantido o 13º salário e férias 
anuais de 45 dias. 
Parágrafo 3º - O salário dos aposentados corresponderá, a todo momento, 
àquele dos ativos no mesmo nível, em cada categoria. 
Disposição transitória: A incorporação da jornada de trabalho, para efeito de 
aposentadoria, ocorrerá considerando os últimos três anos, cinco anos 
quaisquer consecutivos, ou sete anos quaisquer intercalados, sendo adotada a 
mais vantajosa para o beneficiário. (Plataforma educacional para a 
Constituição, ANDES, 1987) 
 
 

A proposta do ANDES para o professor possuía a mesma diretriz da Carta de 

Goiânia, ou seja, se preocupou em apresentar proposições para os problemas salariais, a 

ausência de uma carreira e a garantia dos direitos à aposentadoria, não fazendo qualquer 

referência à natureza da qualificação (conteúdo) e à forma de qualificação a ser oferecida. 

Há, no entanto, uma diferença acerca do alcance destas reivindicações.  Enquanto a “Carta 

de Goiânia” tratou de uma “carreira nacional do magistério” a proposta do ANDES 

apresentou propostas unicamente para o “magistério público dos diversos níveis”. 

Destaca-se que neste documento, o ANDES, superando divergências existentes em 

seu interior, já apresentou explicitamente a defesa da destinação dos recursos públicos 

unicamente às escolas públicas; além disso, propôs a proibição de isenções tributárias às 

mantenedoras de instituições sem fins lucrativos e aos proprietários de empresas 

particulares de ensino. Ao defender a garantia de um “padrão unitário comum de 

qualidade” para o ensino superior referiu-se unicamente às instituições de ensino e 

pesquisa, não vinculando este padrão às demais instituições de ensino. 

 

d) “Proposta da SBPC107 para a Constituinte” 

O documento da SBPC tem início com a afirmação de que o país apresentava alta 

taxa de analfabetismo (quase 20%) e que a educação tornou-se um “anseio social 

generalizado”. No cenário educacional, a SBPC destacou o problema da evasão e 

                                                 
107 A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência congregava, naquele momento, mais de 9 mil 
cientistas – pesquisadores e professores universitários de todo o país. Desde 1948, esta entidade realiza 
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repetência, da omissão do Estado com relação à educação e da “comercialização” 

do ensino pela iniciativa privada. A proposta da SBPC consistiu na quase total transcrição 

da “Carta de Goiânia”. As únicas diferenças se referiram à sua organização na forma de lei, 

e algumas mudanças nos artigos que se referiram ao ensino superior. A SBPC tratou 

somente da educação nas universidades, não abordando as “demais instituições de ensino 

superior” como faz a “Carta de Goiânia”. O artigo que tratou dos professores era o mesmo 

apresentado por essa “Carta”, valendo as mesmas observações já apresentadas. 

 

e) Proposta da FASUBRA108 

O texto da FASUBRA contém uma apresentação que resgatou a presença da 

educação nas constituições brasileiras. Em seguida analisou o caráter elitista do ensino de 

1º e 2º graus e do ensino superior. Afirmou que, para a reversão deste quadro, seria 

necessário o abandono da política privatista. Em relação ao professor, a FASUBRA propôs 

o estabelecimento imediato de uma carreira única para os professores; e o investimento 

maciço na sua qualificação e recapacitação. Defendeu ainda, “o estabelecimento de uma 

política salarial para professores de 1º e 2º graus condizente com a transcendência de sua 

função; desenvolvimento de uma política de reciclagem de educação permanente onde o 

professor e o funcionário sejam atualizados a nível de (sic) conhecimento científico e 

tecnológico”.109 

A FASUBRA, em sua contribuição na audiência pública, defendeu explicitamente a 

formação de professores como uma necessidade urgente, propondo o investimento maciço 

na qualificação e recapacitação docente e o desenvolvimento de uma política de reciclagem 

permanente onde o professor e o funcionário fossem atualizados. A proposta da 

FASUBRA não indicou se estas proposições deveriam valer para o sistema público ou 

privado, permitindo a conclusão de que se destinavam às duas redes de ensino. 

É interessante registrar que a FASUBRA defendeu a estatização dos serviços 

públicos, inclusive a estatização das instituições educacionais de 1º, 2º e 3º graus, 

apresentando uma posição diferente do FÓRUM. Entretanto, Pinheiro (1991) observa: 

                                                                                                                                                    
reuniões anuais, que durante a ditadura militar se converteram em espaço privilegiado de crítica e de 
articulação de mobilizações, tanto que sofreu várias represálias pelo governo neste período. 
108 A Federação dos Servidores das Universidades Brasileiras congregava, naquele momento, 45 entidades 
das universidades federais, com aproximadamente cem mil filiados. 
109 Assembléia Nacional Constituinte. Atas das Comissões. Brasília, nº 96, 17 jul., 1997. p. 281-286. 
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“apesar de se posicionar internamente contrária à liberdade de ensino, a 

FASUBRA, em nenhum momento, questionou o documento aprovado consensualmente 

pelas entidades do Fórum e que resultou de um longo processo de debate”. (p.135) 

Certamente o mesmo pode ser dito em relação às proposições relativas à defesa da 

formação de professores, em que a FASUBRA deve ter aceitado a não assimilação pelo 

FÓRUM do conteúdo de suas proposições. 

A segunda parte do documento da FASUBRA se referiu exclusivamente às 

questões ligadas ao ensino superior: as políticas governamentais para este nível de ensino e 

a luta dos professores e funcionários contra a sua privatização. 

 

f) Proposta do CRUB 

O CRUB, por sua composição heterogênea – reitores de universidades públicas, 

confessionais e privadas leigas – assumiu uma proposta mais conservadora no processo 

constituinte, negando inclusive as contribuições que esta entidade havia dado na defesa das 

universidades públicas e escolas públicas em geral nos anos finais da ditadura militar e 

início da Nova República. Desta maneira, mesmo defendendo a aplicação exclusiva das 

verbas públicas no ensino público, propôs que, em caráter excepcional, o Poder Público 

poderia destinar recursos à instituições privadas que contribuíssem relevantemente para a 

cultura, o ensino ou a pesquisa no país, na forma regulamentada por lei. Defendeu ainda a 

diversificação das instituições de ensino superior, desde que se garantisse a excelência de 

seu trabalho e níveis superiores de qualidade. 

O CRUB propôs, em relação ao professor, a inclusão, no capítulo da Ordem 

Econômica e Social, de um artigo que tratasse da aposentaria com salário integral do 

professor após 30 anos e da professora após 25 anos de efetivo exercício em funções do 

magistério. 

Este documento não se referiu à formação do professor, apesar de ressaltar, em 

documento anexo no qual consta a justificativa de suas propostas: “É fundamental que se 

assegurem padrões mínimos de qualidade do ensino a toda a população brasileira. 

Quantidade e qualidade são dimensões indissociáveis de uma política progressista da 

educação”, que uma educação básica de boa qualidade exige recursos materiais e, 

especificamente, recursos humanos e que é necessária uma “revisão completa da política 
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salarial do ensino público”. No entanto, acreditava que esta questão não poderia 

ser “objeto de uma garantia constitucional”, mas exigia recursos que poderiam e deveriam 

ser assegurados constitucionalmente.110 

 

g) Proposta da UBES 

Esta entidade reafirmou os princípios defendidos pelo FÓRUM, destacando a 

necessidade da gestão democrática da escola, com eleições diretas para diretores e 

coordenadores, e da garantia da liberdade de organização dos estudantes, não fazendo 

qualquer referência direta à preparação de professores. 

 

h) Proposta da UNE 

As considerações da UNE em sua participação na audiência pública, em 17 de julho 

de 1987, se pautou unicamente às questões relativas ao ensino superior. Denunciou a 

situação caótica das universidades públicas e a ampliação, com recursos públicos, das 

instituições particulares de ensino superior. 

 

 

 

2.2 Propostas do Campo Liberal-corporativo para a Formação Docente 

As propostas do segundo grupo, o grupo privatista, no que tange ao professor, 

procuraram impedir o aumento dos direitos dos professores na rede privada de ensino e as 

exigências para sua contratação. Desta forma, procuraram restringir determinadas 

exigências unicamente ao sistema público de ensino, argumentando para isto a autonomia 

das instituições privadas na composição de seus quadros. 

 

a) Proposta da ABESC111 

                                                 
110 CRUB. Propostas a serem encaminhadas à Assembléia Nacional Constituinte. Assembléia Nacional 
Constituinte. Atas das Comissões. Brasília, nº 96. 17 julho. 1987, p. 286-292. 
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A ABESC defendeu que o Estado deveria subvencionar financeiramente 

as instituições que pela sua atividade contribuíssem relevantemente com a cultura, o ensino 

e a pesquisa. Esta entidade não fez qualquer menção à formação de professores, 

unicamente defendendo a especificidade das escolas comunitárias. 

 

b) Proposta da CNEC112 

A participação da CNEC, na audiência pública em julho de 1987, se pautou na 

explicitação dos aspectos e dimensões da filosofia da educação comunitária113 presentes 

em sua obra, que almejava ver preservados no texto Constitucional. Além disso, procurou 

mostrar o caráter público de suas escolas e sua importância para a sociedade brasileira, 

defendendo o dever do Estado em oferecer-lhe ajuda técnica e financeira complementar, 

baseando-se no argumento de que assumia um relevante papel social. 

 

c) Proposta da FENEN114 

A FENEN defendeu o direito da família em escolher o tipo de educação de seus 

filhos, a liberdade de ensino e a garantia, por parte do Estado, do direito de escolha através 

do financiamento da iniciativa privada. Deste modo, seria garantindo a gratuidade do 

ensino, para o carente, em qualquer escola. Defendeu o ensino religioso, em decorrência de 

acordo com as escolas confessionais. Propôs ainda a garantia do ensino pré-escolar, a 

ampliação dos recursos destinados à educação e a manutenção da imunidade tributária e 

parafiscal dos estabelecimentos privados de ensino. 

No que tange ao professor, a FENEN indicou que o provimento dos cargos das 

carreiras de magistério, nos estabelecimentos de ensino mantidos pelos poderes públicos, 

deveria exigir habilitação específica e ser feito exclusivamente mediante concurso público 

de provas e títulos. 

Os empresários do ensino, ao proporem a exigência de habilitação específica e de 

concurso público para o preenchimento do cargo de professor, referiram-se unicamente à 

                                                                                                                                                    
111 A Associação Brasileira de Escolas Comunitárias reunia, naquele momento, 16 universidades católicas, 32 
instituições de ensino superior isoladas, com um total de 20 mil alunos. 
112 A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) atendia, em 1987, quase meio milhão de 
estudantes. Informação apresentada pela própria CNEC em audiência pública na Subcomissão de Educação. 
113 Estes princípios são: compromisso com a liberdade, consolidação da paz social, democratização das 
oportunidades, formação de democratas, escola de cidadania, escola de serviço público e escola do povo. 
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rede pública de ensino. Deste modo, visaram eximir-se destas exigências, 

mantendo sua autonomia em tal questão e buscando manter as formas tradicionais de 

contratação de docentes no ensino particular: professores sem formação específica e a 

política do “quem indica” para a admissão de docentes. 

A proposta da FENEN se opôs às entidades de educadores que defenderam a 

equiparação das obrigações da iniciativa privada ao setor público em relação aos 

professores. Defendeu ainda que deveria ser garantida a liberdade de comunicação no 

exercício do magistério, exceto quando constituísse abuso de direito individual ou político. 

Com esta proposta, demonstrou o seu caráter conservador, pois mesmo em um momento 

de luta pela garantia da inserção na Constituição de mecanismos que garantissem a livre 

expressão, após tantos anos de censura no regime militar, resguardou o estabelecimento de 

um mecanismo de controle político-ideológico do magistério. Isto revela que as 

similaridades existentes entre o governo militar e os empresários leigos do ensino não se 

resumiram às políticas de privatização do ensino através da destinação de recursos públicos 

para este setor, mas também no controle ideológico da sociedade, dificultando a 

emergência de críticas e de reivindicações de organizações contrárias à ordem estabelecida. 

 

d) Proposta da AEC115 

A AEC propôs para o ensino fundamental uma escola pública estatal gratuita e de 

qualidade; bem como uma escola pública não estatal também gratuita e de qualidade, 

sustentada com recursos públicos,116 e o direito dos pais em escolher a educação dos filhos. 

Em relação ao professor, a AEC defendeu que, “O magistério dos diversos níveis terá 

                                                                                                                                                    
114 Representava naquele momento 35 mil escolas privadas, confessionais ou não, do primeiro, segundo e 
terceiro graus. 
115 A AEC é constituída por escolas de 1º e 2º graus de todo o país e atua em consonância com as orientações 
da CNBB. Esta entidade, ao indicar no documento “Posicionamentos e Linhas de Ação” a afirmação do 
Documento nº 36 da CNBB, apontou a necessidade de: a) mobilizar as Escolas Católicas, de modo coeso 
entre si e com a Igreja, na luta por uma nova ordem constitucional; b) apoiar candidatos à Constituinte que 
assumam os princípios propostos pelo Documento nº 36 da CNBB; influenciar todos os constituintes para 
que garantam a aprovação das normas jurídicas que possibilitem a real democratização das escolas; d) liberar 
pessoas capacitadas para compor em Brasília, uma assessoria aos constituintes.” (Mendes-RJ, 5 de maio de 
1986, publicado na Revista de Educação AEC, 1988) 
116 A AEC ao defender esta proposta se apresentou contrariamente à “estatização pura e simples do ensino 
fundamental ou contra o monopólio estatal do ensino”. É importante esclarecer que nem o Estado, nem o 
FÓRUM defenderam a estatização e o monopólio estatal nas questões educacionais. A única entidade que 
defendeu a estatização do ensino público foi a FASUBRA, mas assim mesmo assinou a proposta do 
FÓRUM. Ao mesmo tempo a AEC se colocou em oposição à mercantilização da educação, desta forma, 
apresentando-se com interesses diferentes dos empresários do ensino. 
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direito a salário e condições dignas de trabalho, aposentadoria com proventos 

integrais e direito à sindicalização”. (art. 18, § 1º) Propôs ainda: “As escolas não estatais 

têm o direito de preservar a filosofia e a proposta pedagógica próprias e, 

conseqüentemente, gozam de autonomia na composição de seu quadro pessoal, respeitadas 

as exigências legais”. A AEC, portanto, defendeu salários e condições dignas de trabalho 

para os professores, mas não se referiu à criação de exigências para sua formação e 

atualização e, ao mesmo tempo, buscou garantir sua autonomia na definição dos critérios 

para a admissão os profissionais da educação, professores, diretores, orientadores e 

coordenadores.117 

*** 

Em relação ao magistério, a Constituição de 1988 avançou ao prever a sua 

valorização e a criação de planos de carreira e a admissão por concurso público para os 

profissionais da rede pública. Entretanto, se comparado com as propostas apresentadas 

pelo FÓRUM no início do processo constituinte, as conquistas devem ser relativizadas. 

O FÓRUM defendeu para o magistério da rede privada: estabilidade no emprego, 

remuneração adequada, carreira docente e técnico-funcional. Somente conquistou o 

preceito geral de “valorização do magistério”, sem serem asseguradas quaisquer definições 

para a efetivação deste preceito no setor privado. 

A Carta de Goiânia, aprovada ao final da IV CBE, chegou a propor a criação de 

uma “carreira nacional do magistério”. O texto constitucional garantiu apenas “planos de 

carreira” e “piso salarial profissional”, para o magistério oficial, o que revela a derrota da 

proposta de uma “carreira nacional para o magistério”. A garantia do ingresso 

exclusivamente por concurso público consistiu em importante conquista que retirou a 

contratação de professores das tradicionais práticas clientelistas. O regime jurídico único 

foi garantido apenas aos docentes das instituições mantidas pela União.118 O direito de 

                                                 
117 AEC - Associação de Educação Católica do Brasil. Manifesto da AEC do Brasil, 1987. 
118 É importante registrar que o Artigo 206 da Constituição de 1988, do qual faz parte o inciso V, analisado 
aqui, foi alterado pela Emenda constitucional nº 19/1998. Esta emenda retirou do inciso V o trecho final que 
se referia à garantia do regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Esta emenda fez 
parte da proposta do Governo FHC da implantação da autonomia das universidades federais, que dentre 
outros, previa que cada universidade teria “liberdade” para implantar formas alternativas de contratação de 
professores, podendo também definir salários diferenciados. Desta forma o Inciso V do parágrafo 1º do art. 
206 ficou com a seguinte redação: “valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 
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sindicalização foi assegurado a todos os trabalhadores, inclusive aos professores. 

A definição da aposentadoria especial para professores também foi uma conquista, mas se 

não acompanhada de uma carreira profissional digna e valorizada pode ser considerada 

como um “favor” da sociedade a um segmento, todos sabem, sacrificado pelas dificuldades 

no exercício da profissão e pelos baixos salários. 

Nas discussões em torno da elaboração da Constituição, a preocupação das 

entidades e parlamentares que se articularam na defesa da escola pública se centrou na 

garantia da dignidade profissional do professor, sendo secundarizadas as necessidades de 

sua qualificação e a responsabilidade do Estado nesse processo. As questões principais que 

marcaram os debates em torno da aprovação da Constituição de 1988 se referiram, 

principalmente, como já afirmado, às questões mais amplas que poderiam garantir a 

expansão da escola pública e a democratização do acesso a ela e de sua gestão. Por isso, o 

tema central dos debates consistiu na destinação dos recursos públicos às escolas públicas 

e na instituição da gestão democrática da escola e dos sistemas de ensino. 

A defesa destes princípios revelou também a oposição dos segmentos organizados 

do campo do trabalho às práticas adotadas no regime militar, tanto da fácil transferência de 

recursos públicos às escolas privadas, quanto ao caráter autoritário de suas políticas. Para 

as entidades do campo do trabalho o debate principal da Constituinte buscou a garantia da 

universalização das oportunidades educacionais, a publicização do ensino em todos os 

níveis e o controle democrático das políticas e práticas educacionais. 

Certamente, a omissão no texto constitucional da referência à formação de 

professores, apresentada no decorrer deste capítulo, tornou mais difícil a batalha na 

elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É preciso reconhecer, no 

entanto, que, na luta travada pela aprovação da Constituição de 1988, os educadores 

progressistas não priorizaram a inserção no texto constitucional de um preceito que tratasse 

da formação dos profissionais da educação. 

A área de saúde, por exemplo, inscreveu no texto constitucional que compete ao 

Sistema Único de Saúde, dentre outros, “ordenar a formação de recursos humanos na área 

                                                                                                                                                    
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos.” 
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de saúde”, revelando que também caberia na Constituição esta preocupação em 

relação à formação dos profissionais do ensino.119 

O setor educacional confessional saiu fortalecido com a aprovação da Constituição, 

pois assegurou sua influência ideológica mediante a definição da obrigatoriedade da oferta 

do ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental. Conquistou também a 

garantia de recursos públicos para a manutenção e expansão de sua rede em todos os níveis 

mediante o argumento de se constituir em esfera pública não-estatal, distinguindo-se assim 

da iniciativa privada. 

A iniciativa privada empresarial também garantiu proteção do Estado ao assegurar 

que poderia ocorrer a concessão de bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na 

falta de vagas nas escolas públicas. Além disso, foi definido no texto constitucional que as 

empresas poderiam deduzir de sua contribuição para o salário-educação gastos realizados 

com o ensino fundamental de seus empregados e dependentes. A iniciativa privada 

também foi excluída da introdução da gestão democrática do ensino em suas escolas e da 

montagem de planos de carreira para seus professores, definidos unicamente para a rede 

pública de ensino. 

Várias questões educacionais acordadas entre as diferentes forças em disputa no 

texto Constitucional retornaram ao debate no processo de elaboração da LDB. Deste modo, 

o conflito entre a defesa da escola pública e da iniciativa privada foram atualizadas na 

aprovação da LDB marcadas pelas transformações na conjuntura econômica e política da 

sociedade brasileira. O próximo capítulo trata desta questão. 

É importante registrar que, apesar do caráter conservador do Congresso 

Constituinte, este foi palco da expressão das diferentes forças políticas presentes na 

sociedade brasileira e que a negociação, que pressupõe o reconhecimento do outro como 

também portador de uma verdade e de força política, se efetivou neste processo. 

As disputas travadas no processo constituinte entre os dois projetos de sociedade: 

liberal-corporativo, representado pelos privatistas, e democrático de massas, representado 

pelo FÓRUM, foram atualizadas no momento das eleições presidenciais de 1989. O 

resultado destas eleições em muito marcaria o modelo de articulação política do Congresso 

                                                 
119 Constituição Federal. Título VIII, Capítulo II, Seção II Da Saúde, art. 200, Inciso III, 1988. 
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Nacional e sua relação com o executivo e também da relação da sociedade civil 

com o Estado em sentido estrito, reduzindo progressivamente os espaços de negociação 

entre os diferentes projetos societais existentes no país. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

O NEOLIBERALISMO NO BRASIL E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

1. Determinantes econômicos e político-sociais da formação de 

professores nos anos de 1990 

A década de 1990 foi marcada pela conquista da direção política do neoliberalismo 

no país.120 Isto se deu com a vitória de Collor nas eleições de 1989 e pelo início de sua 

implementação no âmbito do Estado ainda neste governo; pelo aprofundamento de sua 

implantação no Governo Itamar Franco com ampliação das privatizações e o Plano Real; e 

por sua consolidação nos dois Governos Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995. 

Esses governos contribuíram significativamente para a mudança das configurações do 

Estado e da sociedade brasileira com a implantação de reformas profundas nas áreas 

econômica, política e social. 

                                                 
120 Anderson (1995) esclarece que o projeto neoliberal de sociedade surgiu após a II Guerra Mundial, na 
Europa e nos EUA, como uma reação ao Estado intervencionista e de bem-estar social nestas regiões. O 
projeto neoliberal, que criticava a implantação de mecanismos de controle do capital, não teve grandes 
repercussões neste momento, porque o capitalismo entrou em uma fase de crescimento rápido nas décadas de 
1950 e 1960. No entanto, a partir da crise da década de 1970, as propostas neoliberais foram resgatadas. 
Inicialmente no Chile, depois na Inglaterra e nos EUA, espalhando-se rapidamente por quase toda a Europa 
e, na década de 1990, chegando à América Latina, incluindo o Brasil. 
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O neoliberalismo consistiu numa reação dos setores dominantes do 

capitalismo à crise de acumulação da segunda metade da década de 1970. Seus 

fundamentos são: a desregulamentação da economia, objetivando possibilitar a livre 

circulação mundial do capital; a privatização, visando a diminuição da presença do Estado 

em setores de interesse ao investimento do capital privado; e o corte do déficit público, que 

buscando reduzir os gastos estatais com pessoal e com as políticas sociais. Neste sentido, 

afirma Sader (1995): 

 

O neoliberalismo acentua assim, o caráter mercantilista do capitalismo em 
detrimento da presença do Estado, com seu papel regulador e de correção das 
deformações introduzidas na economia e na vida social pelas relações de 
mercado. Além disso, ao favorecer a livre circulação de capital em escala 
nacional e internacional, privilegia a hegemonia do capital internacional, que, 
no período atual do capitalismo, é, em grande medida, o capital financeiro. (p. 
189-190) 
 
 

O corte dos gastos estatais nos países periféricos objetiva, a partir dos interesses dos 

grandes investidores, garantir recursos para o cumprimento dos acordos para o pagamento 

da dívida externa. Deste modo, as políticas econômicas e sociais destes países passam a ser 

regidas, principalmente, por interesses econômicos e financeiros situados em seu exterior. 

Os pilares da política neoliberal, de acordo com Boito Jr. (1999), podem ser 

pensados como uma série de três círculos concêntricos: a) o círculo externo e maior, 

representando a desregulamentação do mercado de trabalho e supressão dos direitos 

sociais; b) o círculo intermediário, representando a política de privatização e c) o círculo 

menor e central, representando a abertura comercial e a desregulamentação financeira. 

Cada círculo corresponde aos interesses de frações da burguesia nacional e internacional. 

O autor ressalta que os interesses dos trabalhadores ficam do lado de fora dessa figura de 

três círculos, já que não são contemplados pelo neoliberalismo. 

O círculo externo e maior, abarcando os interesses do imperialismo e de toda a 

burguesia, consiste no círculo da desregulamentação do trabalho, da redução de salários e 

da redução de gastos e direitos sociais. Todas as empresas capitalistas, pequenas ou 

grandes, industriais, comerciais ou agrícolas, tiram proveito, em grau maior ou menor, 

dessa redução dos custos salariais e dos direitos sociais. 
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O segundo círculo, o da política de privatização, favorece o imperialismo 

e uma fração da burguesia brasileira, o capital monopolista, e marginaliza o pequeno e 

médio capital. A política neoliberal de privatização das empresas públicas tem ampliado o 

patrimônio das grandes empresas do setor bancário, do setor industrial além do setor da 

comunicação. Esses grandes grupos compraram a baixos preços empresas estatais 

lucrativas dos setores petroquímico, siderúrgico, mineração, empresas de energia elétrica e 

água e obtiveram concessão para a exploração de transporte ferroviário e rodovias, 

utilizando para isso, muitas vezes, as chamadas “moedas podres” e empréstimos do 

BNDES. 

O terceiro círculo é o mais exclusivista, pois divide o próprio grande capital, que é 

a fração hegemônica no bloco no poder. Representa a política da abertura comercial e da 

desregulamentação financeira que estão interligadas. Na política econômica neoliberal, 

apenas o setor bancário do capital monopolista e o capital imperialista têm seus interesses 

inteiramente contemplados por esse círculo restrito, isto porque a burguesia industrial 

interna perde com a política de juros altos e de abertura comercial. 

Boito Jr. esclarece que há um novo setor da burguesia brasileira que, se não foi 

criado pelo neoliberalismo, desenvolveu-se significativamente desde o advento da política 

neoliberal. Este setor consiste na nova burguesia de serviços, ligada principalmente à 

exploração dos serviços de saúde e de educação121 e, mais recentemente, à previdência 

privada estimulada pela política governamental de “reforma” da previdência pública. 

Também o setor bancário está presente nessa atividade, basicamente através dos seguros de 

saúde e previdência. Assim, o crescimento da nova burguesia de serviços é um subproduto 

necessário da redução dos gastos e dos direitos sociais. (idem, p. 67) 

A expansão acelerada da nova burguesia de serviços, nas áreas de saúde e 

educação, é um indicador da alta taxa de lucratividade desse setor. Isto porque a política 

governamental tem deixado essas empresas obterem taxa de lucro muito altas, para que 

                                                 
121 “Na rede escolar, as escolas privadas detêm 3,7 milhões das 33,1 milhões de matrículas do primeiro grau; 
1,2 milhões das 5,8 milhões de matrículas do segundo grau e 970 mil das 1,66 milhões de matrículas no 
terceiro grau. (...) A composição do capital é muito heterogênea na área do serviço de educação. Há uma 
miríade de pequenas e médias empresas, principalmente no primeiro e segundo graus, mas há também 
grandes empresas que reúnem milhares de estudantes – o símbolo maior aqui é o império do ramo 
educacional constituído pelo grupo Objetivo, presente em todos os níveis de ensino e em quase todos os 
Estados do país. Há ainda, em todos os graus, as escolas confessionais. Mas essas funcionam, cada vez mais, 
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possam expandir rapidamente seus negócios. Deste modo, o Estado pode se 

desresponsabilizar dessas tarefas. 

No ensino superior, o processo de privatização vem representando uma mudança na 

natureza da instituição universitária brasileira, mudança que é parte integrante da política 

econômica neoliberal. O modelo de universidade existente no país foi herdado do período 

populista e do desenvolvimentismo e estava pautado na industrialização e capacitação 

tecnológica da economia brasileira. Neste projeto de sociedade, havia, mesmo que 

limitado, um processo de integração nacional, que passava por uma política de expansão 

do ensino público, de democratização e de valorização da cultura. Com o neoliberalismo, o 

Estado brasileiro não tem mais uma política de integração social e regional e a economia é 

induzida a reduzir sua capacidade tecnológica. 

Desta forma, explica Boito Jr. (1999), o capitalismo periférico brasileiro, que nunca 

se preocupou com um alto nível de exigência tecnológica, passou a se satisfazer com um 

nível ainda mais modesto e um volume ainda menor de pesquisa científica. Além disso, a 

privatização das grandes empresas estatais, que investiam em pesquisa, reduziu ainda mais 

a demanda por pesquisa do setor produtivo às grandes universidades. Em decorrência 

destes fatos, os governos neoliberais mantiveram e aprofundaram a política herdada da 

década de 1980 da suspensão da expansão da rede de universidades públicas e da redução 

da dotação orçamentária das universidades já existentes. Neste sentido, Boito Jr. ressalta 

que no estágio atual de remodelagem da economia brasileira, as necessidades da burguesia 

podem ser atendidas pelo modelo de universidade privada, que se constituem em centros 

de formação profissional precária e de mera difusão de conhecimento. 

A nova burguesia de serviços ocupa uma posição singular no bloco no poder, 

mesmo sendo interessada apenas na política de desregulamentação do mercado de trabalho 

e de supressão de direitos sociais. Ela é favorecida pela posição estratégica que ocupa na 

política neoliberal, pois tanto o imperialismo quanto todas as frações burguesas presentes 

no bloco no poder pressionam o Estado para a redução de seus gastos sociais. Deste modo, 

estes segmentos convergem na defesa dos interesses da nova burguesia de serviços: a 

redução da educação, da saúde e da previdência públicas e um maior estímulo para o 

                                                                                                                                                    
segundo critérios comerciais – a função de difusão da ideologia religiosa que antes tinha maior importância, 
foi deslocada para segundo plano, ou mesmo desapareceu.” (Boito Jr, 1999, p. 68-69) 
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crescimento do mercado no qual atua essa nova burguesia. Além disso, o 

neoliberalismo contribuiu para sua legitimação social ao fazer a apologia do mercado e 

criticar os serviços públicos. (idem) 

Entretanto, apesar da correspondência entre a política neoliberal e os interesses da 

burguesia de serviços, esta fração do bloco no poder não consiste em uma fração 

hegemônica.122 Isto porque, se o imperialismo e o grande capital, frações hegemônicas do 

bloco no poder, forem obrigados a fazer concessões ao movimento operário e popular, o 

setor de serviços seria o primeiro a sofrer alterações.  

No âmbito das políticas sociais, o projeto liberal-conservador tem implantado a 

redução do âmbito de ação das instituições públicas e a ampliação dos campos de 

investimento privado em áreas rentáveis, sob o argumento de liberar o Estado para o 

cumprimento de suas funções sociais destinadas ao atendimento das camadas mais pobres 

da população. Desta forma, implanta-se um processo de “privatização seletiva” (Laurell, 

2000), no qual as áreas sociais rentáveis e promissoras são entregues à burguesia de 

serviços que, por sua vez, recebe numerosos benefícios do governo para implantar e 

expandir seus “negócios”. 

A redefinição do modelo de políticas sociais no país vem significando a passagem 

do modelo europeu, pautado nas políticas que asseguravam direitos universais a partir do 

princípio da igualdade, presente no Estado de Bem-Estar Social, para o modelo americano, 

que propõe a focalização dos direitos sociais e o princípio da eqüidade. Neste sentido, 

vive-se hoje a “americanização” da política social, ou seja, a instituição de serviços 

públicos restritos, mínimos e reduzidos à população de baixa renda. Apesar de 

formalmente estendido a todos os brasileiros, o alcance dos serviços públicos está sendo 

limitado a um atendimento precário aos mais pobres. 

 

1.1 O neoliberalismo no Brasil na primeira metade dos anos 1990 

As eleições para Presidente da República de 1989, a primeira depois de 29 anos, 
ocorreram um ano após a aprovação da Constituição de 1988. Confrontaram-se nestas 

                                                 
122 No que se refere à relação da nova burguesia de serviços com os demais setores da burguesia, Boito Jr. 
(1999) afirma que: “(...) poderíamos dizer que o imperialismo e o grande capital são os animais predadores, 
satisfazem suas necessidades graças à sua própria força, enquanto a nova burguesia de serviços é o 
carniceiro, o animal que vive das sobras da guerra que o neoliberalismo trava com os trabalhadores”. (p. 72). 
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eleições diferentes projetos de sociedade e de educação representados pelas 
diferentes classes e frações de classe que buscaram afirmar suas propostas para a 
reconstrução do país. 

Até essas eleições, a sociedade brasileira vivia um momento de crise de hegemonia, 
pois nenhuma classe, após o período de domínio da tecnocracia-militar, conseguira afirmar 
seu projeto de sociedade como dirigente. O número elevado candidatos à Presidência da 
República nestas eleições, 21 candidatos,  revela a existência desta crise de direção. 

Neves (1991), analisando os projetos de sociedade e de educação dos diferentes 
partidos que se candidataram às eleições presidenciais de 1989, ressalta que o fato de todos 
os candidatos apresentarem propostas para a área educacional evidencia a importância da 
educação para os eleitores e a preocupação dos partidos em contemplá-la em seus planos 
como uma resposta a esta demanda. De acordo com essa autora, apesar de parecerem 
semelhantes, as propostas dos diferentes partidos que concorreram às eleições de 1989 
possuíam diferenças significativas. Estas diferenças surgiam do tipo de inserção que cada 
partido conferia à educação em seu projeto de sociedade e do alcance proposto para a 
socialização do saber, da riqueza e do poder. 

As propostas dos partidos políticos concorrentes às eleições presidenciais de 1989, 

foram agrupadas por Neves (1991) em três blocos de forças político-partidárias: bloco 

conservador de direita e centro-direita, identificado com o chamado neoliberalismo; bloco 

de centro-esquerda, que encampava propostas políticas do tipo social-democracia; e bloco 

de esquerda, identificado com um projeto socialista de organização social. 

No primeiro bloco foram agrupadas as propostas educacionais das várias frações do 

capital e de seus aliados, representados pelo PRN, PL, PDS, PFL e pelo PTB, que 

obtiveram conjuntamente, no 1º turno eleitoral, 45,62% dos votos válidos. 

No segundo bloco, centro e centro-esquerda, foram incluídas as propostas 

educacionais do PMDB, PSDB e PDT, os quais, mesmo propondo a manutenção da 

sociedade capitalista, reivindicavam maior participação do conjunto da população na 

riqueza socialmente produzida. Este bloco recebeu 32,77% dos votos válidos no 1º turno 

da votação. 

O terceiro bloco, constituído pelos partidos de esquerda PT, PSB, PC do B e PCB, 

propôs a transformação das relações sociais capitalistas, buscando transformar o 

trabalhador em sujeito político do processo histórico. Este bloco recebeu 18,33% dos votos 

no 1º turno. 

O bloco conservador defendeu o desenvolvimento social como um subproduto do 
desenvolvimento econômico, numa perspectiva de manutenção ou aprofundamento do 
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modelo capitalista associado e dependente. Propôs, em linhas gerais, a retirada da 
intervenção econômica do Estado como condição para a retomada do crescimento pelo 
aumento da produtividade do trabalho e da competitividade internacional. A ampliação das 
oportunidades educacionais restringia-se ao acesso à escolaridade básica. Para viabilizar 
uma “revolução científico-tecnológica” sustentada fortemente pela iniciativa privada e que 
seguisse o modelo dos países desenvolvidos, o Projeto Brasil Novo, do candidato Collor de 
Melo, propunha a convocação da comunidade científica local para a sua execução e a 
valorização dos profissionais em educação “em termos econômicos, em termos de 
relevância social e em termos de reconhecimento profissional.” (Neves, 1991, p. 292) 

Para o grupo conservador à época, o desenvolvimento do sistema educacional 
estava vinculado às necessidades do crescimento econômico e só secundariamente às 
necessidades da democratização das relações sociais. Na ótica do capital “a erradicação do 
analfabetismo, a ampliação do número de creches e o acesso universalizado à educação 
básica se constituíram em metas fundamentais de mediação política entre capital e 
trabalho”. (idem, p. 317) 

O bloco de centro e centro-esquerda se propôs a reverter o padrão de acumulação 
vigente através de um projeto de sociedade fundado no crescimento econômico como 
instrumento de distribuição de renda e na democracia representativa e participativa como 
forma de expressão popular. Comprometeu-se com a “desprivatização” do Estado, 
restabelecendo-se sua natureza pública e democrática, reafirmando seu papel como indutor 
e regulador das forças produtivas no rumo de uma sociedade de consumo de massa e de 
promotor da ampliação dos direitos de cidadania. A educação escolar para este grupo foi 
concebida como direto de cidadania e o desenvolvimento do sistema educacional deveria 
responder tanto aos imperativos do crescimento econômico quanto às demandas de 
socialização do saber. 

O bloco de esquerda defendeu uma integração soberana e competitiva do Brasil à 
economia internacional, sob a direção política do trabalho. Propôs a ampliação e 
aprofundamento da função social da propriedade e a ampliação e o aprofundamento das 
relações democráticas de poder, através do fortalecimento da sociedade civil e do controle 
social do Estado. Defendeu a criação de um sistema nacional de educação que garantisse 
ao conjunto da população acesso e permanência em igualdade de condições à escola. 

Na análise das propostas dos partidos políticos, Neves (1991) aponta uma 
unanimidade encontrada: todos os partidos manifestaram um compromisso com a 
valorização do magistério. Para ela: 

 
Tal compromisso pode revelar apenas uma estratégia de cooptação de fração 
significativa do eleitorado, representada pelos profissionais da educação, 
especialmente entre aquelas forças políticas que postulam a continuidade do 
modelo de superexploração da força de trabalho; mas pode também se 
configurar em uma resposta política ao avanço da organização dos 
profissionais da área na última década, bem como em uma preocupação real 
com a deteriorização da qualidade das condições de trabalho na maioria das 
escolas brasileiras, por parte daquelas forças políticas que propugnaram, 
nesse embate político, a reversão do modelo de sociedade em vigor – ou 
seja: pode ser o reconhecimento do papel do educador, enquanto agente de 
sistematização do saber necessário para que a força de trabalho amplie sua 
produtividade. (p. 320) 
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Ao tentar explicar o motivo da preocupação dos partidos políticos com a 
valorização do magistério, Neves afirma que ela pode ter-se constituído como estratégia de 
sedução do eleitorado, em geral sensível às questões educacionais e também dos 
professores. Não se pode esquecer, além disso, que esta categoria profissional cresceu em 
organização e mobilização a partir do final da década de 1970. Entretanto, não se pode 
negar que as entidades dos professores, somente em alguns momentos, conseguiram sair 
das reivindicações corporativas relativas às questões de melhoria salarial e de carreira para 
alcançar o momento ético-universal em que aspirou e lutou por uma transformação mais 
profunda da sociedade. E mesmo quando isto aconteceu, esbarrou em suas dificuldades de 
organização e de conquista de adeptos à sua luta, como no caso da elaboração da 
Constituição de 1988: a proposta do FÓRUM de realizar uma campanha nacional de 
mobilização popular em defesa da escola pública e gratuita não se efetivou e a sua ação 
ficou restrita à apresentação das emendas populares, ao trabalho de acompanhamento no 
Congresso Constituinte e nas entidades acadêmicas e sindicais da própria área. 123 

A educação, contudo, era uma área a demandar soluções urgentes para seus graves 
problemas e seus profissionais se encontravam em uma situação de desvalorização que não 
poderia ser negligenciada, daí não poder estar ausente das propostas eleitorais e dos 
discursos políticos de qualquer partido que pretendia conquistar a Presidência da República 
em um país que, recém saído de uma ditadura militar, possuía uma dívida social e 
educacional enorme com seu povo. 

As eleições de 1989 foram divididas em dois turnos. No primeiro, concorreram 21 

candidatos124 e os dois mais votados foram para o segundo turno, Fernando Collor de Melo 

(PRN-AL) e Luís Inácio Lula da Silva (PT-SP). O segundo turno das eleições expressou a 

disputa entre dois projetos de sociedade opostos. De um lado o candidato Collor de Melo, 

do Partido da Reconstrução Nacional, criado para formalizar sua candidatura, defendendo 

a redução da interferência do Estado, a liberdade do mercado e a abertura do mercado 

nacional ao mercado internacional. O lema de sua campanha centrou-se na “caça aos 

marajás”, funcionários públicos com altos salários, e no combate à corrupção. De outro 

lado, o sindicalista Luís Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, defendia a 

inserção autônoma do país na economia internacional sob a direção dos trabalhadores, 

                                                 
123 Como visto no capítulo II deste trabalho. 
124 Os candidatos à presidência no 1º turno foram: Fernando Collor PRN (PST, PSL), Luiz Inácio da Silva PT 
(PSB-PcdoB), Leonel Brizola PDT, Mário Covas PSDB, Paulo Maluf PDS, Guilherme Afif PL (PDC), 
Ulysses Guimarães PMDB, Roberto Freire PCB, Aureliano Chaves PFL, Ronaldo Caiado PSD (PDN), 
Affonso Camargo PTB, Enéas Carneiro PRONA, Marronzinho PSP, Paulo Gontijo PP, Zamir PCN, Lívia 
Maria PN, Eudes Mattar PLP, Fernando Gabeira PV, Celson Brandt PMN, Antônio Pedreira PPB, Manoel 
Horta PDC do B. Os partidos que receberam maior votação foram : PRN (30, 48% dos votos válidos); PT/PC 
do B/PSB (17,19%); PDT (16,51%); PSDB (11,52%); PDS (8,85%); PL (4,84%); PMDB (4,74%); PCB 
(1,14%); PFL (0,89%); e PTB (0,56%). (Tribunal Superior Eleitoral. www1.tse.gov.br/eleiçoes/resultados) 



 

 

{PAGE  } 

 

procurando garantir uma democracia política com conteúdo social, mediante o 

fortalecimento da sociedade civil, na perspectiva do controle social do Estado. 

Collor foi eleito com 50% dos votos válidos, contra 44,2% obtidos por Lula. No 

entanto, apesar da vitória de Collor e de seu projeto de Estado mínimo, apontando para a 

manutenção do modelo excludente de educação, Neves (1991) ressalta: “(...) a pequena 

diferença entre os votos obtidos pela proposta conservadora e a proposta educacional 

socialista perdedora indica o prosseguimento dos embates no âmbito do Estado e da 

sociedade civil (...) (p. 320). E de fato, o embate entre estes dois projetos de sociedade e de 

educação marcaram todo o processo de definição das políticas educacionais e, 

especificamente, de formação de professores no país durante toda a década de 1990. 

A vitória de Collor de Melo, defendendo o projeto liberal-conservador, contribuiu 

para que a plataforma política baseada na abertura política, privatização e 

desregulamentação desse novo rumo à política de Estado, convertendo-se no novo 

“cimento” de um novo bloco histórico no país.125 

Collor, no início de seu mandato, começou a implantar seu projeto de privatização. 

Logo na primeira semana de governo, suprimiu certos órgãos públicos, como a 

SIDERBRÁS, holding estatal de aço; a PORTOBRÁS, holding que administrava os 

portos; e a INTERBRÁS, companhia em comércio internacional. Além disso, a 

privatização e a redução do número de servidores públicos foi sua meta (estimativa de 

redução de 25%). Na área econômica, o Presidente Collor adotou postura fortemente 

intervencionista, começando seu governo com a implantação do Plano Collor 1 que 

decretou o seqüestro de todas as reservas líquidas – inclusive depósitos à vista e da 

poupança – por um ano e meio. Singer (1999) comenta que este plano: 

 

(...) lançou a economia em profunda recessão, a ponto duma inflação de 80% 
na primeira quinzena de março [de 1990] transformar-se em deflação na 
quinzena seguinte. Antes que a economia entrasse em completo colapso, a 
equipe econômica começou a permitir o acesso a recursos líquidos a setores 
específicos, de acordo com o arbítrio dos que manejavam a ‘abertura de 
torneiras’. (p. 28) 

 

                                                 
125 Neste sentido, comenta Boito Jr. (1999): “Talvez desde o período populista não víamos no Brasil, uma 
ideologia política converter-se, com tanta eficácia, em instrumento de unificação do bloco no poder e, ao 
mesmo tempo, em instrumento de legitimação dos interesses particulares das classes e frações que integram 
esse bloco junto às classes populares”.(p. 219-220) 
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Para a implementação das reformas anunciadas na campanha, o 

Presidente Collor de Melo utilizou mecanismos autoritários, como o uso indiscriminado 

das medidas provisórias e o bloqueio da participação da sociedade civil organizada. O PFL 

consistiu na principal força de apoio e articulação do governo no Congresso Nacional, 

mesmo não sendo o partido do presidente, sustentada na liderança de Antônio Carlos 

Magalhães, então governador da Bahia. O presidente atacou fortemente as centrais 

sindicais, acusando-as como fonte de corporativismo. O funcionalismo público foi tratado 

como inimigo número um dos interesses da nação. 

Durante o Governo Collor, de janeiro de 1990 a setembro de 1992, foram 

privatizadas 11 empresas estatais; foram retomadas as negociações da dívida externa com o 

FMI e o Clube de Paris, o que propiciou o retorno ao país do investimento estrangeiro, de 

caráter majoritariamente especulativo; ocorreu a redução das tarifas aduaneiras; a 

implantação da política de liberalização comercial voluntarista, visto não terem sido 

realizados estudos acerca da situação produtiva brasileira; procedeu-se à abertura dos 

financiamentos do BNDES ao capital estrangeiro, para projetos que viessem a ampliar a 

competitividade industrial do país; implementou-se o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (PBQP) e o Programa de Apoio à Capacidade Tecnológica (PACTI), de 

estímulo à reestruturação produtiva; na política agrícola, ocorreu o corte dos subsídios, o 

que teve de ser revisto diante da crise na safra de 1990-1991; e teve início a “diminuição” 

do Estado, mediante uma reforma administrativa sem planejamento. 

Com estas ações o Governo Collor buscou ajustar a economia brasileira às 

indicações do Consenso de Washington, implantando no país um processo de 

modernização conservadora mediante sua adequação, de forma subordinada, à nova 

divisão internacional do trabalho na sociedade capitalista. 

A mídia, principalmente a televisiva, foi usada massivamente para difundir a 

necessidade das mudanças em curso. A urgência da privatização das empresas estatais e do 

enxugamento da máquina estatal foi disseminada buscando a construção do consenso 

nacional em torno desse novo projeto de sociedade. Houve também a exploração, por parte 

da mídia, das qualidades pessoais, habilidades e virtudes físicas de Collor, o que contribuiu 

para criar a visão de que ele tudo podia, inclusive controlar a inflação e colocar o país no 

primeiro mundo. 
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Com o afastamento do Presidente Collor de Melo,126 em setembro de 

1992, provocado por constantes escândalos e denúncias de corrupção que levaram a seu 

impeachment e agravado pela situação de crise e instabilidade econômica do país, teve 

início o Governo do Presidente Itamar Franco, vice-presidente de Collor. 

Itamar Franco principiou seu governo buscando uma ampla coalizão partidária que 

lhe desse sustentação, visando superar a crise política gerada com o impeachment  de 

Collor. Neste sentido, esclarece Meneguello (1998): 

(...) a coalizão inicial do governo Itamar traduziu a fórmula de cooperação 
partidária própria de cenários multipartidários, observada na busca da 
construção de apoio ou de unidade em torno de questões críticas. A 
reconstituição do equilíbrio entre poderes e o preenchimento partidário da 
condução do governo – Itamar Franco não era filiado a qualquer partido 
político – definiu uma composição política ampla: a coalizão PSDB-PFL-
PMDB-PTB-PSB abrangeu forças partidárias de esquerda, de centro e de 
direita, somando 58% das cadeiras do Congresso, e 53,2% entre os partidos 
governamentalmente relevantes. (p. 122, destaque do original) 

 

Neves (2000a) divide o Governo Itamar em dois momentos: o primeiro, período do 

“Condomínio da Governabilidade”, se estendeu de outubro de 1992, quando assumiu 

provisoriamente a Presidência da República, até a escolha de Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB-SP) para o Ministério da Fazenda127, após a divulgação do plebiscito sobre a forma 

e regime de governo em 21 de abril de 1993. O segundo, período da “Estabilização 

Econômica para a Continuidade Política”, iniciou-se com a posse de Fernando Henrique 

Cardoso no Ministério da Fazenda e se prolongou fim de seu governo em dezembro de 

1994.128 

Itamar Franco iniciou seu governo com expectativas, por parte de diferentes setores 

sociais, de que iria reverter a política de desnacionalização implantada por Collor. 

Entretanto, apesar das contradições presentes em seu governo,129 suas ações se pautaram 

                                                 
126 A abertura do processo de impeachment do Presidente Collor de Melo foi aprovado na Câmara dos 
Deputados, no dia 29 de setembro de 1992, com 441 votos a favor, 38 contra, 23 ausentes e 1 abstenção. 
127 Antes da nomeação do senador Fernando Henrique Cardoso para a pasta da Fazenda, já haviam passado 
por esta pasta, em sete meses de governo, quatro ministros da Fazenda. 
128 Itamar Franco deixou o governo com 87% de aprovação popular, fazendo FHC seu sucessor, resultados 
atribuídos ao “sucesso” do Plano Real, criado por FHC e aprovado no Senado em dezembro de 1992. 
129 Um exemplo desta contradição pode ser vista no fato de que, enquanto no plano da implantação de 
medidas de modernização ele empregava estratégias democratizantes pela efetiva participação dos 
trabalhadores nas instâncias decisórias de definição de políticas nas câmaras setoriais, em relação às medidas 
de estabilização econômica, progressivamente, o Executivo reforçava o uso de estratégias “pelo alto”, 
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pela continuidade e pelo aprofundamento das estratégias neoliberais tanto na área 

da economia, quanto na área social. Além disso, tal qual Collor de Melo, utilizou-se de 

mecanismos autoritários e de cooptação individual ou grupista, em sua relação com o 

Legislativo, para aprovar os projetos enviados àquela casa. O uso de medidas provisórias 

(MP), estratégia na qual o Executivo se sobrepõe ao Legislativo, foi ampliado 

significativamente. Enquanto Collor de Melo emitiu 160, Itamar Franco emitiu 504. 

A estabilização monetária e a sucessão presidencial orientaram as ações de Itamar 

Franco durante todo o segundo período de governo. Fernando Henrique Cardoso, ministro 

das Relações Exteriores, assumiu a direção da equipe econômica do governo. Além disso, 

foi feita uma reforma ministerial objetivando a aprovação, no Congresso Nacional, das 

propostas neoliberais de organização social. Com este intuito foi lançado o Programa de 

Ação Imediata (PAI) que seguiu o modelo dos ajustes econômicos implantados em 

distintos países da América Latina. 

Dentre as medidas tomadas neste momento com o objetivo de sanear o setor 

público podem ser citadas: aceleração das privatizações dos setores siderúrgico, 

petroquímico e de fertilizantes e ampliação da privatização para o setor elétrico e de 

transportes ferroviários; regulamentação do Imposto Provisório sobre Movimentação 

Financeira (IPMF, futuro CPMF); combate à sonegação fiscal, objetivando a recuperação 

de receita; corte dos gastos públicos, com destaque para o corte na área social; aumento da 

eficiência na utilização dos recursos públicos; e negociação da dívida interna dos estados e 

municípios com a União. 

A implantação destas medidas de estabilização econômica foi conferindo ao 

Governo Itamar Franco a legitimidade política necessária para a implantação de novo 

plano econômico, depois do fracasso de vários planos nos anos de 1980 e na década de 

1990. Este plano deveria garantir o combate à inflação e, assim, possibilitar a sucessão 

presidencial do candidato indicado por Itamar Franco e a continuidade das políticas em 

curso. 

                                                                                                                                                    
especialmente no que se refere às privatizações de empresas estatais e o constante corte de verbas na área 
social. 
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Em novembro de 1993 foi lançado o Plano Real130 previsto para ser 

implantado em três fases: do ajuste fiscal, da criação da Unidade Real de Valor (URV) e da 

substituição da moeda cruzeiro pelo real. Na fase do ajuste fiscal, foi prevista a criação do 

Fundo Social de Emergência,131 para cuja implantação foi necessária a alteração do texto 

constitucional, e o aumento da alíquota do Imposto de Renda para pessoas físicas. Para a 

aprovação destas medidas no Congresso Nacional, o Governo Itamar continuou a se 

utilizar de autoritarismo e de práticas fisiológicas em sua relação com os parlamentares. 

Diante de uma queda rápida dos índices de inflação houve uma adesão popular 

significativa ao Plano Real. Deste modo, o candidato à Presidência, responsável pela 

implantação desse plano, foi conquistando vantagens em relação aos demais candidatos.132 

De acordo com Sader (1995), o Plano Real e a estabilização da moeda desempenharam o 

papel de costurar todo um esquema porque 

 
(...) demonstraram à direita que Fernando Henrique Cardoso podia ser um 
candidato popular, que seu plano de combate à inflação – como já havia 
exibido no Ministério da Fazenda – não afetava os interesses do bloco 
dominante e teve o efeito formidável sob o ponto de vista eleitoral. 
Mostraram, também, para as classes médias, que o avanço do país começa 
pela estabilização monetária e isso possibilita atrair as oligarquias no poder 
para o projeto modernizador. Demonstraram, finalmente, para setores das 
classes populares, que a inflação seria seu principal inimigo, e não o 
desemprego, a exploração, o nível salarial, a dívida externa e interna, a 
desigualdade social. (p. 162-163) 
 
 

Além disso, nesta eleição,133 o aparelho estatal e a máquina administrativa foram 

utilizados amplamente para eleger Fernando Henrique Cardoso e garantir a continuidade 

                                                 
130 O Plano Real, diferentemente de outros planos implantados no país como o Plano Cruzado e Plano Collor, 
foi anunciado à sociedade com bastante antecedência e não contou com a utilização do congelamento de 
preços e salários, o que facilitou sua aceitação pela sociedade. Além disso, foi implantado em várias etapas, o 
que possibilitou que fosse submetido à discussão e à aprovação do Congresso. De acordo com Singer (1999): 
“O plano tornou-se palatável à opinião pública exatamente por não ser autoritário como foram os anteriores. 
Ele pôde inclusive ser emendado e aperfeiçoado nas casas do Congresso Nacional.” (p. 28) 
131 Este fundo foi formado por uma parcela dos valores que a União deveria repassar para os estados e 
municípios. “O Fundo ficou à disposição do Governo Federal e na verdade representou uma recentralização 
da receita fiscal nas mãos do executivo federal em detrimento dos estados e municípios.” (Singer, 1999, p. 
29) 
132 De acordo com Fiori (1997) “(...) o Plano Real não foi concebido para eleger FHC; FHC é que foi 
concebido para viabilizar no Brasil a coalizão de poder capaz de dar sustentação e permanência ao programa 
de estabilização do FMI e viabilidade política ao que falta ser feito das reformas preconizadas pelo Banco 
Mundial”. (p. 14) 
133 As eleições de 1994 envolveram a eleição do Presidente da República, de 27 governadores, de 2/3 do 
Senado, da nova Câmara dos Deputados para a legislatura 1995/1998, além dos representantes estaduais das 
câmaras dos deputados de todos os estados brasileiros. 
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do projeto liberal-conservador no país. Articularam-se em torno dessa 

candidatura o PSDB, PFL e PTB. 

O projeto alternativo, organizado pela Frente Brasil Popular,134 tendo como 

candidato Luís Inácio da Silva, foi perdendo pontos nas pesquisas eleitorais à medida que a 

inflação foi sendo controlada artificialmente. Esta frente congregou movimentos sociais 

que se opunham à monopolização da economia, do poder político e dos meios de 

comunicação. O PT elaborou um programa centrado na justiça social, articulando as 

grandes demandas sociais, políticas e culturais negadas à maioria da população brasileira. 

A implantação no país do projeto societal liberal-conservador nos Governos Collor 

e Itamar passaram a indicar a necessidade de mudanças profundas nas políticas 

educacionais e na formação de professores para a adequação da educação nacional ao novo 

estágio de desenvolvimento do capitalismo. Assim, diante das novas exigências para a 

formação humana, decorrente do avanço das forças produtivas diante do desenvolvimento 

tecnológico e da ciência e da modernização da produção, da reestruturação do sistema 

produtivo no país e da reforma no aparelho de Estado, novas exigências ético-políticas e 

técnico-científicas foram colocadas à educação. 

Na perspectiva do capital, caberia à educação desenvolver a nova sociabilidade 

indispensável para a adaptação do trabalhador às exigências da modernização da sociedade 

brasileira, entendida como adequação aos padrões de produção e organização social do 

capitalismo central. À educação escolar caberia a disseminação de valores e normas para o 

exercício de uma cidadania restrita aos limites de uma democracia formal. No campo da 

formação para o trabalho, a educação deveria oferecer habilidades e aptidões abstratas para 

a inserção em um mundo produtivo reestruturado. Entretanto, como destaca Martins 

(1998): 

(...) a política educacional nos anos de 1991 a 1994 – englobando os 
governos Collor e Itamar Franco – ao mesmo tempo em que assimilou e 
implementou algumas ações identificadas com as exigências modernizantes 
do capitalismo em seu mais novo estágio, manteve várias ações destinadas 
ao resgate da dívida social. (p. 52) 

 

                                                 
134 A Frente Brasil Popular organizou as “Caravanas da Cidadania” com o intuito de difundir suas propostas e 
conhecer melhor as diferentes regiões do país. As Caravanas duraram 15 meses, percorreram 41 mil km, nos 
27 estados brasileiros. 
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Neste sentido, Martins (1998) afirma que o Governo Collor não 

conseguiu consolidar diretrizes e estratégias políticas que garantissem que a educação 

desse “um salto qualitativo na perspectiva da modernização conservadora.” (p. 52) No 

período em análise foram valorizadas mais significativamente as ações educacionais de 

cunho assistencialista, como os centros integrados de atenção à criança (CIAC), em 

detrimento da ampliação da formação para o aumento da produtividade e da 

competitividade empresarial como requerido pelos setores empresarias brasileiros e capital 

internacional. 

No Governo Itamar Franco é possível perceber a permanência deste caráter 

assistencialista na manutenção dos CIAC, mediante a criação dos centros de atendimento 

integrado à criança (CAIC), o incentivo às escolas da CNEC e a retomada do crédito 

educativo no ensino superior, o que também beneficiou o setor privado do ensino, dentre 

outros. Entretanto, de acordo com Martins (1998), Itamar Franco conseguiu implantar 

ações modernizantes objetivando a melhoria da qualidade da educação, aumentando a 

capacidade de trabalho conforme as exigências empresariais. 

A principal medida educacional do Governo Itamar Franco consistiu na elaboração 

do Plano Decenal de Educação para Todos aprovado em torno de um consenso quase 

nacional em 1993. Este plano,135 elaborado a partir do compromisso internacional em 

assegurar o direito de todos à educação, possuía o objetivo geral de oferecer a todos o 

patamar mínimo de formação exigido para a inserção no mundo produtivo contemporâneo, 

entendido como o ensino fundamental. 

No Plano Decenal, a formação de professores foi indicada como uma das 

condições essenciais para a melhoria da qualidade do ensino fundamental. Além disso, foi 

apresentada como elemento fundamental para a implementação do plano, considerando-se 

que a construção da proposta de escola aí definida exigiria mudanças nas atitudes e valores 

dos professores. Como resultado do Plano Decenal e da Conferência Nacional de 

Educação para Todos (1994) foi assinado pelo Governo Federal, CONSED, UNDIME, 

CNTE, CRUB e conselhos estaduais de educação o Pacto pela Valorização do Magistério e 

Qualidade da Educação. 

Nos anos iniciais de neoliberalismo no Brasil não ocorreu a definição de políticas 

mais amplas para a formação de professores pautada pela lógica da produtividade e da 

                                                 
135 O Plano Decenal é analisado no capítulo IV deste trabalho. 
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competitividade empresarial. A ausência destas definições pode ser explicada 

pelo estágio inicial de implantação das políticas neoliberais no país, o que não permitiu que 

esta proposta se manifestasse em todas as esferas da educação. Em relação a esta questão 

Martins (1998) afirma: 

 

(...) a correlação de forças no estágio de definição do Estado neoliberal no 
Brasil em 1994 – embora tenha sido favorável ao estabelecimento das 
diretrizes gerais para o país nessa última década, permitindo fixar, de forma 
inicial, os mecanismos mais imediatos e necessários à valorização do capital 
no contexto da economia globalizada – não conseguiu alcançar sua forma 
plena. Com isso, a educação e a capacitação [e a formação inicial] de 
professores nessa etapa inicial de implantação e aprofundamento do novo 
padrão de desenvolvimento – e sob a orientação da hegemonia do 
empresariado industrial – mesmo fornecendo os elementos suficientes de sua 
direção, só foram aprofundados a partir do resultado das eleições 
proporcionais e majoritárias ocorridas em 1994. (p. 60) 

 

Neste sentido, é somente a partir do início do Governo FHC que a reforma 

educacional e a reforma da formação de professores, pautada nas políticas neoliberais, 

seria efetivada com profundidade, constituindo-se como um dos meios de consolidação do 

projeto liberal-corporativo. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Consolidação do Neoliberalismo no Brasil: Governo FHC 

Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno das eleições,136 a 

sociedade brasileira entrou em nova fase, caracterizada pelo fortalecimento do pensamento 

conservador de submissão do país aos padrões estipulados pela economia mundial. Esta 

vitória contou com a adesão de quadros originários da esquerda, em suas facções mais 

moderadas, e da aliança de banqueiros, donos dos grandes meios de comunicação, 

                                                 
136 Os Candidatos à Presidência da República nestas eleições receberam a seguinte votação: Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) 54,27% dos votos válidos; Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 27,04%; Enéas Ferreira 
Carneiro (PRONA) 7,38%; Orestes Quércia (PMDB) 4,38%; Leonel de Moura Brizola (PDT) 3,18; 
Esperidião Amin Helou Filho (PPR) 2,75%; Carlos Antônio Gomes (PRN) 0,61%; Hernani Goulart Fortuna 
(PSC) 0,38%. (Tribunal Superior Eleitoral. www1.tse.gov.br/eleiçoes/resultados/1994)  
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proprietários dos grandes monopólios empresarias, nacionais e estrangeiros, 

incluindo o capital especulativo, em torno do nome de FHC. Em relação à aliança que 

possibilitou a eleição de FHC, Silva Jr. e Sguissard (1999) afirmam: 

 
No Brasil, nos anos noventa, assiste-se a um intenso processo de mudança 
social, que se acelera nos anos mais recentes e traduz-se em múltiplas 
reformas, efetivadas mediante acordos políticos complexos e contraditórios, 
sob o comando de um Poder Executivo apoiado em bem articulada aliança 
da ‘classe empresarial’ e ‘intelectualidade’ (autodenominada de centro-
esquerda) paulistas com tradicionais oligarquias, atuantes especialmente na 
região nordeste do País. Verdadeira revolução às avessas, que tem 
provocado crescentes índices de concentração de renda, de exclusão social e 
de desemprego e fragilizado a indústria e a agricultura nacionais, a pretexto 
de abertura de mercados e de aumento de competitividade, ao lado de 
acentuado menosprezo pelo déficit social acumulado. (p. 257) 
 
 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso foi eleito com uma campanha eleitoral 

sustentada na estabilidade da moeda e em promessas na área social. Indicou cinco 

prioridades para esta área (que equivaliam aos cinco dedos da mão): saúde, educação, 

emprego, agricultura e segurança. Entretanto, como as prioridades econômicas eram 

incompatíveis com as da área social e a área econômica estava no centro das preocupações, 

o primeiro mandato de seu governo foi marcado pela redução do investimento público na 

área social, objetivando a diminuição do déficit público. Vários ajustes fiscais foram 

implementados com o intuito de reduzir os gastos do Estado, principalmente nas áreas 

sociais, e ampliar as pressões sobre as contas dos governadores e prefeitos. Deste modo, o 

primeiro mandato de FHC foi marcado pela deteriorização da qualidade dos já precários 

serviços públicos. 

A abertura comercial e financeira indiscriminada, iniciada no Governo Collor, foi 

consolidada no Governo FHC, que não se preocupou com a constituição de um projeto de 

desenvolvimento ou de políticas de defesa da produção nacional e do emprego. Também, 

com o objetivo de integrar a economia brasileira no primeiro mundo, a moeda nacional foi 

ancorada ao dólar e o financiamento do investimento aos mercados financeiros. A 

estabilização monetária foi baseada na sobrevalorização da moeda nacional e na elevação 

dos juros, o que asfixiou a indústria nacional e levou à retração das atividades produtivas 

do país, contribuindo significativamente para o aumento do desemprego e do aumento de 

trabalhadores na economia informal. 
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Os resultados da inserção internacional subordinada do país, da abertura 

comercial e financeira indiscriminada, da sobrevalorização cambial e dos elevados juros 

foram, de acordo com Mattoso (1999): 

 
1. crescentes déficits da balança comercial (resultante da intensa elevação 
das importações) e do saldo das transações correntes (resultante da elevação 
dos déficits da balança comercial e dos serviços) que apontam para 
recorrentes crises cambiais; 
2. crescimento econômico medíocre e sujeito a fortes movimentos de 
retração das atividades produtivas, dado seus reflexos na elevação dos 
déficits do saldo da balança comercial e do saldo das transações correntes; 
3. elevação crescente da dívida líquida do setor público, e constituição de 
sucessivos ajustes fiscais que aceleraram o desmonte do Estado nacional, 
com a deteriorização das atividades públicas no campo social e da sua 
capacidade de investimento; 
4. transformação da estrutura do comércio exterior; com um crescimento 
medíocre das exportações (ancorado em setores exportadores 
tradicionalmente competitivos e de grande escala de produção baseados em 
recursos naturais e energia abundante, tais como celulose, “agribusiness”, 
siderurgia, processamento mineral e alumínio) e intensa ampliação das 
importações nos setores de maior conteúdo tecnológico. (p. 124) 
 
 

Esta situação conduziu a uma “especialização produtiva regressiva” marcada pela 

ampliação da desnacionalização, devido à substituição da produção de componentes, peças 

e matérias primas nacionais por importados, com conseqüente redução do valor agregado 

no país nas cadeias produtivas mais complexas, como na indústria automobilística e no 

setor eletrônico; e pela ampliação da desindustrialização, com forte substituição da oferta 

doméstica de bens finais por importados, fechamento de linhas de produção e de unidades 

fabris. (Mattoso, 1999) 

Este modelo de desenvolvimento, que privilegia a produção agro-industrial em 

detrimento dos setores que exigem tecnologia de ponta, vem significando a redução da 

necessidade da produção da pesquisa no país e da formação de trabalhadores para atuar 

neste novo quadro. Assim, ao invés de produzir os componentes eletrônicos, as indústrias 

nacionais passam a converter-se em montadoras dos kits tecnológicos importados.  

A partir desta ótica, as políticas para as universidades brasileiras, principais 

instituições responsáveis no país, até então, pela produção do conhecimento científico-

tecnológico e pela preparação dos quadros mais qualificados para atuar nos setores de 

ponta da produção, passaram a ser progressivamente modificadas. A pesquisa para o 
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desenvolvimento e inovação científica torna-se dispensável, sendo somente 

necessário o conhecimento para adaptar e implantar os kits importados.  

No combate ao desemprego o Governo FHC implementou políticas que se situaram 

no campo da desregulamentação do mercado de trabalho, ou seja, da flexibilização dos 

direitos dos trabalhadores, através da redução das regras que regiam a contratação, o uso, a 

remuneração e a dispensa da força de trabalho. Deste modo, as políticas do Governo FHC 

implementaram uma profunda desestruturação do mercado de trabalho pelo uso de 

políticas macroeconômicas passivas e subordinadas aos capitais financeiros internacionais; 

e, intensificaram esse processo com a ampliação da desregulamentação e flexibilização 

predatórias do trabalho. 

Na área social, as políticas de combate à pobreza do Governo FHC focalizaram 

suas ações nos setores mais pobres da população, negando o caráter universalista das 

mesmas. As políticas sociais objetivaram a garantia de serviços públicos básicos e voltados 

à população de baixa renda. Segundo Werneck Vianna (1997) a expressão “universalização 

excludente traduz a idéia de um sistema que se universalizou fazendo uso de mecanismos 

de racionamento do público e expulsando, para o privado, os segmentos menos pobres da 

população”. (p. 266) 

Para Neto (1999), FHC implantou, em seu primeiro mandato, “uma espécie de 

pronto-socorro social, donde um enfrentamento à questão social caracterizado pelo 

focalismo das ações e seu caráter intermitente, derivado da natureza de uma intervenção 

basicamente emergencial (...)”. (p. 88) A área social foi uma das mais atingidas pelos 

cortes de recursos para a realização do ajuste fiscal ditado pela necessidade de pagamento 

dos juros da dívida externa. 

A direção das reformas implantadas na máquina estatal por FHC foi dada pelo 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995), que dividiu o Estado em quatro 

setores. O primeiro, o núcleo estratégico, corresponde ao governo em sentido lato, 

consistindo no setor que define as leis e as políticas públicas e cobra o seu cumprimento. É 

o setor onde as decisões estratégicas são tomadas. Corresponde aos Poderes Legislativo e 

Judiciário, ao Ministério Público e, no Poder Executivo, ao Presidente da República, aos 

ministros e aos seus auxiliares e assessores diretos, responsáveis pelo planejamento e 

formulação das políticas públicas. 
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O segundo setor consiste nos serviços exclusivos que só o Estado pode 

realizar. São os serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado, ou seja, o poder 

de regulamentar, fiscalizar, fomentar: a cobrança e fiscalização dos impostos, a polícia, a 

previdência social básica, o serviço de desemprego, a fiscalização do cumprimento de 

normas sanitárias, o serviço de trânsito, a compra de serviços de saúde pela Estado, o 

controle do meio ambiente, “o subsídio à educação básica”, o serviço de emissão de 

passaportes etc. 

Os serviços não-exclusivos correspondem ao setor onde o Estado atua 

simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas. Apesar das  

instituições desse setor não possuírem o poder de Estado, de acordo com a proposta, este 

poder está presente aí, porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como 

os da educação e da saúde, ou porque possuem ‘economias externas’ relevantes, na medida 

que produzem ganhos que não podem ser apropriados por esses serviços através do 

mercado. As economias produzidas imediatamente se espalham para o resto da sociedade, 

não podendo ser transformadas em lucros. São exemplos desse setor: as universidades, os 

hospitais, os centros de pesquisa e os museus. 

O setor de produção de bens e serviços para o mercado equivale à área de atuação 

das empresas. É caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro que ainda 

permanecem no aparelho de Estado como, por exemplo, as do setor de infra-estrutura, que 

estão no Estado seja porque falta capital ao setor privado para realizar o investimento, seja 

porque são atividades naturalmente monopolistas, nas quais o controle via mercado não é 

possível, tornado-se necessária, no caso de privatização, a regulamentação rígida. 

A reorganização do Estado a partir destes quatro setores visa reduzir seu papel de 

 
(...) executor e prestador direto de serviços, mantendo-se entretanto no papel 
regulador e provedor ou promotor destes, principalmente dos serviços 
sociais como educação e saúde, que são essenciais para o desenvolvimento, 
na medida em que envolvem investimento em capital humano; para a 
democracia, na medida em que promovem cidadãos; e para uma distribuição 
de renda mais justa, que o mercado é incapaz de garantir, dada a oferta 
muito superior à demanda de mão-de-obra não-especializada. Como 
promotor desses serviços, o Estado continuará a subsidiá-los buscando, ao 
mesmo tempo, o controle social direto e a participação da sociedade. Nesta 
nova perspectiva, busca-se o fortalecimento das funções de regulação e de 
coordenação do Estado, particularmente no nível federal, e a progressiva 
descentralização vertical, para os níveis estadual e municipal, das funções 
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executivas no campo da prestação de serviços sociais e infra-estrutura. 
(Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 1995) 
 
 

O ministro Bresser Pereira recebeu a função de encaminhar a reforma do Estado a 

partir das concepções expostas. Entretanto, muitas resistências foram encontradas neste 

processo, mas apesar disso, o governo se empenhou e conseguiu implantar 

significativamente esta “nova” concepção de Estado. 

Na área tributária, a sonegação de impostos foi tolerada pelo governo, não sendo 

tomada nenhuma medida mais efetiva para seu combate. A carga tributária continuou 

onerando mais, proporcionalmente, a quem ganha menos, modelo que reforça a 

concentração de renda. O governo não instituiu o imposto sobre as grandes fortunas, 

projeto do então senador Fernando Henrique Cardoso, e reduziu os impostos sobre a renda 

do capital e sobre o capital especulativo investido no país. (Lesbaupin, 1999) 

A Lei de Responsabilidade Fiscal,137 aprovada no Governo FHC, subordinou os 

gastos orçamentários à realização das metas de ajuste fiscal que foram objeto de acordo 

junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e se constituiu em instrumento de controle 

econômico e político da União sobre os estados e municípios. 

O Governo FHC deu continuidade ao processo de privatização das empresas 

estatais, negociando inclusive empresas lucrativas e estratégicas para a nação, como a Vale 

do Rio Doce e a Embratel. A venda das estatais foi justificada pela necessidade da redução 

do déficit público; entretanto, isto não aconteceu. Os recursos provenientes deste processo 

desapareceram no bojo das sucessivas crises do país e no pagamento dos juros da dívida 

externa. Além disso, as estatais foram vendidas a preços muito baixos, o que beneficiou a 

grande burguesia nacional e internacional, detentora do capital necessário para sua 

aquisição. 

                                                 
137 A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no 
Capítulo II do Título VI da Constituição, objetivando “a ação planejada e transparente, em que se previnem 
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 
metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a 
Pagar.” (art. 1º). 
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Fernando Henrique Cardoso já assumiu a Presidência da República como 

candidato à reeleição, apesar da Constituição de 1988 impedir dois mandatos consecutivos. 

Para possibilitar sua reeleição, garantia para a continuidade da implantação do projeto 

liberal-conservador no país, os segmentos comprometidos com este projeto se articularam 

em torno da necessidade da reforma do artigo da Constituição de 1988 que tratava deste 

tema. A aprovação da reeleição para os cargos do Executivo somente foi conseguida 

através de barganhas políticas do Executivo com o Legislativo, mediante a “compra de 

votos” de parlamentares pela liberação de recursos para suas áreas de atuação, além do 

oferecimento de cargos públicos. Deste modo, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 

16, de 04 de junho de 1997, que instituiu na estrutura política nacional a possibilidade da 

reeleição dos chefes do Executivo, assegurando a FHC sua candidatura à reeleição. 

Após a crise econômica do final de 1997, que atingiu a Ásia e o Brasil e fez com 

que os capitais externos se retirassem do país, os juros subissem e o governo anunciasse 

um pacote de ajuste fiscal contendo 51 medidas, a equipe econômica “possivelmente” 

assumiu o risco de cortar os juros porque a campanha eleitoral estava próxima e convinha 

ao Presidente, candidato à reeleição, que a economia estivesse em expansão no segundo 

semestre de 1998. Mesmo com os juros menores, os capitais continuaram afluindo ao país, 

em decorrência da aceleração do processo de privatização que proporcionava aos 

investidores uma sensação de segurança. Entretanto, a crise na Rússia, em agosto de 1998, 

fez com que a confiança nos países “emergentes” fosse ameaçada novamente e os capitais 

estrangeiros começaram a fugir do país. (Singer, 1999) Nas vésperas das eleições 

presidenciais, em setembro, a crise era tão intensa que o presidente candidato não pode 

mais ignorá-la: “Foi à televisão, culpou a especulação internacional pela crise e prometeu 

que a resolveria em breve. Sua fala foi bem recebida pela maioria do eleitorado, apesar da 

evidente desilusão com o ‘Plano Real’.” (Singer, 1999, p. 43) Deste modo, em um contexto 

de incertezas nas economias dos países em desenvolvimento, a candidatura de Fernando 

Henrique Cardoso foi avaliada pela maioria dos brasileiros como uma alternativa mais 

segura. 

Mais uma vez, utilizando-se da máquina estatal e do “sucesso” do Plano Real, o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, em outubro de 1998, no primeiro turno 
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das eleições,138 o que revela que ainda havia forte consenso no país em torno das 

teses defendidas pelo projeto liberal-conservador. Em relação às eleições de 1998, 

Lesbaupin (1999) observa: 

 
 
A eleição presidencial de 1998 foi a mais despolitizada desde aquela de 
1970, em plena ditadura militar: não se fez qualquer avaliação dos quatro 
anos de governo para evitar que o povo pudesse escolher com melhor 
conhecimento de causa. A reeleição de Fernando Henrique Cardoso foi um 
estelionato eleitoral, que apenas se confirmou com o fim do “Plano Real” em 
janeiro de 1999. (p. 11) 
 
 

A mídia, mais uma vez, contribuiu para impedir o debate aberto entre os diferentes 

candidatos em torno de suas propostas, bloqueando a avaliação do Governo FHC e a 

apresentação de projetos alternativos de sociedade. 

Nessas eleições, o Presidente buscou a ampliação de sua base de sustentação para 

além dos partidos que o apoiaram no primeiro mandato, procurando fechar acordo com as 

lideranças do PPB (antigo PPR), o PFL e o PTB. Além disso, o PMDB, dividido entre a 

proposta de lançar candidatura própria ou apoiar a reeleição de FHC, não participou com 

candidato próprio neste pleito eleitoral. 

Em janeiro de 1999, no cenário de crise mundial, as pressões para que o governo 

mudasse o câmbio fixo se intensificaram e foi implantada a flexibilização do câmbio. Esta 

mudança foi feita com o objetivo de preservar as reservas nacionais, estimular as 

exportações e atrair investimentos estrangeiros. 

No segundo mandato, FHC se converteu em um gerenciador de crises. Sem 

promover as reformas propostas, como as da previdência, tributária, agrária, trabalhista e 

política, passou a administrar as divisões existentes em sua base de sustentação, 

alimentadas pelas barganhas políticas realizadas pelo governo com os partidos no 

Congresso Nacional. 

                                                 
138 Os candidatos à Presidência da República receberam a seguinte votação nestas eleições: Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) 53,06%; Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 31,71% dos votos; Ciro Ferreira Gomes 
(PPS) 10,97%; Enéas Ferreira Carneiro (PRONA) 2,14%; Ivan Moacyr da Frota (PMN) 0,37%; Alfredo 
Hélio Syrkis (PV) 0,31%; José Maria de Almeida (PSTU) 0,30%; João de Deus Barbosa de Jesus (PTdoB) 
0,29%; José Maria Eymael (PSDC) 0,25%; Thereza Tinajero Ruiz (PTN) 0,25%; Sergio Bueno (PSC) 
0,18%; Vasco Azevedo Neto (PSN) 0,16%. (Tribunal Superior Eleitoral. 
www1.tse.gov.br/eleiçoes/resultados/1998) 
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O país viveu em 2001 sua maior crise no setor energético, em decorrência 

da falta de planejamento das ações do governo para este setor. Foi implantado o 

racionamento de energia elétrica através do estabelecimento de metas fixas de gasto para 

cada consumidor, aumento das tarifas e cobrança de multas para os que ultrapassassem as 

taxas estipuladas. Este fato, comprometeu a produção do país e desgastou bastante a 

imagem governamental. 

A corrupção também marcou o segundo mandato de FHC. Foi exemplar o episódio 

do desvio de R$ 16,5 milhões das obras da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, 

que envolveu o juiz Nicolau dos Santos Neto, os empresários Fábio Monteiro de Barros e 

José Eduardo Teixeira Ferraz e o senador Luiz Estevão (PMDB-DF). Neste escândalo, o 

juiz Nicolau foi condenado e o senador Estevão teve mandato cassado, consistindo na 

primeira cassação de um senador na história brasileira. 

O calendário eleitoral dominou o último ano do Governo FHC. A campanha foi 

iniciada no final de 2001, mas ganhou força a partir de março de 2002, com o lançamento 

da pré-candidatura presidencial da governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL) e sua 

rápida ascensão nas pesquisas de intenção de voto. O lançamento da candidatura de 

Roseana reforçou a divisão da base governista, com PFL, PSDB e PMDB pretendendo 

lançar candidato próprio. 

Após a descoberta de R$ 1,34 milhão no escritório da empresa Lunus, de 

propriedade de Roseana e de seu marido, sua pré-candidatura perdeu força. O PFL, 

acusando José Serra, candidato à presidência pelo PSDB, de ter feito escuta telefônica e de 

armar o esquema para prejudicar a candidatura de Roseana, decidiu não se coligar com o 

PSDB, mas ficou sem candidato à Presidência. O PMDB, mais uma vez dividido, decidiu 

fazer aliança com o PSDB e indicou o nome de Rita Camata para vice de José Serra. 

Os principais temas que marcaram as eleições de 2002139 foram as reformas não 

implantadas pelo Governo FHC: previdência, tributária, agrária, trabalhista e política. Os 

principais candidatos a estas eleições foram: Anthony Garotinho (PSB), Ciro Gomes 

                                                 
139 Estas eleições foram marcadas pela resolução do TSE de verticalizar as coligações. Argumentando que os 
princípios da Constituição de 1988 definem a existência de partidos nacionais, o tribunal determinou que as 
alianças em âmbito estadual só poderiam acontecer entre partidos já coligados nacionalmente, e somente o 
partido sem candidato à presidente estaria liberado para qualquer coligação estadual. 



 

 

{PAGE  } 

 

(PPS), José Maria Almeida (PSTU), José Serra (PSDB), Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) e Rui Costa (PCO).140 

No final do Governo FHC ocorreu forte crise econômica, na qual o dólar chegou a 

patamares próximos de R$ 4,00. Neste momento, o governo recorreu à “ajuda” financeira 

do FMI, como forma de evitar o aprofundamento da crise e ainda garantir a eleição de seu 

candidato. Além disso, FHC reuniu os quatro principais candidatos em torno dos 

compromissos firmados com o FMI e dos contratos fechados nos oito anos de seu governo. 

A realização do segundo turno nestas eleições, entre o candidato José Serra (PSDB) 

e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), revelou o enfraquecimento do apoio às propostas do 

projeto liberal-conservador. No segundo turno saiu vitorioso o candidato Lula que, apesar 

dos acordos feitos em torno da manutenção dos compromissos assumidos no Governo 

FHC, expressava a possibilidade de mudanças na direção política do Brasil em alguns 

aspectos. Entretanto, esta já é uma nova fase que não faz parte deste estudo. 

Principalmente a partir da segunda metade da década de 1990, consolidou-se no 

país, sob a direção da hegemonia neoliberal, uma significativa mudança quanto à 

organização da sociedade civil. Deste modo, como destaca Coutinho (2000), as “velhas 

classes dominantes” já não podem dominar utilizando-se somente da coerção, mas em 

decorrência da ocidentalização da sociedade brasileira, é obrigada a buscar o consenso e a 

legitimação hegemônica para seu projeto de sociedade, o liberal-corporativismo. Assim, 

diante da “consolidação de uma sociedade civil pluralista e relativamente articulada torna 

remota a possibilidade de resolver pela simples coerção os conflitos políticos e sociais” 

(Coutinho, 2000, p. 97). Neste sentido, a burguesia vem tentando conquistar a hegemonia, 

ou seja, obter o consenso da maioria da população para o seu projeto de sociedade, 

tornando-se além de classe dominante uma classe dirigente. 

Assim, apesar de utilizar mecanismos de domínio via a imposição de leis e do uso 

de estratégias para dificultar e, em alguns casos, impedir a manifestação da oposição às 

suas políticas, o Governo FHC também adotou estratégias que buscaram o consentimento 

                                                 
140 Os resultados das eleições presidenciais no primeiro turno foram: Lula (PT) 39.454.692 (46.44%); José 
Serra (PSDB) 19.705.061 (23.20%); Garotinho (PSB) 15.179.879 (17.87%); Ciro Gomes (PPS) 10.170.666 
(11.97%); Zé Maria (PSTU) 402.232 (0.47%); Rui Costa Pimenta (PCO) 38.619 (0.05%); Brancos 2.873.720 
e Nulos 6.976.107. No segundo turno das eleições o resultado foi: Lula (PT) 52.793.364 (61.27%) e José 
Serra (PSDB) 33.370.739 (38.73%). (Fonte: { HYPERLINK "http://www.camaradosdeputados.gov.br" })  
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ativo e passivo de amplos segmentos da sociedade.141 Por exemplo, o Programa 

Comunidade Solidária consistiu em um espaço de cessão de direitos mínimos a grupos 

específicos da sociedade brasileira. Além disso, as organizações não-governamentais 

(ONGs) sintonizadas com a hegemonia neoliberal passaram a buscar a efetivação de 

demandas corporativas de determinados segmentos sociais, contribuindo, desta forma, para 

a diluição do caráter de classe das reivindicações sociais. Além disso, afirma Neves 

(2000a): 

O Executivo Central passou, a partir de então, a combinar, magistralmente, o 
uso da força (pela utilização freqüente de medidas provisórias e de decretos-
lei) com o uso de mecanismos de prussianismo junto aos governos dos 
estados, ao Congresso Nacional, aos escalões superiores da burocracia 
(especialmente através de polpudas gratificações por função, em contraste 
com o congelamento dos salários do conjunto da categoria dos servidores 
públicos) e, também, junto à intelectualidade e às lideranças sindicais, na 
sociedade civil. (p. 159) 

 

Neves destaca ainda que, principalmente em parceria com o empresariado 

brasileiro, o Governo FHC conquistou a aquiescência das massas para a aprovação de 

numerosas emendas constitucionais necessárias para a privatização de empresas estatais e a 

implantação de uma ampla reforma do Estado, justificada pela necessidade da inserção do 

Brasil no mundo globalizado. Na conquista desta aceitação, a mídia teve papel de destaque, 

principalmente a televisiva por seu alcance e poder de persuasão. 

Em particular, a mídia televisiva foi muito utilizada para o convencimento do 

caráter positivo das reformas no plano educacional. As campanhas publicitárias referentes 

ao “Programa Acorda Brasil, está na hora da escola”, o projeto “TV-Escola”, o programa 

“Toda Criança na Escola”, “Merenda Escolar – dinheiro direto na escola”, Provão, ENEM, 

a criação de um canal de comunicação direto do cidadão com o Ministério da Educação via 

telefone 0800 e as campanhas de estímulo ao voluntariado na escola,142 tais como, 

                                                 
141 Boito Jr. (1999), buscando explicar a popularidade de uma política e de uma ideologia antipopulares, 
como o neoliberalismo, afirma que a primeira condição para que esta ideologia antipopular pudesse obter 
aceitação popular foi o fato da década de 1990 ser uma década de derrota e refluxo do movimento operário e 
popular no Brasil. A desaceleração do crescimento econômico com a expansão do desemprego no país, o fim 
da bipolaridade na política internacional, a crise do movimento socialista, a derrota do candidato Lula em 
1989, dentre outros, contribuíram para este refluxo. Além disso, as novas orientações das direções sindicais, 
como a CUT e a Força Sindical, também contribuíram para a redução da capacidade de resistência do 
sindicalismo, o que contribuiu para o fortalecimento do neoliberalismo. 
142 Em relação à implantação e fortalecimento do voluntariado na escola pública, Frigotto (2002) afirma que 
tais campanhas “(...) explicitam a substituição de políticas efetivas por campanhas filantrópicas. Passa-se a 
imagem e instaura-se uma efetiva materialidade de que a educação fundamental e média não necessitam de 
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“Amigos da Escola”, “Adote uma escola”, dentre outros, revelam que muitos 

recursos foram gastos em propagandas favoráveis à política educacional do governo.143 

A mídia impressa também contribuiu para veicular os programas em curso e, além 

disso, criar um consenso em torno das capacidades pessoais do ministro Paulo Renato de 

Souza. Por exemplo, em 2000, esse ministro foi eleito pela Revista ISTOÉ como o 

Brasileiro do Ano.144 A revista Nova Escola, da Editora Abril também se constituiu em 

importante veículo de disseminação e obtenção de consenso em torno dos projetos 

implementados pelo governo na área educacional. Além disso, o MEC dinamizou seus 

canais próprios de comunicação com as escolas e os professores da rede pública de ensino 

por intermédio do Jornal do MEC,145 com periodicidade mensal e distribuição gratuita. 

Outra estratégia da busca de adesão da sociedade aos projetos educacionais do 

Governo FHC pode ser observada em dois mecanismos utilizados: a assimilação de 

bandeiras dos movimentos organizados do campo do trabalho, muitas vezes com 

significado diferenciado ou mais restrito do que a elas atribuídos por estes movimentos, e a 

necessidade do governo em fazer parecer que a elaboração das políticas sempre contou 

com a participação das entidades da sociedade civil do campo do trabalho, mesmo que esta 

participação não tenha ocorrido de fato. Deste modo, o governo procurou passar a visão, 

para os que não acompanharam de perto o processo de construção das políticas, de que 

ocorreu um processo democrático de discussão e até “consensual”, apesar das oposições 

apresentadas pelas entidades organizadas do campo do trabalho que resistiram à 

implantação das reformas propostas pelo Governo FHC. Estas observações podem ser 

                                                                                                                                                    
profissionais qualificados, mas de professores substitutos e de voluntários.” (p. 59) Desta forma, funções 
atribuídas ao Estado são assumidas pela boa vontade dos voluntários.  
143 Em relação ao papel da mídia Saviani (1998) afirma que “(...) a própria imprensa destaca quase 
diariamente as ações do governo dando grande cobertura à política desenvolvida pelo MEC e silencia 
totalmente sobre a mobilização da sociedade civil se contrapondo às decisões governamentais.” (p. 5) Como 
exemplo desta omissão, Saviani cita a realização do II Congresso Nacional de Educação (CONED), de 6 a 9 
de novembro de 1997 em Belo Horizonte, que contou com o apoio de 36 entidades, 13 prefeituras e três 
universidades federais, reunindo milhares de educadores com a apresentação de inúmeros trabalhos 
científicos, conferências e mesas redondas, cujo tema central foi a elaboração do Plano Nacional de 
Educação e que não recebeu cobertura da imprensa. 
144 ISTOÉ. Especial 2000, 27 de dezembro/2000. É importante destacar que o Ministro Paulo Renato tinha 
projetos de se candidatar pelo PSDB à Presidência da República nas eleições de 2002. Entretanto, seu nome 
foi secundarizado pelo partido que definiu como candidato o Ministro da Saúde José Serra, também 
responsável por uma pasta da área social. 
145 Jornal do MEC, Órgão Oficial do Ministério da Educação. Fundado em maio de 1988. 
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constatadas em relação à elaboração da LDB, do Plano Nacional de Educação146 

e das políticas direcionadas à formação de professores, como a elaboração das Diretrizes 

para os Cursos de Formação de Professores para a Educação Básica. 

No campo da educação, o Governo FHC foi marcado pela implantação de reformas 

profundas na organização dos sistemas de ensino e nas diretrizes e parâmetros que 

orientavam toda a educação. As políticas educacionais desse governo tiveram como eixos: 

a adequação da educação escolar em todos os níveis às necessidades do mercado, a 

focalização das ações estatais no ensino fundamental, a privatização do ensino superior e a 

criação de um sistema nacional de avaliação. As mudanças implementadas na formação de 

professores, analisadas nos próximos capítulos, tiveram como eixo a formação de um 

intelectual orgânico do capital em sua fase de acumulação flexível que demanda novas 

exigências na formação do trabalhador. 

As reformas implementadas na formação docente objetivaram a subordinação da 

educação às necessidades do capital de constituição de uma nova sociabilidade adequada 

às mudanças operadas no mundo da produção e, na política, mediante a revisão das 

funções do Estado. Estas mudanças vêm desmontando o modelo de segurança do Estado de 

Bem-Estar Social, sustentado no crescimento econômico, na aspiração do pleno emprego e 

na existência de uma rede de proteção social. Neste contexto, tornou-se necessária, além da 

formação adequada às demandas do mercado de trabalho, uma formação que permitisse a 

sobrevivência fora do mercado, o que exigiria a construção de uma subjetividade capaz de 

responder rapidamente às situações de instabilidades e incertezas existentes no mundo 

social contemporâneo. 

As reformas implementadas na educação e na formação de professores no Governo 

FHC, iniciadas no primeiro mandato e aprofundadas no segundo, estiveram marcadas pelas 

orientações dos organismos internacionais de financiamento. Deste modo, a análise das 

políticas e dos projetos educacionais implantados no período de consolidação do 

                                                 
146 Em relação ao PNE, a proposta do MEC apresentada ao Congresso Nacional chegou a afirmar que “Com 
o objetivo de garantir a participação dos ‘setores tradicionalmente refratários’ ao diálogo, o MEC foi bastante 
flexível, dilatando prazos para a apresentação de propostas e sugestões e realizando reuniões gerais para as 
quais todos foram convidados”. (Castro, 1998, Apresentação ao PNE, destaque meu) Além disso, afirma que 
“Nas áreas onde ocorreram divergências, o PNE procurou conciliar posições, de tal forma que, não 
representando o ideal de nenhum grupo, propõe medidas que sejam aceitáveis por todos.” (p. 81) Entretanto, 
na Exposição de Motivos, o Ministro Paulo Renato declara que o PNE “contempla todo o conjunto das 
prescrições em vigor”, o que impede a conciliação de propostas mencionada acima. 
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neoliberalismo no Governo FHC permite perceber a participação de uma 

importante agência internacional, o Banco Mundial, na definição das prioridades 

educacionais do  país. 147 

Para se compreender as políticas para a formação de professores, implantadas no 

Brasil, a partir de 1995, é preciso contextualizá-las no momento de implementação das 

reformas do Estado brasileiro pautadas no ideário neoliberal e da importância assumida 

pelo BM neste contexto. Segundo Soares (1995): 

 
O Banco Mundial exerce profunda influência nos rumos do desenvolvimento 
mundial. Sua importância hoje deve-se não apenas ao volume de seus 
empréstimos e à abrangência de suas áreas de atuação, mas também ao 
caráter estratégico que vem desempenhando no processo de reestruturação 
neoliberal dos países em desenvolvimento, por meio de políticas e ajuste 
estrutural.148 (p. 15) 
 
 

O Banco Mundial,149 na década de 1990, destacou-se como um importante 

formulador das políticas para o campo educacional. Como diz Torres (1995): “Um banco 

internacional, o Banco Mundial, transformou-se, nos últimos anos, no organismo com 

maior visibilidade no panorama educativo global”. (p. 125) 

Para o Banco Mundial, o maior problema da educação consistiria na baixa 

qualidade do ensino, que teria como conseqüência os altos índices de repetência e evasão 

                                                 
147 Para conhecer melhor a ação dos organismos internacionais de financiamento na definição das políticas 
educacionais dos países de capitalismo dependente consultar, além dos textos citados: Lima (2002), Krupa 
(2001), Leher (1999) e Siqueira (2001) 
148 Em relação ao papel do Banco Mundial como indutor de políticas econômicas e sociais nos países 
devedores, Mello (2003) destaca que a “A renegociação da dívida externa dos paises latino-americanos, entre 
os anos 80 e 90, aumentou o poder e a influência dos credores na própria condução das políticas econômicas 
e sociais dos países”. (p. 91) Assim, “Apesar de agir como condutor das políticas de ajustes e reformas, 
condicionando empréstimos a profundas mudanças nos países em desenvolvimento, em 1990 o FMI reforça o 
argumento de que os próprios países em desenvolvimento é que decidiram tomar as seguintes medidas para 
sair da crise da dívida e retomar o crescimento, em que sobressaíram: a liberalização do comércio, a 
eliminação do controle de preços, a reestruturação das finanças públicas, a reorganização das empresas do 
setor publico e a desregulamentação do setor financeiro. O argumento central do FMI é que os credores 
externos dão só o RESPALDO necessário a estas medidas e aos programas de reforma estruturais, 
possibilitando correntes renovadas de financiamento externo, de capital privado; no que chama de aplicação 
e aceitação crescentes da política econômica de mercado nos países em desenvolvimento. (FMI, 1992, p. 
45)” (p. 88-91, destaques do original) 
149 Coraggio (1995) analisa a importância que o Banco Mundial assume na definição das políticas 
educacionais em vários países. Para ele: “embora se afirme que essa análise (a do Banco Mundial) é apenas 
um ponto de partida e que os governos têm motivações outras para estabelecer suas prioridades educativas, 
de fato, por razões que devemos determinar, que as recomendações específicas e gerais, estabelecidas nos 
documentos do Banco Mundial parecem estar sendo assumidas sem críticas por muitos governos da região e 
do mundo.” (p. 1996). 
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escolar. Para resolver esse problema, apresenta proposta de reforma educacional 

para os países periféricos que articula desde as macropolíticas até as atividades de sala de 

aula. De acordo com o Banco Mundial, o Estado, no campo educacional, deveria priorizar 

a educação básica, (no Brasil, o ensino fundamental) e os recursos estatais deveriam ser 

concentrados nesse nível de ensino:150 

 
O Banco Mundial vem estimulando os países a concentrar os recursos 
públicos na educação básica, que é responsável comparativamente, pelos 
maiores índices sociais e econômicos e considerada elemento essencial para 
um desenvolvimento sustentável e de longo prazo assim como  para aliviar a 
pobreza. (Torres, 1995, p. 131) 
 
 

A partir da indicação dos "insumos” que interferem na educação, o Banco Mundial 

recomenda aos países em desenvolvimento o investimento: no aumento do tempo de 

instrução, no fornecimento do livro didático (com a elaboração de guias didáticos para 

compensar o baixo nível dos professores) e na melhoria do conhecimento do professor. 

Essa melhoria deveria privilegiar a capacitação em serviço e a educação a distância. 

Fonseca (1997), analisando as reformas educacionais indicadas pelo Banco 

Mundial aos países periféricos, indica duas diretrizes que norteiam a concessão de créditos. 

A primeira refere-se à redução de encargos financeiros do Estado na área da educação, por 

meio da privatização dos níveis mais elevados de ensino, especialmente o superior. A 

segunda canaliza a prioridade de empréstimos para a aquisição de material didático, em 

detrimento da formação de professores.151 Desta forma, as propostas do Banco Mundial 

privilegiam as bibliotecas, o material instrucional e os livros-texto em detrimento da 

formação, experiência e salário do professor. No que se refere à formação docente, é 

valorizado pelo Banco Mundial um certo nível de conhecimento, entendido como 

capacidade verbal e escrita dos mestres. Por esta razão, seus projetos privilegiam a 

distribuição de livros e de outros pacotes instrucionais, assim como o treinamento dos 

professores para a sua adequada utilização. (Fonseca, 1995) Dessa forma, o Banco 

Mundial propõe que a formação de professores esteja centrada no treinamento para o uso 

                                                 
150 A criação do FUNDEF no Brasil se articula a esta concepção de priorização do ensino fundamental em 
relação a outros níveis de ensino constante das resoluções da Conferência Mundial sobre Educação para 
Todos realizada em 1990 na Tailândia, analisada no Capítulo IV. 
151 Fonseca ao analisar os resultados dos acordos internacionais para os sistemas educacionais, afirma: 
“A experiência desenvolvida durante duas décadas no âmbito do setor público, na forma de co-
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correto do material didático distribuído aos alunos. Nessa perspectiva um modelo 

de formação longo localizado na universidade seria totalmente dispensado. 

Ao analisar as orientações do Banco Mundial para a melhoria do conhecimento do 

professor, Torres (1998) afirma que os recursos, nacionais e internacionais, destinados à 

formação docente são, em grande maioria, destinados a programas de capacitação em 

serviço. Este investimento fundamenta-se na visão de que não é preciso contratar novos 

professores, basta realizar uma distribuição racional do corpo docente e reciclá-lo. 

A ênfase dada ao material didático, em especial ao livro didático, apóia-se na 

necessidade de compensar as deficiências na formação docente. Segundo Torres (1998), 

trata-se de “uma estratégia não tanto de apoio ao professor, mas de sua substituição” (p. 

178), pois o livro torna-se cada vez mais fechado e detalhado nos conteúdos e nos 

procedimentos didáticos necessários à prática docente. A prioridade dada ao livro didático 

consiste, para a autora, em “estratégia compensatória dos maus salários, da má ou nenhuma 

capacitação, do escasso tempo disponível para se atualizar e preparar as aulas.” (idem) 

O Banco Mundial defende para a formação docente a: 

 
− transferência da preparação das escolas normais de nível superior às 
escolas secundárias gerais; 
− redução do tempo de capacitação prévia, concentrando-se na aquisição de 
atitudes pedagógicas; 
− fortalecimento da motivação dos professores através de políticas e 
melhorias salariais e das condições de trabalho, e aumento das oportunidades 
profissionais. (Tommasi. 1995, p. 1995) 
 
 

Apesar de reconhecer a importância da formação docente para a melhoria da 

qualidade da educação, o Banco Mundial não prioriza essa capacitação, relegando-a a um 

lugar secundário em suas estratégias e enfatizando a formação restrita ao ensino médio e às 

habilidades pedagógicas. O próprio Banco Mundial, em seu Relatório Anual de 1993 sobre 

a Conferência de Jontien, afirma:  

A habilidade das crianças de aprender deve ser fortalecida pelas habilidades e 
motivações de seus professores. A próxima geração de professores deve ser 
melhorada (...) pelo requisito de que os professores sejam graduados em 
escolas secundárias, eliminando a necessidade de resoluções acadêmicas 
caras em faculdades de formação de professores. Competências pedagógicas, 

                                                                                                                                                    
financiamento, foi um processo bastante complicado do ponto de vista administrativo e ineficaz quanto 
aos resultados.” (1997, p. 60) 
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hoje largamente negligenciadas, podem ser adquiridas mediante 
programas curtos de treinamento de professores, seguindo o conteúdo da 
educação geral de nível secundário. Professores devem ser melhor pagos 
(com salários ligados a possibilidades de progressão na carreira); eles 
também dever ter melhores condições de trabalho. (In.: Melo, 1991, p. 138) 
 
 

A indicação do Banco Mundial consiste no financiamento de programas de 

capacitação em serviço a distância, em detrimento da formação inicial presencial, opção 

justificada por significar custos menores em relação à formação presencial. 

Observa-se então que as orientações do Banco Mundial não se dirigem a uma sólida 

formação do professor, mas apenas a sua instrumentalização, por meio de uma formação 

pouco consistente para o manuseio do livro didático e de outros guias. Esta formação, 

realizada em programas a distância, concentra-se no conhecimento pedagógico, entendido 

como técnicas de ensino. Neste sentido, Torres (1998) esclarece que as propostas de 

formação de professores passam, no momento atual, de um extremo a outro. Das críticas a 

uma visão conteudista da formação, surgem propostas centradas nos métodos e técnicas de 

ensino, que reduzem e enfraquecem a qualificação do professor. Para ela: 

 
Frente a essa formação fixada em uma visão academicista das exigências de 
aprendizagem dos professores, sem conexões com seu ofício e suas 
necessidades reais, emergem agora tendências que passam para o outro lado, 
com enfoques estreitos, eminentemente orientados para a prática e as 
necessidades imediatas. Se antes foi um erro concentrar-se nos conteúdos, 
agora muitos buscam abreviá-los e insistir apenas no lado pedagógico, com 
uma visão por vezes limitada a métodos e técnicas. (p. 180) 
 
 

É neste contexto que a noção de formação por competência conquista simpatizantes 

em vários países, inclusive no Brasil. O Governo FHC pautou toda a reforma da educação 

profissional e da formação de professores nesta concepção. 

Torres (1998) mostra que se pode perceber nas “novas tendências” no campo da 

formação docente “velhas tendências remoçadas pelas novas políticas econômicas” e o 

“novo” consiste no 

 
fato de voltar-se ao assunto da formação dos professores. Desde longo 
período de abandono da questão docente em geral, e da formação de 
professores em particular, este tema passa, enfim (novamente), a ser objeto 
de preocupação, análises e medidas concretas. Nos últimos anos, temos visto 
proliferar publicações e reuniões nacionais, regionais e internacionais sobre 
o tema professores, com destaque na formação docente (p. 174) 
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De acordo com Oliveira (2002), o “velho” consistiria na reedição, embora com 

novas facetas, dos pressupostos da economia da educação presente nas décadas de 1960 e 

1970. Deste modo, no Brasil, a nova LDB e as diretrizes para a formação de professores 

estaria recuperando o conceito de capital humano, 

 
(...) não apenas na perspectiva de se medir a contribuição da educação para o 
crescimento econômico, mas, principalmente, na perspectiva de transformar 
a aprendizagem em uma estratégia adequada à busca de respostas a um 
mundo cada vez mais complexo. Assim, a perspectiva do Capital Humano 
incorporaria, agora, não apenas a educação formal como também, 
habilidades pessoais e competências diversas consideradas necessárias para 
esse mundo complexo. (p. 13) 
 
 

Oliveira (2002) registra também o aligeiramento da formação de professores e a 

ênfase na parte prática dessa formação. (p. 12) Além disso, a legislação atual, em especial 

a Lei nº 5.692/1971, reedita “a separação, no âmbito da formação de educadores, entre 

aqueles que ‘pensam’ a educação aqueles que ‘fazem’ a educação, a partir do momento em 

que criou uma distinção entre os cursos de Pedagogia e os cursos de Licenciatura e Normal 

Superior”. (p. 13) 

A análise das políticas educacionais brasileiras e das indicações do Banco Mundial 

para a qualificação de professores aponta aproximações entre as mesmas. De acordo com 

Frigotto (2002), estas aproximações decorrem, dentre outros, do fato de que os ocupantes 

dos altos cargos no Governo FHC, ou seja: 

 
Os protagonistas políticos destes projetos, em seu núcleo decisório 
especialmente no campo econômico e educacional, são altamente 
qualificados pelas melhores escolas americanas e esmerados no exercício de 
funções, por longos períodos, como funcionários dos organismos 
internacionais do grande capital. (p. 56) 
 
 

Este é o caso do próprio Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza152 e de 

muitos de seus assessores diretos, como Maria Helena Guimarães de Castro153 e Guiomar 

                                                 
152 Gerente de Operações e Vice-Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na década de 80, 
foi Reitor da Universidade Estadual de Campinas. Secretário de Educação do Estado de São Paulo e 
Presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Na década de 1970, foi 
especialista das Nações Unidas em questões de empregos e salários e Diretor Adjunto do Programa Regional 
do Emprego para a América Latina e o Caribe. 
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Namo de Mello154 que trabalharam em organismos internacionais. Podem ser 

indicados ainda Cláudio de Moura Castro e João Batista Oliveira, consultores 

internacionais da OIT e BID, assessores do ministro Paulo Renato no período de 1995-

1998, contribuindo significativamente para o delineamento da reforma do ensino médio e 

da educação profissional. Oliveira chegou a ocupar, por um ano, o cargo de secretário-

geral do Ministério. 

De acordo com Cunha (2002) a atuação do BIRD e do BID na educação tem 

produzido resultados indiretos e diretos: 

 
Os projetos de financiamento à educação apresentados a essas agências 
financeiras abrem caminho para que suas recomendações sejam diretamente 
incorporadas às políticas educacionais nacionais. Isso se dá de dois modos: 
mediante a atuação direta e presencial de assessores desses bancos ou 
mediante a atuação de especialistas nacionais formados segundo as 
orientações assumidas pelas instituições financeiras – um caso particular de 
afinidades eletivas. (p. 17, grifo do original) 
 
 

Cunha (2002) critica as análises que, segundo ele, afirmam a imposição ao país das 

orientações das agências internacionais, como o Banco Mundial, FMI e BID. Para ele, 

estas leituras possuem uma “atitude de auto-piedade” e de “sentimento colonizado” do 

país, pois essas agências mandam e o governo brasileiro obedece. A existência de 

resistência, contradições e nem de vias de mão dupla na relação com o Banco Mundial não 

seriam captadas nestas leituras. 

As reflexões de Cunha contribuem para ampliar a percepção de que, ao se analisar a 

ação dos organismos de financiamento no delineamento das políticas educacionais é 

preciso considerar, além dos mecanismos de dominação, – ou seja, coerção via sanções 

econômicas que visam interferir significativamente no ordenamento econômico dos países 

credores – os mecanismos que visam a conquista de hegemonia das concepções defendidas 

por estes organismos. É importante observar que estas agências do capital se preocupam 

                                                                                                                                                    
153 Representante da América Latina e do Caribe no Governing Board do Instituto Internacional de 
Estatísticas da UNESCO (UIS); Representante do Brasil no Conselho dos Países Participante do Projeto WEI 
- Word Educational Indicators - OECD/UNESCO; Representante do Brasil no Conselho dos países 
Participantes do PISA 2000 - OECD; Representante do Brasil no Conselho do Laboratório de Avaliação da 
Qualidade da Educação - UNESCO/OREALC; Coordenadora da Linha de Ação: Avaliação e Indicadores 
Educacionais - CÚPULA DAS AMÉRICAS; e Membro Associado do IEA - International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement. 
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com a formação dos seus intelectuais orgânicos que, formados a partir das 

concepções defendidas por estas instituições, passam a defender a implantação destas 

concepções onde estejam atuando e também podem passar a participar do processo de sua 

elaboração.155 Neste sentido, como destaca mais uma vez Cunha (2002): 

 
As elites brasileiras são fornecedoras de quadros para as agências 
internacionais, embora outros países sejam mais pródigos nisso (...). Esses 
quadros têm, geralmente estudos no exterior (como doutorado em 
universidade norte-americana, por exemplo), de modo que sua formação foi 
provavelmente, feita no âmbito da ideologia hegemônica no âmbito dessas 
agências. A experiência desses quadros na economia e no governo 
brasileiros é valiosa para essas agências, o que implica considerar a 
possibilidade de que suas idéias são levadas às sedes e, se apreciadas, 
transformadas em idéias da agência. (p. 20) 
 
 

É somente a partir desta análise que é possível compreender a opção do governo 

brasileiro em definir na legislação a formação superior de todos os professores, enquanto o 

Banco Mundial defendia a formação média com habilidades pedagógicas. Entretanto, é 

preciso ressaltar que a formação do professor deve ser feita em curso superior, mas não em 

instituição universitária, o que revela articulação desta definição à implantação no Brasil 

de políticas que visam a diversificação e a privatização das instituições de ensino superior. 

De acordo com esta orientação, o governo brasileiro instituiu os Institutos Superiores de 

Educação, estimulando sua criação pela iniciativa privada. Destaca-se que, apesar de 

prever a formação superior do professor, a legislação continua admitindo a formação em 

nível médio para a educação infantil e as séries iniciais de escolarização. Além disso, a 

ênfase das propostas oficiais para a qualificação de professores recai em cursos de 

formação rápida e a distância, o que sem dúvida fragiliza a formação, contrariamente ao 

que a exigência de formação superior pareceria indicar. 

                                                                                                                                                    
154 Foi especialista Senior de Educação do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), 
que pertence ao Grupo Banco Mundial, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de 1993-
1996. 
155 Além disso, Coraggio (1995), ao analisar a importância que o Banco Mundial assume na definição das 
políticas educacionais em vários países, afirma que, “recomendações específicas e gerais, estabelecidas nos 
documentos do Banco Mundial parecem estar sendo assumidas sem críticas por muitos governos da região 
[América Latina] e do mundo.” (1995, p. 1996) Assim, o fato de determinados governos não se posicionarem 
diante das indicações das agências internacionais pode contribuir para a assimilação passiva de suas 
orientações. Situação que é facilitada pela concessão de créditos, o que somente ocorre mediante a 
contrapartida financeira dos países recebedores de empréstimos e da assessoria técnica das agências. Esta 
situação, alerta Coraggio (1995) pode fazer com que os projetos implantados nesta parceria possam estar indo 
no sentido oposto das necessidades dos países. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

LDB E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PROJETOS EM DISPUTA NO 

CONGRESSO NACIONAL 

Debates acerca da Formação de Professores na LDB 

Aprovada a Constituição de 1988, uma nova fase na definição das políticas 

educacionais teve início, na qual se intensificaram as discussões em torno da aprovação da 

nova lei de diretrizes e bases da educação nacional. Ainda durante o processo constituinte 

alguns parlamentares se preocuparam com a delimitação de um prazo para a aprovação das 

diretrizes e bases da educação, buscando garantir sua rápida tramitação. Por exemplo, o 

deputado Florestan Fernandes apresentou emenda ao anteprojeto da Subcomissão de 

Educação, Cultura e Esportes, propondo que a LDB fosse elaborada e sancionada, no prazo 
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máximo, de um ano a partir da promulgação da Constituição.156 Esta proposta foi 

justificada pelo fato da primeira lei de diretrizes e bases ter nascido superada157 e que havia 

a necessidade de ajustar a lei à “transição para o século XXI”, que impunha a “tarefa de 

preparar uma lei, adaptada às condições e às exigências do presente e do futuro próximo.” 

Várias entidades de educadores do campo progressista e também de setores 

privatistas tanto laicos como confessionais sinalizaram que as lutas travadas durante a 

elaboração do capítulo da educação na Constituinte teriam continuidade na preparação da 

lei complementar da educação nacional. Desta forma, o cenário para as disputas 

ideológicas entre defensores da escola pública e defensores da escola privada foi sendo 

armado no decorrer dos debates da Constituinte, antes mesmo do início dos debates da 

LDB. O caráter de continuidade dos debates também pode ser observado no fato de que os 

parlamentares que elaboraram a Constituição foram os mesmos que iniciaram o processo 

de discussão da LDB na Câmara Federal em novembro de 1988. 

O cenário da definição das políticas educacionais se converteu, assim como no 

processo constituinte, em um espaço de disputas. Isto porque, de acordo com Neves 

(1991), 

 
A escola, enquanto instrumento da sociabilidade humana, enquanto 
instrumento do conformismo científico-tecnológico, ao mesmo tempo em 
que veicula ideologias reprodutoras das relações sociais dominantes, veicula 
também ideologias antagônicas e contraditórias. Nesse sentido, pode-se 
afirmar que a escola é, ao mesmo tempo, reprodutora das relações sociais de 
produção e espaço de luta de classes. (p. 62) 
 
 

Daí a importância da conquista do controle desta instância para a veiculação da 

visão de mundo das diferentes classes sociais. Além deste caráter ideológico, o aspecto 

econômico, dos que fazem da educação uma atividade mercantil, também deve ser 

considerado. 

Ainda de acordo com Neves, o grau de autonomia da sociedade civil em relação ao 

Estado stricto sensu determina em que medida a escola se presta principalmente à difusão 

da ideologia do bloco de poder, ou em que medida se constitui como espaço de veiculação 

                                                 
156 Emendas ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes. Volume 208, p. 
334, 1987. 
157 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação demorou 13 anos para ser aprovada. A discussão em 
torno de sua elaboração teve início em 1948 e foi concluída somente em 1961. 
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de ideologias vinculadas aos interesses das classes dominadas. Este caráter 

contraditório da escola se dá porque, nas sociedades contemporâneas, a socialização da 

política permite um maior controle social da produção e da transmissão do saber, criando-

se a possibilidade da escola contribuir para a formação tanto dos intelectuais orgânicos da 

burguesia, quanto dos intelectuais orgânicos do proletariado.158 

Desse modo, o controle democrático das políticas educacionais, que vinha se 

recompondo no Brasil pós-ditadura militar pela reorganização dos aparelhos privados de 

hegemonia vinculados ao campo do trabalho, se constituiu em um elemento fundamental 

para que a escola pudesse garantir ao trabalhador os conteúdos necessários à compreensão 

e à intervenção na civilização urbano-industrial e o instrumental político necessário ao 

exercício pleno de sua cidadania. 

Os setores conservadores da sociedade e os empresários do ensino buscaram 

durante a elaboração da Constituição e da LDB impedir a inscrição de princípios que 

garantissem o controle democrático das políticas educacionais. Buscaram também 

assegurar a manutenção dos privilégios de classe presentes no sistema educacional via, 

dentre outros, financiamento público da iniciativa privada, manutenção do poder da 

Igreja159 na definição das políticas e na não instituição do princípio da gestão democrática 

na educação nacional. 

Saviani (1997) destaca que, já em 1987, o campo progressista iniciou o movimento 

em torno da elaboração da LDB na X Reunião da ANPEd e com a edição do número 13 da 

Revista da ANDE, em 1988, que teve como tema central a nova LDB. Neste número da 

revista, enquanto a Comissão de Sistematização ainda estava preparando a Carta Magna do 

país, Dermeval Saviani apresentou um anteprojeto para a LDB, que se constituiu em marco 

inicial no processo de discussão e elaboração da lei.160 Além disso, a V Conferência 

Brasileira de Educação, realizada em Brasília em agosto de 1988, teve como tema central a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesta conferência foi aprovada a 

                                                 
158 Neves (1991) alerta que esta afirmativa não significa desconsiderar o conteúdo de classe da escola. Para 
ela, não se pode ignorar, no sistema educacional capitalista, a existência de mecanismos de “filtragem social” 
que facilitam o acesso e a permanência de uma classe em seus bancos e a existência de mecanismos que 
contribuem para a exclusão das classes dominadas. (p. 63) 
159 A Igreja é entendida neste trabalho na perspectiva gramsciana de partido político no sentido ideológico. 
como um partido político no sentido gramsciano. 
160 Contribuição  à  Elaboração  da  Nova  LDB:  um  início  de  conversa.  Revista  ANDE,  ano  7,  nº  13,  1998.  (p.  5-3) 
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Declaração de Brasília, na qual foram explicitados os princípios gerais a serem 

defendidos na LDB pelas entidades organizadas dos trabalhadores da área educacional. 

No anteprojeto Saviani (1988) apresenta os pontos fundamentais que, em seu 

entender, deveriam estar contidos na nova LDB, objetivando vencer um duplo desafio: 

universalizar a educação básica161 e construir um sistema nacional de educação unificado 

que garantisse a todos os brasileiros uma educação com o mesmo padrão de qualidade. (p. 

7) Esta proposta foi assimilada pelo deputado Octávio Elísio, que apresentou o primeiro 

projeto de LDB na Câmara Federal. 

O estudo da tramitação da LDB no Congresso Nacional foi dividido em dois 

momentos: o primeiro refere-se à tramitação na Câmara Federal do projeto apresentado 

pelo deputado Octávio Elísio, iniciada em novembro de 1988, até a aprovação do 

substitutivo Jorge Hage, com a inclusão das emendas apresentadas pela deputada Sandra 

Cavalcanti na sessão plenária da Câmara dos deputados em maio de 1993. Até este 

momento ainda estavam presentes no projeto de LDB propostas do projeto democrático de 

massas, defendido pelos setores organizados do campo do trabalho, que defendiam uma 

democracia participativa e o estado de direito, mediante o estabelecimento dos 

instrumentos necessários para a construção de uma educação escolar pública democrática e 

na definição do dever do Poder Público na oferta e na garantia do direito à educação a 

todos. Neste momento a Câmara tinha uma composição bem mais progressista, pois ainda 

cumpriam seus mandatos os parlamentares eleitos para elaborarem a Constituição Federal 

de 1988, que, apesar de seus limites, incluiu em seu texto importantes demandas dos 

trabalhadores. 

O segundo momento abrange a entrada do PLC nº 101/1993, de origem PL nº 

1.258/1988, no Senado Federal; a aprovação do substitutivo do senador Cid Sabóia ao PL 

nº 101/1993 na Comissão de Educação do Senado, no início de 1994, compreendendo a 

apresentação do projeto elaborado pelo senador Darcy Ribeiro, em fevereiro de 1995, até 

sua aprovação em dezembro de 1996. Nesta etapa, o curso das discussões foi alterado 

significativamente e um novo projeto, pautado no projeto liberal-corporativo, defendia a 

                                                 
161 Saviani, em sua proposta, utiliza a expressão educação fundamental abarcando desde as creches até os 
umbrais da universidade, da faixa etária de zero aos dezesseis anos, compreendendo: educação anterior ao 
primeiro grau; educação escolar de 1º grau; educação escolar de 2º grau; posteriormente a educação de 3º 
grau. 
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concepção neoliberal de Estado veiculada, entre outros, pelo Banco Mundial e 

FMI e por quadros do primeiro e segundo escalões do MEC, passou a constituir-se como 

prioritário. Nesta perspectiva, caberia ao Executivo definir os rumos da política 

educacional, no sentido da instauração do novo patamar mínimo de educação necessário 

para a inserção subordinada do país no novo estágio de desenvolvimento do capitalismo, 

mundialização do capital e revolução tecnológica, que exigia novas habilidades do 

trabalho. É importante lembrar que o ano de 1995 foi marcado pela posse do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, o qual empenharia todos os esforços para a aprovação do 

projeto elaborado pelo senador Darcy Ribeiro, compatível com o projeto de educação do 

governo que iniciava seu mandato. 

Nestes dois momentos, nos quais os projetos de LDB se pautaram em concepções 

diferenciadas de educação e sociedade, a questão da formação de professores também 

recebeu enfoques diferenciados conforme sua inserção nos mesmos, conforme será 

analisado no decorrer deste estudo. 

 

 

PRIMEIRA ETAPA 

 

1. A Tramitação do Projeto de LDB na Câmara dos Deputados e a 

Discussão da Formação do Professor 

A primeira etapa das discussões em torno da elaboração da LDB teve como marco 

inicial a apresentação do projeto pelo deputado Octávio Elísio (PSDB/MG), em novembro 

de 1988 e se prolongou até a aprovação do substitutivo do Jorge Hage no plenário da 

Câmara Federal em 13/05/1993. O projeto apresentado por Octávio Elísio, como já 

afirmado, foi inspirado em contribuição elaborada por Dermeval Saviani (1988), somada a 

colaboração dos professores Jacques Velloso e Luiz Antônio Cunha. O deputado Octávio 

Elísio afirmou que seu objetivo ao apresentar um projeto de LDB foi o de garantir a 

primazia de um texto ligado aos interesses progressistas, evitando-se assim a apresentação 

de um projeto conservador, tanto pelo Executivo, quanto pelos representantes do ensino 

privado. Deste modo, este deputado, expressou seus compromissos com a escola pública e 

com os setores progressistas do campo da educação. 
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1.1 Discussões na Comissão de Educação da Câmara Federal 

 

Projeto Octávio Elísio 

O deputado Octávio Elísio (PSDB-MG), na justificativa de seu Projeto de LDB, 

afirmou que o país enfrentava um duplo desafio: o de universalizar a educação básica e o 

de construir um sistema nacional de educação unificado que garantisse a todos os 

brasileiros uma educação com o mesmo padrão de qualidade. Para ele, a LDB deveria se 

converter em um instrumento adequado para se enfrentar ambos os desafios.162 

Na primeira versão do projeto, o deputado Octávio Elísio propôs que a educação 

deveria estar inspirada nos ideais de igualdade e de liberdade, objetivando a formação de 

seres humanos plenamente desenvolvidos, capazes de compreender os direitos e deveres da 

pessoa humana, do cidadão, do Estado e dos diferentes organismos sociais. Inspirada nos 

ideais democráticos, a educação deveria colocar cada cidadão brasileiro em condições de 

poder ser governante e de controlar quem governa. Deveria ainda estar inspirada nos ideais 

de bem-estar social, tendo por objetivo o preparo dos indivíduos para o domínio dos 

recursos científicos e tecnológicos que lhes permitissem utilizar as possibilidades do meio 

em função do bem comum, articulados em uma educação politécnica.163 

Dentro desta perspectiva mais geral, o Título VIII do projeto, que trata dos 

professores e especialistas, defende que a formação de professores e especialistas deveria 

ser feita regularmente no 3º grau, através de cursos de graduação e de pós-graduação 

resultante da articulação das faculdades e centros correspondentes aos diferentes 

componentes curriculares com as faculdades ou centros de educação. Entretanto, apesar de 

prever a formação em nível superior, admitia a formação de professores para as quatro 

primeiras séries do 1º grau em cursos de 2º grau, em decorrência do estágio atual da 

educação brasileira. A formação em nível de 2º grau deveria garantir a compreensão 

                                                 
162 Deputado Octávio Elísio. Diário do Congresso Nacional, 29 de novembro de 1988, p. 4270. 
163 É importante registrar que o Governo Sarney não interferiu diretamente no processo de elaboração da 
LDB, se omitindo de apresentar um projeto de LDB do Executivo ao Congresso Nacional, como define a 
tradição brasileira a este respeito. No que se refere à posição deste governo em relação à LDB, Oliveira 
(1997) afirma que ele teve uma posição que pode ser identificada como de “complacência com o Congresso”. 
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teórico-prática dos fundamentos e procedimentos que caracterizam o trabalho 

pedagógico nas séries iniciais da educação escolar. 

Previa também que os currículos dos cursos de formação de professores e 

especialistas deveriam ser organizados pelos estabelecimentos de ensino a partir das 

normas definidas pelos competentes Conselhos de Educação. 

Em relação à profissão docente, o projeto repetiu, numa formulação geral, o que já 

estava inscrito na Constituição de 1988: o provimento de cargos iniciais e finais da carreira 

nas instituições oficiais deveria ser feito mediante concurso público de provas e títulos. 

Definiu ainda que, as normas para a admissão e carreira dos professores dos 

estabelecimentos privados deveriam obedecer às disposições da LDB e leis trabalhistas e 

que o MEC, por proposta do CNE, encaminharia projeto para o estabelecimento da carreira 

nacional dos professores e especialistas em educação. 

Assim, o projeto propôs a manutenção da formação de professores para as séries 

iniciais de escolarização em cursos de 2º grau, apesar de indicar que esta formação deveria 

se dar “regularmente” em nível superior. Além disso, previu que a formação dos 

especialistas poderia se dar tanto em cursos de graduação quanto de pós-graduação, 

conservando a estrutura existente para a formação destes profissionais da educação, se 

opondo à proposta de Valnir Chagas, na década de 1970, de que os especialistas deveriam 

ser formados em cursos de pós-graduação após a realização de um curso de licenciatura 

plena, com a exigência de experiência docente para sua realização. Com estas alternativas, 

o projeto não resolveu as dubiedades presentes nas discussões sobre a formação de 

docentes e especialistas; pelo contrário, reproduziu estes dilemas ao manter a distinção de 

dois níveis para a formação docente, uma formação em nível médio e uma formação em 

nível superior como se fossem equivalentes. 

Em abril de 1989, o deputado Octávio Elísio apresentou a Emenda nº 2 ao Projeto 

de LDB.164 Nesta versão, algumas questões foram mais explicitadas. Em relação ao ensino 

médio manteve a definição de que este curso deveria ter a duração de três anos letivos, mas 

inovou em relação ao primeiro projeto, ao prever que o mesmo poderia ter as seguintes 

modalidades: a) geral – voltado exclusivamente para o aprofundamento de estudos; e b) 

                                                 
164 Publicado no Diário do Congresso Nacional em 11 de abril de 1989, p. 2009-2014. 
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profissionalizante – voltado para o aprofundamento de estudos e para a formação 

técnica. Em seguida tratou especificamente do ensino normal, afirmando no Artigo 49: 

 
Assegurada a formação básica comum, será garantida a especificidade do 
ensino normal, responsável pela preparação dos professores para a educação 
anterior ao 1º grau e para a 1ª a 4ª séries do 1º grau. 
§ 1º Os cursos terão duração de quatro anos, currículo incluindo conteúdos 
técnico, científico e pedagógico, capacitando o professor à atuação no 
contexto social brasileiro. 
§ 2º Haverá especialização para professores de alfabetização e da educação 
de jovens e adultos. 
 
 

No título referente aos profissionais do magistério, o projeto definiu com maior 

clareza os preceitos que deveriam ordenar a elaboração dos planos de carreira para o 

pessoal do magistério público, incluindo a preocupação com a garantia de mecanismos 

para a qualificação do professor leigo, além de prever a dedicação exclusiva como o 

regime de trabalho fundamental para a carreira do magistério, embora mantendo a opção 

pela dedicação parcial. Ao incluir em seu projeto um título sobre o Plano Nacional de 

Educação, Elísio elencou como objetivo prioritário, dentre outros, a “formação e 

aperfeiçoamento dos profissionais do ensino”. (Art. 85, inciso VII)165 

Na justificativa para a apresentação das suas emendas o deputado Octávio Elísio 

afirmou que as mesmas continham “várias sugestões colhidas em reuniões com 

parlamentares, educadores e estudiosos da legislação educacional” e que o projeto era 

“absolutamente preliminar” e que deveria ser adotado como base para os debates e 

audiências públicas na Câmara dos deputados, ou nas universidades, escolas, congressos e 

encontros de educadores, tudo isto com o objetivo de aperfeiçoá-lo.166 Além disso, 

enfatizou: “muitos são os pontos polêmicos do projeto, sobre os quais colhemos opiniões 

contraditórias.”167 Dentre os pontos polêmicos, Elísio mencionou a destinação de recursos 

públicos para as escolas comunitárias; a composição e atribuições dos conselhos de 

educação; profissionalização no ensino do segundo grau e a possibilidade de melhoria no 

                                                 
165 Nas Disposições Gerais e Transitórias o projeto também previu um prazo de um ano para que fossem 
implantados os planos de carreira para o pessoal do magistério (Art. 91) e que os professores leigos 
formariam um “quadro suplementar em extinção, prevendo-se as condições e prazos para habilitação e acesso 
ao plano de carreira do magistério”. (Art. 92) 
166 Diário do Congresso Nacional, 11 de abril de 1989, p. 2014. 
167 Diário do Congresso Nacional, 11 de abril de 1989, p. 2014. 
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detalhamento da lei no que se refere tanto à gestão democrática, quanto aos 

profissionais da educação. 

Em pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados em abril de 1989,168 o 

deputado Octávio Elísio afirmou: “Uma parte importante do nosso projeto procura resgatar 

a Escola Normal.169 Com esse projeto, voltariam as escolas normais, que foram extintas 

pela Lei nº 5.692 de 1971. Elas se afirmaram na história da educação brasileira como 

componentes na formação de professores da 1ª a 4ª série.”170 Registrou que os cursos 

normais deveriam ter duração de quatro anos, garantindo assim uma formação técnica, 

científica e pedagógica adequadas, sendo delineado um curso diferenciado em relação aos 

demais cursos de nível médio, que deveriam possuir três anos. 

Ao introduzir estas modificações, Elísio incorporou sugestões das entidades dos 

educadores que defendiam a importância do resgate do curso normal em oposição à 

formação de professores definida pela Lei nº 5.691/1971 que equiparou a formação de 

professores no ensino de segundo grau a mais uma modalidade técnico-profissinalizante. 

Este princípio foi defendido pela Declaração de Brasília elaborada na V Conferência 

Nacional de Educação realizada em Brasília em 1988. Além disso, a ênfase em uma 

melhor explicitação no projeto dos critérios para o estabelecimento de carreira para o 

pessoal do magistério público revelou a incorporação das reivindicações dos setores 

organizados do campo democrático de massas. 

É interessante registrar que nessa segunda versão não ocorreu uma melhor 

delimitação da formação a ser oferecida aos professores em nível superior, mantendo-se o 

que já havia sido previsto na primeira versão do projeto. Ocorreu apenas a substituição da 

expressão “formação de professores e especialistas”, da formulação inicial, por “formação 

de profissionais do magistério”, mantendo-se a indicação da necessidade da formação 

superior, oferecida em articulação das faculdades ou centros correspondentes aos 

diferentes componentes curriculares com a faculdade ou centro de educação-modelo 

equivalente, principalmente, à estrutura das universidades públicas. A utilização da 

expressão “profissionais da educação”, incluindo-se aí os docentes e os especialistas, 

                                                 
168 Diário do Congresso Nacional, 06 de abril de 1989, p. 1872-1874. 
169 As expressões formação de professor em nível médio, curso normal de nível médio e Escola Normal são 
usadas neste trabalho de acordo com o uso feito pelos citados ou pela legislação citada. 
170 Diário do Congresso Nacional, 06 de abril de 1989, p. 1873. 
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expressa mais uma vez a interlocução de Octávio Elísio com os movimentos 

progressistas organizados do campo da educação que se intitulavam como profissionais da 

educação. 

Em março de 1989,171 na Comissão de Educação, presidida pelo deputado Ubiratan 

Aguiar (PMDB-CE), a subcomissão responsável pela condução dos debates sobre a LDB 

definiu como procedimento inicial a consulta às entidades da sociedade civil organizada 

em torno das questões educacionais. Este Grupo de Trabalho foi composto pelos seguintes 

parlamentares: Florestan Fernandes, coordenador (PT/SP), Átila Lira, coordenador-adjunto 

(PFL/PI), Jorge Hage, relator (à época PSDB/BA), Álvaro Valle (PL/RJ), Antonio de Jesus 

(PMDB/GO), Bezerra de Mello (PMDB/CE), Délio Braz (PMDB/GO), Eraldo Tinoco 

(PFL/BA), Hermes Zanetti (PSDB/RS), Lídice da Mata (à época PC do B/BA), Octávio 

Elísio (PSDB/MG), Osvaldo Sobrinho (PTB/MT), Sandra Cavalcanti (PFL/RJ), Sólon 

Borges do Reis (PTB/SP), Ubiratan Aguiar (PMDB/CE) e Valter Pereira (PMDB/MS). 

Desta forma, mais uma vez o Congresso Nacional convocou a sociedade civil a 

participar da elaboração da legislação educacional, como ocorreu na preparação do 

capítulo da educação na Constituição, nos anos de 1987-1988. Oliveira (1997) ressalta que, 

com esta opção, o “grupo de legisladores sai do âmbito político-partidário, mais próximo 

da ‘sociedade política’ na medida em que procura atuar de forma a que a elaboração da lei 

de ensino não se limite a um número restrito de parlamentares, mas sim que a sociedade 

civil tome conhecimento e manifeste-se, apresentando as suas reivindicações”. (p. 61) 

Substitutivo Deputado Jorge Hage 

Em agosto de 1989, o deputado Jorge Hage, relator do projeto na Comissão de 

Educação, apresentou a primeira versão de seu substitutivo ao projeto de autoria do 

deputado Octávio Elísio. Contendo 206 artigos, foi elaborado a partir do projeto Octávio 

                                                 
171 Neste momento, iniciou-se o processo de elaboração do novo Regimento interno que seria posto em 
prática em 1990. Dentre outras, esta mudança diminuiu o número de comissões, impediu que os deputados 
fossem membros efetivos de mais de uma comissão e deu poder conclusivo às comissões com relação ao 
assunto sobre sua responsabilidade. 
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Elísio, das sugestões colhidas nas audiências públicas e dos projetos elaborados 

por outros deputados, a ele anexados.172 

No momento em que este substitutivo tornou-se público, já se evidenciou o grau de 

oposição que o mesmo enfrentaria. Os defensores do ensino privado passaram a criticar o 

substitutivo Jorge Hage de forma contundente em artigos de jornais de grande circulação, 

acusando-o de uma “proposta de inspiração socialista”. Diferentemente, o FÓRUM 

considerou o substitutivo como um “passo à frente” no processo democrático de 

elaboração da LDB, por ter assimilado as proposições de uma escola pública e gratuita 

para todos, sob a responsabilidade do Estado. 

O substitutivo Jorge Hage foi discutido e apreciado pelos parlamentares, tendo 

recebido 978 emendas, das quais 477 foram acolhidas. Recebeu ainda cerca de 1.500 

sugestões oriundas de entidades públicas e privadas, de educadores, de estudantes, de 

pesquisadores, de reitores e secretários da educação, conforme consta no relatório do 

relator. 

No segundo semestre de 1989, no auge do processo eleitoral para a Presidência da 

República no qual disputaram dois projetos distintos de sociedade e de educação, conforme 

já explicitado, ocorreram os “seminários temáticos” com a presença de educadores, 

especialistas e pesquisadores, abordando temas específicos e questões polêmicas. Dentre os 

temas discutidos podem ser citados: a educação infantil, o sistema nacional de educação, a 

relação educação e trabalho, a educação superior, o financiamento. 

Em dezembro de 1989, a partir das contribuições recebidas, Jorge Hage apresentou 

a segunda versão de seu substitutivo, contendo 181 artigos e mantendo as linhas gerais do 

primeiro documento. Dentre as questões propostas por essa segunda versão as que mais 

polêmicas geraram foram o sistema nacional de educação; a criação de um Conselho 

Nacional de Educação e de um Fórum Nacional de Educação e o financiamento da 

educação. 

No reinício das atividades legislativas, em março de 1990, com a eleição de Collor 

de Melo para Presidência e a vitória do projeto liberal-conservador, ocorreu a 
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recomposição da Comissão de Educação, ficando designado para sua presidência 

o deputado Carlos Sant’Anna (PMDB-BA). Para a relatoria da Comissão foi mantido o 

deputado Jorge Hage.173 Em maio de 1990, a LDB foi retomada na Comissão de Educação 

com a discussão e votação dos procedimentos a serem adotados para a votação do projeto. 

Nesta etapa da discussão, foram apresentados pelos parlamentares 1.100 destaques. 

Jorge Hage afirmou em seu relatório que, neste momento, “teve início um dos mais 

profícuos e eficientes processos de negociação e construção coletiva de um Projeto de que 

se tem notícia na Casa”.174 Ou, como disse Florestan Fernandes, um processo de 

“conciliação aberta”, marcado pela negociação. Diante da correlação das forças político-

partidárias presentes na Comissão de Educação, que não era favorável aos setores 

compromissados com a escola pública, a única saída possível para se conseguir algum 

avanço na legislação consistiu na negociação exaustiva das propostas em disputa até se 

chegar a uma conciliação possível. E mesmo assim, tal conciliação somente se efetivou 

pela presença constante dos membros do FÓRUM que, segundo Fernandes (1990), 

possibilitou que se alcançasse “uma transparência na evolução das negociações sobre 

temas decisivos.” (p. 143) 

O trabalho do FÓRUM, além da apresentação de emendas e destaques ao 1º e 2º 

substitutivo, consistiu em acompanhar cotidianamente os debates da Comissão de 

Educação que ocorreram no mês de maio, manifestando-se também sobre os capítulos e 

artigos do projeto no processo de discussão.175 

No momento da discussão do substitutivo Jorge Hage na Comissão de Educação, 

ocorreram tentativas, por parte dos deputados que se vinculavam às propostas privatistas, 

em dificultar a sua tramitação, sob orientação do novo Executivo federal que passou a 

intervir para barrar a aprovação desse projeto. A deputada Sandra Cavalcante (PFL-RJ), 

                                                                                                                                                    
172 Projetos dos deputados Osvaldo Sobrinho (Projeto de Lei nº 2.150/1989, Lídice da Mata (Projeto de Lei nº 
2.784/1989), Agripino de Oliveira Lima (Projeto de Lei 2.812/1989), Arnold Fioravante (Projeto de Lei nº 
2.880/1989) e Paulo Salgado (Projeto de Lei nº 2.926). 
173 Já no início de abril de 1990, o FÓRUM voltou a se reunir e defendeu a urgência da necessidade da 
Comissão de Educação da Câmara em retomar as discussões em torno do segundo substitutivo elaborado 
pelo deputado Jorge Hage. 
 
174 Câmara dos Deputados. Comissão de Educação. Relatório do deputado Jorge Hage, 28/06/1990, s/p. 
175 O FÓRUM também se expressou contrariamente às medidas provisórias do Governo Sarney que tratavam 
da educação e ao projeto de lei apresentado no Senado, nº 208 de 1989, que versava isoladamente sobre a 
educação superior, paralelamente aos debates da LDB. 
 



 

 

{PAGE  } 

 

por exemplo, deu entrada a uma proposta de emenda à Constituição visando 

substituir a competência da União de “legislar sobre as diretrizes e bases da educação 

nacional” por “legislar sobre a educação nacional”. Para ela, a Constituição já traria 

explicitados os princípios gerais da educação e não seria possível elaborar somente uma 

única lei para definir as diretrizes e bases da educação, pela complexidade do tema, sendo 

mais racional elaborar várias leis abrangendo especificidades, conforme as necessidades 

surgidas. (Tavares, 1990, p. 107) Entretanto esta proposta não conquistou adesão mais 

ampla dos parlamentares. 

A partir da estratégia de negociação, o substitutivo do deputado Jorge Hage foi 

aprovado por unanimidade em de junho de 1990, na Comissão de Educação, Cultura e 

Desporto nos termos propostos pela terceira versão relator. 

 

 

Audiências Públicas: a sociedade civil ocupa a aparelhagem estatal 

Mesmo antes da realização das audiências públicas na Câmara Federal, várias 

entidades ligadas ao campo do trabalho já tinham apresentado suas propostas para a LDB, 

algumas destas propostas elaboradas com o intuito de estimular a organização dos 

educadores e sua mobilização em torno das discussões da LDB. A realização da V 

Conferência Nacional de Educação, em agosto de 1988 na capital federal e a elaboração da 

Declaração de Brasília contribuíram para isto. 

As audiências públicas foram realizadas nos meses de abril, maio e junho de 1989, 

com a participação de cerca de 40 representantes de entidades da sociedade civil tanto do 

capital, quanto do trabalho e de dirigentes de órgãos da aparelhagem estatal ligados à 

educação: Conselho Federal de Educação (CFE) e Associação de Educação Católica 

(AEC), em 19/04/1989; Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior – Sindicato 

Nacional (ANDES-SN) e Federação das Associações de Servidores das Universidades 

Brasileiras (FASUBRA), em 26/04/1989; Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE) e Secretaria de Ensino Básico do MEC (SEB/MEC), em 04/05/1989; 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) e Conselho dos Diretores das 

Escolas Superiores Federais Isoladas (CODESFI), em 17/05/1989; União Nacional dos 
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Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Federação dos Trabalhadores 

em Estabelecimentos de Ensino (FITEE) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

(UBES), em 18/05/1989; Secretaria de Ensino Superior (SESU), Conselho Nacional das 

Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior (CONFIES), e Conselho de 

Diretores das Escolas Técnicas Federais (CONDAF), em 23/05/1989; Conselho Nacional 

dos Secretários Estaduais de Educação (CONSED) e Federação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino (FENEN), em 24/05/1989; Associação Nacional de 

Profissionais de Administração da Educação (ANPAE), Coordenação Nacional do Pessoal 

do Ensino Superior (CAPES/MEC), Secretaria do Ensino de 2º Grau (SESG/MEC), em 

25/05/1989; Associação Nacional de Educação (ANDE), Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e Centro de Estudos de Educação e 

Sociedade (CEDES), em 01/06/1989; Associação Brasileira de Escolas Superiores 

Católicas (ABESC) e Fórum de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, em 

06/06/1989; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP); União 

Nacional dos Estudantes (UNE), Federação Nacional dos Orientadores Educacionais 

(FENOE), em 07/06/1989; Ministério da Educação, através do seu representante, Ministro 

Carlos Sant’Anna, em 08/06/1989; Federação Nacional dos Supervisores Educacionais 

(FENASE) e Associação dos Professores de Educação Física do Distrito Federal 

(APEF/DF), em 14/06/1989. 

Com a criação deste espaço para a discussão das questões educacionais, os debates 

se intensificaram. Neste momento, mais uma vez, os “partidos ideológicos”, a partir de sua 

visão de mundo e de seus interesses, apresentaram propostas diferenciadas para a educação 

brasileira. Desta forma, organizaram-se, de um lado, os defensores do ensino público e de 

outro, os defensores da iniciativa privada, empresários laicos e representantes das 

entidades confessionais. Mais uma vez na história da educação brasileira, a correlação de 

forças entre os defensores do ensino público e os defensores do ensino privado iria definir 

os avanços e recuos da legislação educacional. Nesta luta, capital e trabalho buscam tornar 

hegemônico seu projeto de escola. 
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1.2 Substitutivo Aprovado na Comissão de Educação da Câmara 

dos Deputados e a Formação Docente 

No substitutivo aprovado na Comissão de Educação da Câmara Federal, a formação 

de professores aparecia no Capítulo IV – Dos Princípios da Educação Escolar, ao definir, 

no art. 7º, que a educação escolar deveria ser ministrada com observância, dentre outros, 

do princípio da “valorização do profissional da educação escolar” (Inciso V), tônica que 

perpassa todo o substitutivo. O Art. 19, ao afirmar que o ensino é livre à iniciativa privada, 

definiu no parágrafo 1º, dentre outras, como condições para seu funcionamento o 

atendimento, da “participação da comunidade docente na definição das orientações 

pedagógicas da instituição” (Inciso II) e do “piso salarial nacional definido em lei e 

possibilidades de aperfeiçoamento do corpo docente” (Inciso III). Estes incisos receberam 

muitas emendas modificativas e supressivas, no plenário da Câmara, justificadas pelo 

caráter inconstitucional dos mesmos ao ferir a liberdade do ensino da iniciativa privada e 

introduzir exigências não previstas na Constituição de 1988, apresentadas por deputados 

representantes dos interesses privatistas que não queriam ver suas obrigações ampliadas 

com seu professorado. 

No capítulo XII, Art. 62 parágrafo único, sobre a Educação Básica de Jovens e 

Adultos Trabalhadores, foi apresentada a exigência de professores especializados para esta 

modalidade de educação (Inciso VII). No capítulo XV da Educação para Comunidades 

Indígenas (Art. 89 Inciso III) também foi manifestada a preocupação com a manutenção de 

programas de formação de recursos humanos especializados destinados à educação escolar 

de comunidades indígenas, garantindo o acesso aos mesmos, preferencialmente, aos índios. 

O parágrafo único do Art. 90 também definiu a obrigatoriedade da isonomia salarial entre 

professores índios e não-índios. Ambos incisos receberam várias emendas que buscaram 

aperfeiçoar sua redação, de modo a garantir as especificidades da educação e da cultura 

indígena e, ao mesmo tempo, a qualidade do ensino e a isonomia salarial entre os 

professores índios ou não. 

O capítulo XVII Dos Profissionais da Educação foi divido em duas seções: Da 

formação (seção I) e Da carreira (seção II). A primeira seção, que mais interessa a este 

trabalho, definiu que a formação do profissional da educação deveria ser feita em cursos 
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específicos, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades 

do ensino e às características de cada fase do desenvolvimento dos educandos. (Art. 94) 

O Art. 95 definiu que a formação de docentes para a educação básica deveria ser 

feita em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, admitida como 

formação mínima para a educação infantil e as quatro primeiras séries do ensino 

fundamental a formação oferecida em nível médio, na modalidade Normal. Deste modo, 

manteve a mesma orientação do projeto do deputado Octávio Elísio. Previu ainda, no 

parágrafo 1º, a exigência de formação específica, preferencialmente, em nível superior para 

o professor que atuasse na alfabetização, na educação infantil, na educação especial, na 

educação para indígenas176 e na educação de jovens e adultos. 

O projeto também se preocupou em definir, no § 3º, a responsabilidade do Sistema 

Nacional de Educação e dos sistemas de ensino, em sua área de jurisdição, promover a 

continuidade do aperfeiçoamento e a atualização do professor, assegurando em seus planos 

e orçamentos, recursos e condições materiais e institucionais, e vinculando essa atualização 

aos planos de carreira docente. 

O substitutivo Jorge Hage, aprovado na Comissão de Educação da Câmara, definiu 

que a preparação de educadores para o exercício de funções de administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica 

deveria ser feita em cursos de pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, exigida experiência docente com duração mínima de dois anos, 

assimilando proposição defendida pelo FÓRUM. 

A necessidade da realização do estágio supervisionado para o magistério na 

educação básica, com duração mínima de seis meses, sob supervisão da instituição 

                                                 
176 O deputado Florestan Fernandes propôs, em plenário, através da Emenda nº 629 a supressão do parágrafo 
1º do artigo 95, defendendo a retirada da expressão “da educação de comunidades indígenas”. Para ele os 
professores indígenas estariam isentos de possuírem formação de nível superior, sendo sua formação 
garantida através dos programas de formação de recursos humanos especializados para as escolas indígenas. 
Florestan justificou que não poderia haver contradição entre a LDB e a Constituição, nem entre as próprias 
seções e artigos da LDB. A Constituição, em seu art. 210 (parágrafo 2º), garante aos povos indígenas, no 
ensino fundamental, a “utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”. Por outro 
lado, a própria LDB em seu art. 89 inciso III postula que devem se “manter programas de formação de 
recursos humanos especializados” para a educação escolar indígena. Acontece que tal formação especializada 
não existe em oferta em nenhuma escola superior ou de formação de professores para o 1º grau no Brasil. E 
não poderão ser criadas novas modalidades de cursos adequados a essas exigências, sem que, em sua 
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formadora foi prevista no Art. 97. Por sua vez o Art. 99 postulou aos sistemas de 

ensino e às universidades a liberdade de promover experiências alternativas, por prazo 

determinado, para a formação de professores, também uma bandeira dos setores 

progressistas, especialmente, da ANFOPE. 

Na seção II sobre a carreira dos profissionais do magistério, vários princípios 

defendidos pelos setores progressistas foram assimilados. O Art. 100 previa que: 

 
Os sistemas de ensino da União, Estados e Municípios promoverão a 
valorização dos profissionais da educação, garantindo-lhes condições 
dignas e remuneração adequada às suas responsabilidades profissionais e 
níveis de formação, e aos do magistério público, planos de carreira que 
assegurem: 
I- ingresso exclusivamente, por concurso público de provas e títulos; 
II- piso salarial profissional, nacionalmente unificado, com reajuste 
periódico que preserve o poder aquisitivo; 
III- regime jurídico único; 
IV- progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na 
avaliação de desempenho; 
V- progressão salarial por tempo de serviço; 
VI- aperfeiçoamento profissional periódico, inclusive com 
licenciamento; 
VII- liberação de tempo para estudo durante a jornada de trabalho, no 
local de trabalho; 
VIII- aposentadoria com proventos integrais; 
IX- qualificação dos professores leigos, em cursos regulares; 
X- adicional, de pelo menos, 30% para aula noturna ou redução da 
carga horária sem redução salarial; 
XI- adicional de remuneração para os que trabalhem em áreas de difícil 
acesso ou periferia do centros urbanos; 
XII- transporte gratuito para os que trabalhem na zona rural; 
XIII- férias anuais de 45 dias; 
XIV- preferencialmente, 40h semanais, com no máximo 50% do tempo 
em regência de classe e o restante em trabalho extra-classe, com incentivo à 
dedicação exclusiva. 
 
 

A experiência docente foi prevista como pré-requisito para o exercício profissional 

de quaisquer outras funções do magistério (Parágrafo 1º). No pagamento das horas-aula 

integrantes da jornada do professor horista em sala de aula, o projeto previu o acréscimo de 

um adicional de no mínimo, 50%, a título de trabalho extraclasse. (Art. 100, Parágrafo 3º) 

Este parágrafo recebeu muitas emendas, oriundas principalmente dos representantes dos 

                                                                                                                                                    
elaboração e implementação, haja a participação ativa das comunidades indígenas, que deverão adaptar, 
aplicar e desenvolver na escola e na formação de professores, os seus “processos próprios de aprendizagem”. 
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governos estaduais e municipais conservadores, que viram nessa medida o risco 

da elevação dos gastos com o pagamento da hora-aula em, no mínimo, 50%. 

Dentre os incisos do Art. 100, o que mais emendas recebeu no plenário foi o 

referente à definição do piso salarial profissional, nacionalmente unificado (inciso II). Este 

inciso recebeu inúmeras emendas supressivas, sob o argumento de ser inconstitucional e 

não considerar as diferenças regionais do país. Deste modo, o Poder Público se recusava a 

valorizar seus professores mediante a ampliação de seus salários, o que poderia ser 

possível pela criação de um piso nacionalmente unificado. 

As Disposições Gerais e Transitórias (cap. X, Art. 124) definiram, para o combate 

ao analfabetismo que as instituições de ensino superior e médio que atuassem na formação 

de profissionais de educação de profissionais de educação deveriam participar, de forma 

específica, de um esforço conjunto, mediante: a) oferta intensiva de cursos de formação de 

alfabetizadores; b) reciclagem de professores que atuassem no ensino fundamental, na 

alfabetização e na educação de jovens e adultos (Inciso II). Definiram ainda, no Inciso VI, 

que o ensino médio, na modalidade Normal, deveria receber investimentos para a sua 

expansão e melhoria qualitativa. 

Ao tratar da criação de um esforço conjunto para a erradicação do analfabetismo no 

Brasil (Art. 124, inciso II, alínea d), o projeto conclamou tanto as instituições de ensino 

superior que atuam na formação de professores, quanto às escolas normais de nível médio 

para contribuírem na oferta de cursos de formação de alfabetizadores, reciclagem de 

professores, elaboração de material didático adequado, realização de projetos de pesquisa e 

de extensão voltados para a solução de problemas ligados à alfabetização, à 

universalização do ensino fundamental e à liberação de tempo de professores, funcionários 

e alunos para esta fim. Este artigo expressa a percepção de que o nível médio e o superior 

de preparação docente seriam iguais, podendo oferecer as mesmas contribuições para a 

educação nacional, inclusive com a realização de “projetos de pesquisa”, experiência 

vivenciada por raríssimas escolas normais do país. 

Essa leitura também é compartilhada por Pino (1994) que, analisando as 

determinações referidas acima, afirma: “Cabe ainda assinalar o nivelamento dos níveis de 

ensino (universitário e médio na modalidade Normal) na atribuição de funções que se 

apresentam, algumas, como muito especializadas e, pela complexidade que elas portam, 
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exigem conhecimentos especiais, que dificilmente poderão ser cumpridos no 

nível médio.” (p. 310) 

O Art. 127, parágrafo 2º definiu a necessidade de elaboração de Plano de Transição 

que deveria definir etapas, prazos, prioridades no nível de cada sistema de ensino. O 

referido plano seria elaborado a partir das seguintes diretrizes, no que refere à formação de 

professores: IV – ênfase na formação, atualização e aperfeiçoamento dos profissionais da 

educação, sobretudo daqueles que atuam nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental, e na melhoria das suas condições de remuneração e trabalho. No que se 

refere à implantação da nova concepção do ensino médio (politecnia) previu a criação de 

um Programa Especial de Atualização de Professores do Ensino Médio, com duração de 

cinco anos e recursos especificamente alocados para este fim. (Inciso V, alínea a) 

O Art. 143 previu que enquanto não existissem professores, em número suficiente, 

com as habilitações exigidas nesta lei, para atender às necessidades de cada nível da 

educação básica, admitir-se-ia a “preparação emergencial”, sem prejuízo da qualidade de 

ensino, por meio de cursos intensivos e exames, nas formas adotadas pelos órgãos 

normativos dos sistemas de ensino, durante período limitado, estabelecido nos Planos de 

Transição, e com validade restrita ao município ou estado responsável pelo programa. 

Neste artigo, Hage assimilou proposta oriunda dos aparelhos de Estado, MEC e CFE. 

Além disso, o Art. 144 estabeleceu que as licenciaturas curtas de 1º grau, oferecidas 

por instituições de ensino superior, deveriam ser convertidas em licenciaturas plenas, no 

prazo máximo de dois anos, assegurados os direitos dos diplomados no sistema anterior. 

“Parágrafo único – Os alunos atualmente matriculados nos cursos referidos neste artigo 

teriam o prazo de cinco anos para a sua conclusão, vedada a admissão de novos alunos.”177 

Com esta redação, o substitutivo aprovado na Comissão de Educação ampliou as 

definições acerca da formação de professores. Em relação às exigências mínimas para o 

                                                 
177 Os professores leigos deveriam constituir quadro suplementar, em extinção, cabendo ao órgão normativo 
do sistema de ensino, de acordo com diretrizes do Conselho Nacional de Educação, estabelecer as condições 
e prazos para a habilitação e acesso ao plano de carreira respectivo. (Art. 145) Os professores leigos em 
exercício nas instituições de educação infantil teriam o prazo de oito anos para obter a qualificação mínima, 
de nível médio, exigida nesta lei. As instituições de nível médio que oferecessem a modalidade normal 
poderiam manter, durante cinco anos, a partir da publicação desta lei, cursos de estudos adicionais 
organizados na forma do artigo 30 da Lei 5.692/71, com a redação dada pela Lei 7.044/82. (Art. 146) 
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exercício da docência foram mantidas as mesmas exigências previstas no projeto 

Octávio Elísio: formação superior, licenciatura plena, admitindo a formação em nível 

médio, curso normal, para os docentes da educação infantil e quatro primeiras séries do 

ensino fundamental. 

O substitutivo aprovado alterou a proposta do deputado Octávio Elísio ao não 

estipular que os cursos de licenciatura deveriam se dar na articulação “faculdades de 

educação ou centros de educação e faculdades ou centros correspondentes aos diferentes 

componentes curriculares”, um modelo que se aproximava mais da estrutura das 

universidades e não das instituições isoladas de ensino superior. Esta mudança contemplou 

as reivindicações dos empresários do ensino que defendiam a permanência da formação de 

professores em instituições isoladas de ensino superior e não preferencialmente em 

universidades, visto que estas instituições possuem maiores exigências e custos mais 

elevados para seu funcionamento. 

Um princípio que se manifestou no substitutivo foi o da necessidade de formação 

específica para a atuação na alfabetização, na educação infantil, na educação especial, na 

educação para indígenas e na educação de jovens e adultos e que esta formação deveria 

ocorrer, preferencialmente, em nível superior. Entretanto, da forma como foi expressa, não 

afirmando o caráter de obrigatoriedade da mesma, significou que a formação poderia 

continuar sendo feita em nível médio. Em até cinco anos a partir da aprovação da lei esta 

especialização poderia continuar sendo feita nos cursos de estudos adicionais oferecidos 

pelas escolas normais, conforme previsto no Art. 146. 

Ao não definir como transitória a formação de professores em nível médio, o 

substitutivo aprovado na Comissão de Educação acabou por equiparar os dois níveis de 

formação, ensino médio e superior, pois ambos tiveram asseguradas sua manutenção na 

estrutura do ensino, como se ambos pudessem responder igualmente às necessidades da 

socialização crescente da sociedade brasileira e da preparação técnico-científica exigida 

pelas transformações implementadas no sistema produtivo. 

Em relação a esta questão observa-se que, no momento inicial de discussão da 

LDB, as entidades educacionais do campo progressista se limitaram à defesa de oito anos 

de escolarização obrigatória, ou seja, reivindicaram o cumprimento da legislação 

educacional implantada em 1971 que estendeu o ensino obrigatório de quatro para oito 
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anos, mas não garantiu as condições mínimas para sua efetivação. De acordo com 

esta proposição, a formação de professores em nível médio seria suficiente para preparar os 

docentes para as quatro primeiras séries do ensino obrigatório. Com o avançar das 

discussões da LDB, os marcos deste debate foram ampliados e os setores progressistas, 

pautados dentre outras, nas mudanças na base produtiva, na revolução tecnológica e na 

elevação da cultura mínima para uma inserção satisfatória na sociedade urbano-industrial, 

passaram a reivindicar a ampliação da obrigatoriedade escolar para o ensino médio. 

Neste contexto, a formação de professores também passou a ser percebida em uma 

dimensão superior. Daí a reivindicação da formação superior dos docentes das séries 

iniciais de escolarização, mesmo com a admissão provisória da formação em nível médio. 

É importante registrar que, mesmo com estas mudanças, algumas entidades do campo do 

trabalho continuaram a defender a formação em nível médio, mas esta proposta foi 

perdendo espaço progressivamente. 

Uma das preocupações centrais do substitutivo aprovado na Comissão de Educação 

da Câmara consistiu na definição das responsabilidades dos sistemas de ensino na garantia 

das condições materiais e institucionais para a efetivação do aperfeiçoamento, atualização 

ou qualificação dos professores. Ocorreu também a explicitação da necessidade da 

vinculação da formação aos planos de carreira docente, revelando que ambas as dimensões 

foram tratadas no substitutivo como indissociáveis para a melhoria da qualidade da 

educação no país. 

O aperfeiçoamento do professor via a utilização, além da educação presencial, da 

educação a distância também foi previsto no projeto com a inclusão da ressalva de que nela 

deveriam ser asseguradas “atividades em sala de aula e avaliações periódicas”. (Parágrafo 

4º, Art. 95) 

Com estas exigências, o substitutivo se propôs a utilizar o recurso da educação a 

distância, mas garantindo os mesmos padrões de qualidade do ensino presencial. A partir 

destas definições, as únicas instituições que poderiam oferecer o curso superior de 

formação de professores a distância seriam as universidades, autorizadas pelo CNE. Esta 

exigência revelou a preocupação em evitar a multiplicação destes cursos sem as condições 

adequadas para seu funcionamento. Ancorados na experiência das universidades e da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, os cursos a distância poderiam 
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significar uma nova possibilidade de formação superior com a garantia da 

qualidade do ensino. 

 

 

1.3 Tramitação na Comissão de Finanças e Tributação 

Em julho de 1990, o substitutivo aprovado na Comissão de Educação foi 

encaminhado à Comissão de Finanças e Tributação e a deputada Sandra Cavalcanti (PFL-

RJ) foi indicada para relatá-lo. O substitutivo recebeu um número elevado de emendas, 

apresentadas não à Comissão, cabendo à relatora aceitá-las ou não. A relatora ficou com o 

projeto por quatro meses, ou seja, o período que correspondeu ao período eleitoral para o 

Congresso Nacional e as Assembléias Legislativas estaduais, o que representou sérios 

riscos ao destino do projeto. 

Em relação a este fato, Pino (1990) esclarece: como a tramitação do projeto “ocorre 

segundo o regimento antigo, sua não apreciação nesta legislatura o levaria, 

inexoravelmente, ao seu arquivamento. A conseqüência seria o reinício do processo de 

elaboração na próxima legislatura (...)”. (p. 158-159) De acordo com o Regimento Interno, 

uma proposição somente poderia ser desarquivada mediante requerimento do autor ou 

autores, dentro de um prazo determinado, retornando a tramitação no estágio em que se 

encontrava. Entretanto o autor do projeto original, o deputado Octávio Elísio, não foi 

reeleito, o que inviabilizaria o desarquivamento do projeto. 

Diante deste quadro, o FÓRUM decidiu, por consenso, investir na aprovação do 

projeto na Comissão de Finanças e Tributação e também, se possível, em plenário por 

votos de liderança, mesmo considerando que estivesse em desacordo com diversos 

aspectos dele e fossem preparadas emendas para apresentar em plenário. (Pino, 1990, p. 

159) A partir de então, o FÓRUM articulou um movimento, com a participação dos Fóruns 

Estaduais, para pressionar a tramitação do projeto, desenvolvendo várias estratégias: 

manifestos, cartas, telegramas aos parlamentares, especialmente da Comissão de Finanças 

e Tributação, contatos com líderes dos partidos políticos, “corpo-a-corpo” com os 

deputados, dentre outras. 
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Após a mobilização do FÓRUM, a Deputada Sandra Cavalcanti 

apresentou seu relatório178 à Comissão de Finanças e Tributação, que entrou em pauta da 

penúltima reunião do ano, em 5 de dezembro. Seu parecer foi favorável ao substitutivo 

Jorge Hage, porém com o acolhimento de 23 subemendas. Entretanto, o projeto não entrou 

em votação porque o deputado José Lourenço (PDS-BA) pediu vistas ao mesmo para 

propor um novo substitutivo. Dentre os problemas apresentados por José Lourenço 

estavam a questão do piso nacional para os professores, que para ele era inconstitucional; 

as alterações do Conselho Federal de Educação transformado em Conselho Nacional de 

Educação, com aumento do número de membros; o tempo de permanência dos estudantes 

na escola ser ampliado para seis horas; carga-horária dos cursos superiores, que para ele 

deveria ser definida pelos Conselhos Estaduais de Educação etc.179 Se aprovado o pedido 

do deputado José Lourenço, o projeto não seria votado nesta legislatura. Com objetivo de 

que o projeto não saísse da Comissão de Finanças, o deputado Miro Teixeira (PDT-RJ) 

também pediu vistas ao projeto, o que fez com que o mesmo permanecesse na Comissão e 

fosse garantida sua votação para a semana seguinte.180 

Em 12 de dezembro, na última reunião do ano e da Legislatura, o substitutivo 

apresentado pela relatora Deputada Sandra Cavalcanti foi aprovado, por 21 votos e uma 

abstenção, com a incorporação das 25 subemendas181. Para que fosse garantida a 

aprovação, alguns deputados que compunham a Comissão de Finanças foram substituídos. 

O deputado José Lourenço (PDS-BA), retirado da Comissão e por isso somente com 

direito a voz, esteve presente na seção e, mais uma vez, se posicionou contrariamente ao 

substitutivo Jorge Hage. O deputado Florestan Fernandes, da Comissão de Educação, 

esteve presente na reunião para fortalecer a aprovação do projeto. No que se refere à 

formação de professores não houve alterações significativas.182 

                                                 
178 Em seu relatório a deputada afirmou que “Para não retirar do substitutivo as marcas originais do grande 
trabalho realizado pelo autor do anteprojeto deputado Octávio Elísio, e pelo Relator, deputado Jorge Hage, 
não pretendo oferecer substitutivo ao mesmo. Espero, tão somente, que algumas subemendas, fruto destas 
observações e sugestões, que ora apresento e que desejo ver incorporadas ao texto do substitutivo Jorge 
Hage, venha contribuir para o aperfeiçoamento da proposta final.” (Câmara dos deputados. Comissão de 
Finanças e Tributação. Relatório da deputada Sandra Cavalcanti, 28/11/1990, p. 3) 
179 Diário do Congresso Nacional, 14/12/1990, p. 14349. 
180 Diário do Congresso Nacional, 14/12/1990, p. 14349-14350. 
181 Da reunião do dia 05/12 para a reunião do dia 12/12 a relatora apresentou mais 3 subemendas. 
182 O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB, em Plenária nos dia 26 e 27/02/1991 em 
Brasília, analisou as mudanças introduzidas no substitutivo Jorge Hage aprovado na Comissão de Educação 
pelas emendas propostas pela Deputada Sandra Cavalcanti e apresentou emendas ao texto aprovado na 
Comissão de Finanças visando recuperar questões modificadas. Entre as emendas, duas se referiam à questão 
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O deputado José Serra, apesar de se posicionar favoravelmente ao 

substitutivo, apontou a existência de imperfeições no texto, inclusive com a existência de 

alguns dispositivos, a seu ver, inconstitucionais. Destacou também a existência de aspectos 

que considerava positivos, como o caráter democratizante do projeto, detalhamento de 

responsabilidade entre níveis de governo, entre outras. 

Dentre os aspectos problemáticos apresentados por Serra, alguns se referiram à 

questão da carreira e da formação do professor: a definição de um piso salarial 

profissional, nacionalmente unificado; a garantia de 45 dias de férias para os profissionais 

do setor; o adicional de remuneração para os que trabalhem em regiões de difícil acesso; a 

possibilidade de licença remunerada periódica para o aperfeiçoamento profissional; a 

liberação de tempo para estudo no local de trabalho durante a jornada normal. Ou seja, o 

deputado apontou como “problemáticos” os itens que tratavam da implantação de 

alterações significativas nas relações de trabalho na educação básica e à melhoria das 

condições de trabalho e de remuneração dos professores.183 

Os itens questionados pelo deputado caminhavam na direção da extensão para os 

professores da educação básica, ressalvando suas especificidades, de direitos assegurados 

aos professores das universidades federais. Este tema ainda levantaria muitas polêmicas, 

sendo a maior parte dos dispositivos propostos retirados do texto final da LDB. 

A aceitação pela Comissão de Finanças das subemendas apresentadas pela relatora, 

que alteraram dispositivos negociados e aprovados na Comissão de Educação, é contrária 

ao regimento da Câmara. Isto porque, para o regimento não é da competência da Comissão 

                                                                                                                                                    
do professor. A primeira tratava da relação de alunos por professor a ser regulamentada pelos sistemas de 
ensino respeitados os limites máximos. O FÓRUM propôs: creche – 20 crianças, pré-escola e alfabetização – 
25 alunos, e demais séries e níveis  - 35 alunos. O projeto aprovado na Comissão de Finanças alterou esta 
relação, ampliando o número de alunos por professor em relação ao substitutivo Jorge Hage de 25 para 30 
alunos na pré-escola e alfabetização e de 35 para 45 alunos nas demais séries. Além disso, transformou estes 
números em metas a serem alcançadas deslocando a questão para as Disposições Transitórias. O FÓRUM 
também se posicionou contrariamente à retirada do Art. 100, inciso XI, que previa um adicional de 
remuneração para os docentes que trabalhassem em regiões de difícil acesso ou na periferia dos grandes 
centros urbanos e ainda para os que lecionassem nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. O 
FÓRUM elaborou uma emenda propondo a manutenção da redação original. (Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública na LDB, Plenária 26 e 27/02/1991. Brasília. Emendas ao texto aprovado na Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados). 
183 A deputada Sandra Cavalcanti elogiou a postura do deputado José Serra que, mesmo declarando voto 
favorável, alertou para a existência de pontos polêmicos no texto do projeto. Acrescentando, a referida 
deputada afirmou que “a Política é a arte do entendimento, cuja característica tem como objetivo não perder 
de vista o bem comum.” Diário do Congresso Nacional, 15 de dezembro de 1990, p. 14572. 
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de Finanças julgar o mérito dos projetos relatados. Desta forma, no caso 

analisado,  somente caberia à Comissão de Educação a discussão do mérito do projeto de 

LDB. Deste modo, o regimento interno da Câmara não foi cumprido. É importante destacar 

que a maioria das subemendas apresentadas por Cavalcanti resgatava na lei interesses do 

setor privatista. Neste sentido Florestan Fernandes (1990) afirma que, na Comissão de 

Finanças “O setor privado aproveitou a oportunidade para especificar ou aperfeiçoar 

formulações que não atendiam às suas particularidades”. (p. 144) 

Pino (1990) ao analisar esta etapa da discussão da LDB afirma que neste momento, 

“os interesses dos diferentes grupos e suas frações tornaram-se mais explícitos.” (p. 161) 

Afirma ainda que o deputado José Lourenço (PDS), ao pedir vistas, com objetivo de 

provocar o arquivamento do mesmo, certamente estava representando a defesa dos 

interesses do Executivo contrário ao projeto aprovado na Comissão de Educação. 

Lourenço defendia uma “lei mais sintética, mais geral” justificando que no 

substitutivo a “presença da Federação torna-se acachapante, destruidora das estruturas 

estaduais”, não considerando “as diferenças sócio-econômicas do país”, discurso 

fundamentado nas mesmas teses defendidas pelo Governo Collor em relação à necessidade 

do enxugamento do Estado e da revisão de suas funções. Além destas críticas, o deputado 

afirmava que o FÓRUM tinha um caráter “paternalista e insuportável”; também 

insuportável seria, para ele, o aumento do número de Conselheiros de 24 para 32 no 

Conselho Nacional de Educação. (Pino, 1990, p. 162) 

Se nas discussões realizadas na Comissão de Educação foi possível a efetivação de 

uma conciliação aberta, na Comissão de Finanças isso não foi possível, em decorrência das 

divergências já explicitadas e o padrão de negociações foi rompido. Segundo Florestan 

Fernandes (1990), nesta Comissão “Foi possível uma acomodação para ‘salvar o texto’ (ou 

seja, impedir o seu arquivamento)”, isto porque “os deputados do centro e da direita 

possuem recursos para encurralar qualquer projeto de lei, quando ele já parece 

potencialmente aprovado”. (p. 144) 

Quando as divergências entre os diferentes projetos para a educação se 

manifestaram explicitamente, a ação do FÓRUM foi enfraquecida e as conquistas obtidas 

nas negociações da Comissão de Educação foram reduzidas. Assim, diante da 

possibilidade de se retornar à etapa zero da discussão da LDB, caso o substitutivo Jorge 
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Hage não tivesse sido aprovado na Comissão de Finanças, os setores 

comprometidos com a escola pública foram forçados a se “acomodar” aos interesses dos 

setores privatistas, aguardando o reinício dos debates no plenário para a reconquista de 

pontos perdidos nesta etapa. Entretanto, não se pode perder de vista que os privatistas 

também aguardavam a continuidade dos debates, agora reforçados, de um lado, por um 

governo comprometido com um projeto de privatização e empresariamento da educação e, 

de outro, pela eleição de parlamentares mais conservadores comprometidos com os 

interesses privatistas. 

É importante lembrar que o Governo Collor de Melo, comprometido com o projeto 

liberal-corporativo, colocava em curso a implantação de profundas mudanças no modelo 

de Estado e de sua relação com as esferas econômica e social no sentido da revisão das 

atribuições do Estado. Sua política centrava-se na redução do Estado, na privatização e na 

eliminação dos privilégios dos funcionários públicos. No que tange à área da educação, 

Florestan Fernandes (1990) explicita: 

 
O Governo Collor está empenhadíssimo na privatização dos ramos da rede 
escolar mais ou menos lucrativos, e, pelo menos, na cobrança de anuidades 
escolares no terceiro grau e na pós-graduação. Ao mesmo tempo, já revelou 
reiteradamente o propósito de transferir fundos públicos para o ensino 
privado e até de subvencionar a ‘capacitação tecnológica’ da iniciativa 
privada, com subsídio e bolsas de estudos. (p. 145) 
 
 

Florestan Fernandes (1990) alerta que o Governo Collor apareceu como “fator de 

aglutinação de interesses particularistas”, o que contribuiu para o “fortalecimento 

generalizado e enérgico do privatismo escolar e do ‘neoliberalismo’ econômico, como 

propulsores da articulação de diversos tipos de empresa.” (p. 145) Destaca ainda que seria 

preciso avaliar esta situação considerando-se as agências de financiamento internacional e 

norte-americanas, que “pretendem incrementar rapidamente a privatização e destruir um 

sistema de instituições públicas (...)” (idem) 

Para Florestan Fernandes, as eleições de 1990, que renovaram a composição do 

Congresso Nacional, fortaleceram os segmentos sociais que compartilham desta visão: 

“Trata-se de um novo ciclo da associação dependente do Brasil com as nações centrais e 

especialmente com os Estados Unidos”, no qual o capitalismo oligopolista “impõe à 

periferia certos elementos neocoloniais, que pressupõem uma redefinição da dependência”, 
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na qual a “ampliação do grau de modernização controlada de fora exige uma 

larga privatização das empresas públicas e semipúblicas (...)” (p. 146, grifos do original) 

No contexto de redefinições do papel do Estado e de sua relação com a sociedade, 

um projeto que ampliasse as obrigações do Estado com a educação estaria em completa 

dissonância com a política do novo governo. Desta forma, o deputado José Lourenço 

(PDS), ao defender uma “lei mais sintética, mais geral”, a redução da presença do Estado 

no projeto e uma “aversão” à ampliação dos canais democráticos de participação na 

definição das políticas educacionais, demonstrava sua sintonia com a proposta educacional 

do Governo Collor. 

Também o parecer da relatora, Deputada Sandra Cavalcanti, ao se articular ao 

privilegiamento dos interesses de grupos privatistas e frações deles, também presentes 

durante todas as sessões de votação, como relatou Pino (1990), também reforçava o caráter 

privado e empresarial da educação. 

A oposição dos representantes do setor empresarial e do setor confessional, assim 

como do Governo Collor de Melo ao substitutivo do deputado Jorge Hage, centrou-se em 

uma concepção central do mesmo, o papel do Estado. No substitutivo Jorge Hage foram 

definidas as obrigações do Estado com a educação: oferta da educação em todos os níveis; 

cumprimento da obrigatoriedade imediata do ensino fundamental e progressiva extensão 

para o ensino médio; integração do ensino médio à educação básica; criação de um Sistema 

Nacional de Educação e os encargos dos sistemas de ensino com a formação de 

professores. Deste modo, estaria assegurada a responsabilidade direta do Estado com a 

educação, mediante a garantia da educação escolar básica como um direito social do 

cidadão, direito que poderia ser exigido pelo cidadão quando o Estado descuidar de suas 

obrigações. Esta concepção ampliava os direitos e garantias do cidadão com relação à 

educação, e, conforme destaca Oliveira (1997), indicam o “caráter social-democrata” do 

substitutivo, diferentemente do projeto neoliberal de sociedade, encampado pelo Governo 

Collor de Melo, que propunha um atendimento focalizado, restrito e restritivo, ao defender 

que cabe ao próprio indivíduo, e não ao Estado, a garantia de seu bem-estar. 

Também Saviani (1997), analisando o substitutivo do deputado Jorge Hage 

aprovado na Comissão de Educação, afirma que “de uma concepção socialista que 

marcava a proposta original, as transformações operadas ao longo da tramitação na 
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Comissão de Educação da Câmara deram ao texto aprovado o caráter de uma 

concepção social-democrata.” (p. 195) Deste modo, a educação é entendida como um 

direito social que deve ser assegurado pelo Estado que tem a função de “regulamentar, 

planejar e executar ou supervisionar a execução das medidas que viabilizem a cada cidadão 

o exercício desse direito nos limites da ordem vigente.” (idem) É com esta preocupação 

que o substitutivo procurava explicitar ao máximo os mecanismos quer permitiriam 

garantir a efetivação desse direito social. 

As disputas travadas neste primeiro momento de discussão da LDB expressaram a 

disputa, no Brasil, entre duas concepções da relação Estado e sociedade. De um lado, a do 

projeto democrático de massas, propondo a universalização dos direitos e a 

responsabilidade estatal; de outro, a concepção neoliberal, defendendo a redução das 

atribuições do Estado e a revisão dos direitos sociais conquistados pelos trabalhadores 

deixando à sociedade a responsabilidade direta pela prestação de serviços sociais. O 

pronunciamento do deputado Jorge Hage na Câmara, feito em 1990, revela esta disputa: 

 
O Estado, o poder público, existe e há de existir em qualquer sociedade 
moderna, para atender a todas necessidades coletivas. O Estado não é um 
mal a ser banido, o Estado não é sequer um mal necessário. O Estado, o 
serviço público digno, eficiente, produtivo, decente, não corrompido, como 
essa direita reacionária o corrompeu no Brasil, durante décadas. Agora ela 
própria se volta contra o Estado, contra a máquina administrativa. Por isso 
querem exterminá-lo, como se esse fosse o objetivo de algum governo em 
alguma sociedade civilizada do mundo. O Estado há de existir para prestar 
serviços, como a educação. (In: Oliveira, 1997, p. 113) 

 
 
 
 
 
 
 

1.4 Os Debates da LDB no plenário da Câmara Federal e a 

Formação Docente 

O projeto substitutivo de LDB foi encaminhado à mesa do plenário em janeiro de 

1991, após um ano do início do Governo Collor. As eleições legislativas de novembro de 

1990 representaram um marco na alteração das relações de força no Congresso Nacional. 

Este passou a ter um espectro bem mais conservador, o que em muito dificultou a 

tramitação da LDB, pois ocorreu um deslocamento do Congresso Nacional para a direita, 
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alterando significativamente sua composição em relação ao Congresso 

Constituinte. Assim, 

 
Entre 1987 e 1993, o Congresso Nacional apresentou um crescimento 
regular e acentuado dos partidos de direita (PFL, PTB, PDS, PDC, PL, PRN 
e PP) e, em contrapartida, uma redução regular e acentuada do centro 
(PMDB, PSDB). Quanto à esquerda (PT, PDT, PCB, PcdoB, PSB, PSTU), 
ela permaneceu amplamente minoritária, cresceu pouco e de modo irregular.  
Acrescente-se à acentuada redução numérica do centro, a sua conversão ao 
neoliberalismo – o PSDB afirmou-se, nos anos 90, como vanguarda do 
neoliberalismo no Brasil, e o PMDB, (...) aderiu, na sua maioria, a essa 
política. (Boito Jr. 1999, p. 120) 
 
 

Neste sentido, Oliveira (1997) demonstra, de um lado, que o quadro partidário nesta 

casa ficou representado, significativamente, por empresários, ligados diretamente aos 

interesses de setores privatistas (p. 163); de outro que, vários parlamentares 

comprometidos com o substitutivo Jorge Hage não estavam mais no Congresso, dentre 

eles, o próprio Jorge Hage, Octávio Elísio, Carlos Sant’Anna, que não se reelegeram, o 

deputado Hermes Zanetti que não se recandidatou e Lídice da Mata, que se candidatou ao 

governo da Bahia. 

A mudança da configuração de forças na Câmara pode ser observada também no 

fato do deputado Aécio de Borba (PDS-CE) ter assumido a presidência da Comissão de 

Educação e dos cargos de relatores terem sido assumidos por parlamentares 

comprometidos com os interesses privatistas: Ângela Amim (PDS-SC) na Comissão de 

Educação, Cultura e Desporto; e o deputado Edevaldo Alves da Silva184 (PDS-SP) na 

Comissão de Constituição e Justiça e Redação, ambos pertencentes ao mesmo partido e um 

partido bastante conservador. 

A tramitação inicial do PL nº 1.258-A/1988 foi lenta, somente entrando na ordem 

do dia da Câmara em maio de 1991, após um acordo de lideranças do PMDB e PFL. Neste 

período o FÓRUM fez várias tentativas para que o projeto entrasse na pauta das 

discussões, conseguindo inclusive impedir que o PL nº 208/1989, sobre os objetivos do 

ensino superior, começasse a ser discutido no Senado. Por indicação do presidente do 

Senado, Mauro Benevides (PMDB-CE), o FÓRUM contatou parlamentares para que fosse 

encaminhado requerimento no sentido de “sobrestar” a tramitação deste projeto até a 
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entrada do Projeto de LDB no Senado. Este requerimento foi apresentado pelo 

senador Mauro Corrêa (PDT) e aprovado no dia 24/04/1991. 

No plenário, o projeto recebeu 1.263 emendas, expressando que não possuía a 

mesma aceitação da legislatura anterior. Em decorrência do número elevado de emendas o 

projeto teve que retornar às Comissões de Constituição e Justiça e Redação, de Educação, 

Cultura e Desporto, e de Finanças e Tributação. De acordo com Saviani (1997), consistiu 

em uma manobra dos setores conservadores que, fortalecidos pela nova correlação de 

forças decorrentes da posse do Presidente Collor, pretendiam introduzir mudanças no 

substitutivo Jorge Hage. (p. 196) Florestan Fernandes também observa que a razão exposta 

para o retorno do projeto para as comissões não se constituiria em um impedimento para a 

tramitação da lei. Para ele, o motivo central de tal fato se relacionava à “tentativa de 

selecionar e restringir dispositivos que chocavam com o ‘espírito conservador’ da 

maioria”. (1992a, p. 525) 

Quase a totalidade dos artigos do projeto recebeu emendas aditivas, supressivas, 

substitutivas ou modificativas. Houve ainda a emenda substitutiva nº 456, apresentada pelo 

deputado Paes Landim (PFL-PI), que se constituía em substitutivo ao projeto. Neste 

momento, mais uma vez, as posições dos partidos e entidades da sociedade civil, em torno 

das questões ensino público e ensino privado, se tornaram evidentes. De um lado, o 

FÓRUM se articulou para dar continuidade a seu trabalho de pressão, convencimento e 

esclarecimento junto aos parlamentares na defesa do projeto aprovado na Comissão de 

Educação. De outro, os representantes do ensino privado também se aparelharam em suas 

estratégias de ação no sentido de bloquear o projeto aprovado na Legislatura anterior. 

No dia 25 de junho de 1991, foi apresentado e aprovado requerimento solicitando 

urgência para o projeto de LDB, assinado pelos líderes do PDT, PC do B, PT, PSB, 

PMDB, PL e PTR. O PTB votou contrariamente a este requerimento, alegando que o 

mesmo roubaria da comissão a oportunidade de discutir o projeto. (DCN, 1991, p. 11315) 

Não reconhecendo, desse modo, as discussões realizadas na Legislatura anterior. O 

Colégio de Líderes definiu o prazo-limite de agosto de 1991 para votação do projeto pelas 

Comissões. 

                                                                                                                                                    
184 Presidente das Faculdades Metropolitanas Unidas e das Faculdades Integradas Alcântara Machado. 
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O deputado Edevaldo Alves da Silva (PDS), em seu parecer na Comissão 

de Constituição e Justiça e Redação, apresentou-se como porta-voz dos interesses da 

iniciativa privada. Seu relatório, de um lado, recebeu inúmeras críticas do FÓRUM que 

procurou se articular para invalidá-lo; de outro, recebeu amplo apoio da CONFENEN185 

que também se organizara para participar das discussões. É importante registrar que este 

relatório não foi votado na Comissão de Constituição e Justiça e Redação que, após várias 

negociações, optou por apreciar o substitutivo aprovado na Comissão de Educação em 

1990, retirando o relatório do deputado Edevaldo da pauta. (Rocha, 1993, p. 92) 

O parecer da deputada Ângela Amim, na Comissão de Educação, apresentado em 5 

de setembro de 1991, incorporou várias emendas, especialmente aquelas que 

correspondiam aos interesses dos grupos privados.186 Neste momento, o deputado Ubiratan 

Aguiar (à época PMDB-CE) solicitou maior tempo para a análise do parecer e para a 

apresentação de propostas. Sua solicitação foi deferida pelo presidente da Comissão que 

alegou ter o mesmo entendimento,187 conseguindo adiar a discussão para a reunião 

seguinte. 

Em decorrência do vencimento das datas previstas pelas lideranças para a votação 

do projeto nas comissões técnicas, o projeto foi encaminhado diretamente à apreciação do 

plenário da Câmara. De acordo com Oliveira (1997) a não aprovação do projeto em 

nenhuma Comissão foi garantida “pelos partidos conservadores (ou de direita) mais 

identificados com as propostas neoliberais que atuam como instrumentos da sociedade 

política.” (p. 334) 

Neste momento, a estratégia da “conciliação aberta” foi substituída por conversas 

individuais entre a relatora e os representantes dos partidos que a procuravam. Desta 

forma, as quatro versões do parecer da relatora não foram resultado de negociações entre 

                                                 
185 Rocha (1993) informa que as emendas e destaques sugeridos pela CONFENEN foram apresentados, 
principalmente, pelos deputados: Celso Bernandi (PDS-RS), Eraldo Tinoco (PFL-BA), Fábio Raunheitti 
(PTB-RJ), Fernando Diniz (PMDB-MG), Ibraim Abi-Ackel (PSD-MG), Israel Pinheiro Filho (PRS-MG), 
João Faustino (PSDB-RN), Lázaro Barbosa (PMDB-GO), Nilson Gibson (PMDB-PE), Osmânio Pereira 
(PSDB-MG), Paulo Octávio (PRN-DF), Pedro Valadares (PP-SE), Ronaldo Caiado (PFL-GO), Virmondes 
Cruvinel (PMDB-GO). 
186 Saviani (1997), ao analisar o relatório elaborado pela deputada Ângela Amim afirma que “(...) embora a 
relatora tenha procurado respeitar aquilo que resultou de consenso ou de posições amplamente majoritárias, 
tendencialmente o seu relatório favoreceu os interesses privados como se pode observar especialmente nos 
capítulos referentes ao Sistema Nacional de Educação, ao Financiamento e à Carreira dos Profissionais da 
Educação”. (p. 154) 
187 Diário do Congresso Nacional, 06/08/1991, p. 12719. 
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os partidos, mas de articulações políticas feitas a quatro paredes. O que eliminou 

do processo uma negociação ampla e transparente das propostas diferenciadas para a 

educação, impossibilitando uma “conciliação aberta” das proposições tal qual havia 

acontecido na Comissão de Educação. 

É importante destacar que, em julho de 1991, o FÓRUM apresentou uma avaliação 

das 1.263 emendas apresentadas ao projeto. Os princípios básicos que nortearam este 

documento - democratização da educação, qualidade, gratuidade do ensino e os recursos 

financeiros para a educação - apontavam as emendas que deveriam ser acatadas e 

rejeitadas, mobilizando as entidades organizadas para que pressionassem os parlamentares 

no sentido da manutenção do substitutivo Jorge Hage. 

Ocorreu também neste momento uma mudança da postura do MEC em relação à 

discussão da LDB. Se o primeiro Ministro da Educação do Governo Collor, Chiarelli, se 

manteve distante dos debates, ocorrendo o que Pino (1992a) chamou de “invisibilidade que 

o Executivo adquire então no campo de forças no processo de tramitação da LDB” (p. 

165), o segundo Ministro da Educação, José Goldemberg assumiu uma postura diferente. 

Divulgou na imprensa suas críticas ao projeto de LDB, tachando-o de “utópico”, 

“detalhista” e “corporativo”. Além disso, solicitou à Câmara interrupção da tramitação da 

LDB por 30 dias para melhor estudá-lo, aderindo à luta contra a aprovação do projeto de 

LDB. 

Em setembro de 1991, o colégio de líderes da Câmara dos deputados constituiu 

uma comissão suprapartidária, formada pela representação de todos os partidos e dos 

relatores das Comissões Técnicas, para retomar as negociações, objetivando a preparação 

do projeto para a votação em plenário. De acordo com Pino (1992a): “A comissão recebeu 

a incumbência de construir o consenso e explicitar o dissenso, organizando-os para que o 

projeto tivesse condições políticas de ser votado sem perder seu conteúdo” (p. 159); 

entretanto, os prazos definidos para a Comissão não foram cumpridos e o ano de 1991 

terminou sem que se concluísse a negociação.188 

                                                 
188 Em relação às disputas de interesses travados na aprovação da LDB, é importante registrar a realização, 
em dezembro de 1991, de um simpósio nacional sobre LDB promovido pelas entidades organizativas do 
setor privado da educação: Academias Internacional e Brasileira de Educação, pela Fundação Cesgranrio, 
pelo Conselho Empresarial de Educação da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com participação do 
Ministro da Educação. O objetivo do referido simpósio consistiria na preparação de um documento para ser 
entregue ao Ministro e ao Congresso Nacional, mostrando a “posição dos educadores”. Na abertura desse 
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No início de 1992, como a comissão suprapartidária não havia avançado 

nas negociações, o colégio de líderes definiu que a Comissão de Educação deveria, até o 

final de maio, votar seu parecer sobre as emendas de plenário ao substitutivo ao projeto de 

LDB. O parecer da Deputada Ângela Amin recebeu 1.622 destaques às emendas de 

plenário e às subemendas da relatora.189 

No mesmo dia, 20 de maio de 1992, em que a Comissão de Educação da Câmara 

iniciou o processo de votação das 1.263 emendas de plenário, o senador Darcy Ribeiro 

apresentou, no Senado, assinado também pelos senadores Marco Maciel (PFL-PE) e 

Maurício Corrêa (PDT-DF), seu projeto de LDB que, como deu entrada durante o novo 

regimento do Congresso, bastaria ser votado na Comissão de Educação, sem necessidade 

de ir ao plenário. A relatoria do projeto foi assumida pelo senador Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB-SP) e, posteriormente, pelo senador Cid Sabóia de Carvalho (PMDB-CE). 

Este projeto e sua tramitação, por sua importância e articulação a um determinado projeto 

de sociedade, serão analisados a seguir, com mais atenção. 

Apesar das tentativas do FÓRUM e de alguns parlamentares, o projeto de LDB só 

voltou a ser discutido na Câmara ao final de 1992, logo após a votação do “impeachment” 

do Presidente Fernando Collor de Melo e após as eleições municipais. Em novembro de 

1992, foi iniciada sua votação e das emendas apresentadas pelo plenário da Câmara dos 

deputados. De acordo com Fernandes (1999) “Várias foram as negociações entre os 

deputados progressistas e os conservadores sempre acompanhados pelo FÓRUM e pelos 

proprietários das escolas privadas.” (p. 71) 

                                                                                                                                                    
simpósio, a professora Eunice Durhan, Secretária Nacional do Ensino Superior, representando o Ministro da 
Educação, colocou-se contrariamente ao substitutivo Jorge Hage, afirmando que seu maior problema 
consistia no corporativismo. Para ela: “Podemos dizer que o problema maior do projeto da LDB resulta do 
fato deste traduzir, de forma fiel, um momento muito específico da nova vida política, no qual o esforço de 
democratização do país não se apoiou na presença de partidos políticos sólidos e estruturados, mas na 
promoção de uma participação direta que só pode ocorrer fortalecendo os movimentos corporativos”. (Folha 
Dirigida, 1991, In: Oliveira, 1997, p. 185) É interessante notar que, para Durhan, a organização dos 
educadores comprometidos com a escola pública consiste em um movimento corporativo, ao mesmo tempo 
em que a organização dos segmentos privados, como demonstra a realização do simpósio do qual ela 
participa, não é visto desta forma. Para ela essas forças se aglutinam para defender não interesses de classe ou 
de grupos, mas o interesse da “sociedade em seu conjunto”. Também se destaca a concepção de democracia 
de Durhan que consiste em uma democracia representativa com a existência de partidos fortes. Para ela, pelo 
exposto, uma democracia direta levaria necessariamente ao corporativismo. 
189 Destes 1.622 destaques, 1.287 foram apresentados pelo deputado Eraldo Tinoco (PFL-BA), representante 
do governo na comissão e líder do bloco parlamentar (PFL, PRN, PSC e PMN), ficando evidente a posição 
contrária do executivo ao projeto em discussão. (Oliveira, 1997) É importante registrar também que Eraldo 
Tinoco foi Secretário de Educação no primeiro Governo de Antônio Carlos Magalhães na Bahia e foi o 
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É importante destacar a postura do Ministro de Educação do Governo 

Itamar Franco, professor Murilo Hingel, que demonstrou sua opção pelo Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados, apesar de reconhecer “seu excessivo detalhismo”. (Abreu, 1992, p. 

369) Hingel justificou sua preferência por reconhecer o caráter democrático e participativo 

de sua elaboração e, também por sua identificação com aspectos centrais do projeto em 

oposição ao projeto do Senado. Esta postura contribuiu para a dinamização do processo de 

votação do projeto. 

No processo de negociação, os pontos consensuais foram levados para votação no 

plenário e os pontos de divergências foram destacados para votação posterior. Assim, no 

período dos meses de novembro e dezembro de 1992, durante a convocação extraordinária 

em janeiro de 1993 e no início da nova Legislatura, a Câmara dos deputados conseguiu 

concluir a aprovação do projeto de LDB em 13 de maio de 1993. Sua aprovação se deu por 

meio de acordo no colégio de líderes.190 

Na votação, os pontos mais polêmicos foram os artigos referentes à implantação do 

princípio da gestão democrática também nas instituições privadas, a forma de eleição de 

diretores, o ensino religioso, a gestão das instituições de ensino superior, a distribuição de 

recursos financeiros e a criação de um sistema nacional de ensino, dentre outros. 

O texto aprovado “resultou bastante próximo da versão decorrente do relatório 

Ângela Amin, apesar de algumas modificações”. (Saviani, 1997, p. 154) A denominação 

Sistema Nacional de Educação (Título V) foi substituída por Da Organização da Educação 

Nacional, por pressão de deputados que resistiam à manutenção do conceito de sistema 

nacional de educação. Entretanto, Saviani comenta que a mudança foi somente de 

                                                                                                                                                    
terceiro Ministro da Educação do Governo Collor de agosto de 1992 até o afastamento de Collor em 29 de 
setembro de 1992. 
190 Oliveira (1997) explica que “O Colégio de Líderes caracteriza-se por sua ação centralizada. Ao plenário 
cabe referendar os pontos consensuais levados para votação. Os setores organizados da sociedade civil, por 
sua vez, limitam-se a acompanhar ‘de perto’ o desenrolar das negociações, uma vez que essa fase, mais do 
que as anteriores, restringe-se a negociação interna entre os parlamentares representantes dos partidos 
políticos na Mesa de negociação. A estratégia da ‘conciliação’ está no centro do palco”. (p. 258) Mas esta 
conciliação não se deu segundo “bases de um diálogo e de alianças entre parceiros. Os partidos políticos, que 
expressam interesses diferenciados, a olhos vistos, não estão dotados de força mais ou menos semelhante. Os 
partidos dominantes (classificados de direita, conservadores) e um minoria parlamentar (partidos de 
esquerda), contrapõem-se numa luta desigual, posicionando-se os primeiros, em defesa do ensino privado, e 
os segundos, em defesa das questões do ensino público. A ‘conciliação’ de interesses desiguais e 
contraditórios permite que, mediante a concessão de certas vantagens ao ensino público, sejam preservados 
os  interesses do ensino privado.” (p. 262-263) Florestan Fernandes argumenta que neste processo os 
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denominação, visto que os parlamentares comprometidos com o substitutivo 

Jorge Hage procuraram preservar o conteúdo da denominação anterior. 

Pino (1994), ao analisar o projeto aprovado no plenário da Câmara Federal, 

assegura que ele “não expressa todas as concepções do FÓRUM, ele é resultante de 

negociações partidárias – da direita à esquerda, passando pelo centro – com concessões de 

ambas as partes, que permitiram os acordos”. (p. 305) Dentre os pontos modificados que 

significaram derrota dos setores progressistas podem ser identificados: a retirada das 

funções de órgão formulador e coordenador da política educacional do Conselho Nacional 

de Educação; a diminuição do controle da destinação dos recursos públicos ao setor 

privado; a supressão do salário-creche; a instituição da divisão do ensino fundamental em 

duas etapas, dentre outros. 

No que tange à formação de professores, poucas mudanças foram aprovadas, 

algumas referentes à melhoria e adequação da redação; mas, em linhas gerais, o texto 

manteve a orientação do projeto aprovado na Comissão de Educação. A formação deveria 

ser feita em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, sendo admitida 

como formação mínima, para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

normal. 

Além disso, os sistemas de ensino deveriam promover o aperfeiçoamento e 

atualização do professor, assegurando recursos e condições materiais para sua realização, 

com vinculação da atualização aos planos de carreira docente. Definição de formas 

regulares de especialização e atualização com a utilização da educação a distância. 

Formação dos profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional para a educação básica em cursos de graduação em 

pedagogia ou em nível de pós-graduação. O estágio na preparação do magistério era com 

duração de, no mínimo, 180 horas. Possibilidade dos sistemas de ensino e universidades 

implantarem experiências inovadoras de formação de docentes. 

Ocorreu nesta etapa a introdução da exigência de que a formação do profissional da 

educação, tanto do professor quanto do especialista, deveria obedecer a uma “base comum 

                                                                                                                                                    
“inimigos do projeto” atuam através de uma “conciliação oculta”, visando esconder as concessões feitas aos 
privilegiados. (In: Oliveira, 1997, p. 258) 
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nacional” proposta pelo FÓRUM e, especificamente, pela ANFOPE. Esta adição 

foi apresentada por parlamentares sensíveis às propostas do FÓRUM.191 Entretanto não há 

no projeto a explicitação do significado desta expressão e nem de que componentes deveria 

ser constituída, o que revela que tal assimilação se fez apenas numa ótica de nomenclatura, 

objetivando posteriormente, certamente na regulamentação da lei, dar conteúdo próprio à 

expressão, talvez a partir da concepção defendida pela ANFOPE. 

O § 1º do Art. 95 do Projeto aprovado na Comissão de Educação que previa a 

exigência da formação específica, preferencialmente, em nível superior para o professor 

que atuasse em alfabetização, educação infantil, educação de comunidades indígenas e 

educação de jovens foi suprimido,192 mas não comprometeu o conteúdo do artigo. 

A regulamentação da formação de professores para a educação infantil e para as 

quatro primeiras séries do ensino fundamental no nível médio não foi alterada no projeto 

aprovado no plenário.193 A única modificação se referiu à introdução de um parágrafo que 

                                                 
191 Emendas nº 160 (Deputada Maria Luiza Fontenele PSB-CE), nº 225 (deputado Carrion Júnior PDT-RS), 
nº 665 (deputado João Faustino PSDB-RN), nº 1.015 (Roberto Freire PPS-PE), nº 1.074 (Florestan Fernandes 
PT-SP) e nº 1.215 (Antônio Brito ). A justificativa para a criação de uma base comum nacional se repete em 
todas emendas, por exemplo: Emenda nº 1074 - Justificativa: É necessária a existência de uma única base 
comum nacional para todos os cursos de formação profissional da educação como forma de se evitar a 
constante degradação na formação  destes profissionais. Não é suficiente o que dispõe o art. 23, na medida 
em que tal artigo deixa aberta a possibilidade de existirem, na forma de currículo mínimo três bases nacionais 
de estudo: uma para cada instância formadora do profissional de educação, vale dizer, uma para Pedagogia, 
outra para as Licenciaturas e outra para a Escola Normal. Uma base nacional de estudos deve ser comum às 
três instâncias, muito embora, posteriormente, cada uma desenvolva suas grades curriculares específicas, na 
medida em que são instâncias formadoras diferenciadas. Sala das Comissões, 21 de maio de 1991. deputado 
Florestan Fernandes. (Câmara dos deputados. Emendas oferecidas em plenário ao Projeto de Lei nº 
1258/1988 que “fixa as diretrizes e bases da Educação Nacional”. Diário do Congresso Nacional. Suplemento 
ao nº 61. 24 de maio de 1991. Brasília-DF) 
192 Emenda nº 289 – Suprima-se todo o parágrafo 1º do artigo 95. Justificação: O Caput do artigo já 
estabelece com clareza as diretrizes para a formação de professores. Manter o Parágrafo 1º, além de 
redundante, pode trazer confusão sobre os níveis exigidos para a formação de professores. Deputada Eurides 
Brito (PTR-DF). (Câmara dos deputados. Emendas oferecidas em plenário ao Projeto de Lei nº 1258/1988 
que “fixa as diretrizes e bases da Educação Nacional”. Diário do Congresso Nacional. Suplemento ao nº 61. 
24 de maio de 1991. Brasília-DF) 
193 É importante registrar que havia uma proposta de redução da duração dos cursos de nível médio nas 
modalidades normal e técnica a três anos de duração e 2400h. Emenda nº 779 – Art. 53 - § 5º - A duração 
mínima para as modalidades previstas nos parágrafos 3º e 4º será de 3 anos, totalizando uma carga horária 
global de 2.400h de trabalho escolar e ainda cumprimento de no mínimo seis meses de estágio 
supervisionado que poderão, conforme a conveniência pedagógica, ser desenvolvida durante ou após o curso. 
Justificativa: (...) 2) a nossa tradição e experiência demonstram que é perfeitamente possível a manutenção de 
diversas modalidades de cursos técnicos com três anos de duração. Quando assim não for, os sistemas de 
ensino zelarão pelo aumento de carga horária. deputado Eraldo Tinoco (PFL-BA). (Câmara dos deputados. 
Emendas oferecidas em plenário ao Projeto de Lei nº 1258/1988 que “fixa as diretrizes e bases da Educação 
Nacional”. Diário do Congresso Nacional. Suplemento ao nº 61. 24 de maio de 1991. Brasília-DF) Emenda 
com o mesmo conteúdo (Emenda nº 568) foi oferecida pelo deputado Ricardo Izar (PPR-SP). 
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previu que na modalidade normal e técnica as disciplinas de conteúdo 

profissionalizante poderiam ser distribuídas ao longo do curso.194 

Nas Disposições Gerais e Transitórias as questões relativas à formação de 

professores não foram modificadas,195 mantendo-se a orientação de que as escolas normais 

de nível médio, dentro do esforço para a eliminação do analfabetismo e universalização da 

do ensino fundamental, deveriam receber “investimentos para sua expansão e melhoria 

qualitativa.” (Art. 114, Inciso V) Além disso, manteve-se a orientação de que, tanto as 

instituições de ensino superior públicas (restritas neste momento apenas às instituições 

públicas, no projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara não havia esta 

definição) quanto às escolas de nível médio que atuassem  na formação de professores 

deveriam participar do esforço mencionado acima. Deste modo, conservou-se a 

equiparação dos níveis de formação de professores presentes no projeto aprovado na 

Comissão de Educação, atribuindo às escolas normais atribuições que estavam além de 

suas possibilidades de atuação. 

As principais mudanças foram introduzidas na seção referente à carreira, com a 

redução significativa das garantias previstas para o exercício da docência, como a 

supressão do inciso que previa o transporte gratuito para os professores que trabalhassem 

na zona rural. No que se refere às questões salariais, a previsão da criação de um “piso 

profissional, nacionalmente unificado, fixado em nível nacional, com reajuste periódico 

que preserve o seu valor aquisitivo” foi substituída somente por “piso salarial 

profissional”, reduzindo em muito seu alcance. Também a criação de um adicional de, pelo 

menos, 30% para a aula noturna ou redução da carga horária regular noturna sem redução 

                                                 
194 Emenda º 333 – Acrescente-se ao artigo 53, o Parágrafo 6º, com a seguinte redação: Art. 53 – Os cursos 
de ensino médio nas modalidades Normal e Técnica, poderão distribuir as disciplinas de conteúdo 
preferencialmente, ao longo de todo o curso. Justificação: Cursos com objetivos bem específicos como de 
formação de professores e os de técnico em agropecuária, eletrônica, etc., devem merecer essa flexibilidade 
na estruturação curricular, pois é duvidosa a eficácia da concentração de toda a carga horária 
profissionalizante, no último ano de estudos. deputado Eurides Brito (PTR-DF). (Câmara dos deputados. 
Emendas oferecidas em plenário ao Projeto de Lei nº 1258/1988 que “fixa as diretrizes e bases da Educação 
Nacional”. Diário do Congresso Nacional. Suplemento ao nº 61. 24 de maio de 1991. Brasília-DF) 
195 A área do ensino de arte se articulou para a apresentação de emendas. A Emenda nº 740 propôs a inclusão 
de um parágrafo no Art. 95 que definia a exigência de “licenciatura plena em cada uma das áreas em que se 
subdivide o ensino de arte” com o objetivo de se ter um “profissional que efetivamente seja músico, artista 
plástico, desenhista ou ator, que tenha domínio de sua linguagem, que saiba transmitir um conhecimento, que 
saiba ensinar o aluno a pensar de maneira sistematiza e, sobretudo, que saiba orientar a sua vida artística e 
intelectual”. Desta forma se garantiria o “pleno desenvolvimento da pessoa” e o “respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais previstos no Art. 205 e 210 da Constituição Federal. Deputada 
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do salário foi suprimida, mantendo apenas a previsão do estabelecimento de um 

adicional para a aula noturna. Além disso, a previsão de um adicional de remuneração para 

os que trabalhassem em “regiões de difícil acesso ou na periferia dos grandes centros 

urbanos e ainda para os que lecionassem nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental” e a garantia de aposentaria com proventos integrais foram suprimidas, assim 

como o pagamento da hora-aula do professor horista com um adicional de no mínimo 50%, 

como pagamento do trabalho extraclasse. 

Na questão da garantia das condições para a qualificação dos professores196 em 

atuação nos sistemas públicos de ensino vários incisos foram suprimidos ou modificados 

no sentido da redução das responsabilidades públicas para a sua efetivação. O inciso que 

previa a “liberação de tempo, para estudo durante a jornada normal, no local de trabalho, 

inclusive como programas de educação a distância ou programas itinerantes de 

reciclagem” foi eliminado do projeto. A previsão de que o tempo de trabalho docente fosse 

ocupado com 50% em regência e 50% no trabalho extraclasse foi excluída, sendo 

introduzido um novo inciso definindo que o tempo destinado para a atividade extraclasse 

seria estabelecido pelo respectivo sistema de ensino, descaracterizando e enfraquecendo a 

proposta anterior ao repassar para os sistemas de ensino tal definição sem um parâmetro 

nacional para a sua previsão. 

Foi retirada também qualquer possibilidade de que normas estipuladas na LDB para 

os sistemas públicos pudessem vir a constar dos estatutos ou regimentos da rede privada. 

As entidades progressistas objetivavam, através de algumas estratégias no texto da lei, a 

ampliação dos direitos dos docentes da rede privada que já tinham sido barrados na 

elaboração da Constituição de 1988. Entretanto, os empresários do ensino se organizaram 

junto aos parlamentares aliados para a garantia de sua “liberdade” de negociação direta das 

                                                                                                                                                    
Rita Camata (PMDB-ES). Igual emenda (Emenda nº 99) foi apresentada pelo deputado Jório de Barros 
(PMDB-ES). Estas emendas não foram acatadas. 
196 O deputado João Rosa (PFL-MG) apresentou uma emenda que propôs a inclusão no Art. 100 de um 
parágrafo que “É dever dos profissionais da educação o aperfeiçoamento continuado para o exercício de suas 
funções, a ser levado em conta na avaliação de desempenho, constituindo o descumprimento desta obrigação 
motivo bastante para aplicação de sanções disciplinares, nos termos da lei.” (Emenda nº 624) Segundo o 
autor, a lei deveria assegurar, com toda a justiça, os compromissos do Estado e da iniciativa privada em 
fornecer as condições e meios para o desenvolvimento da educação. Mas é preciso que se firmem as 
“obrigações dos profissionais da educação, dentre elas as de aperfeiçoarem-se continuadamente, inclusive 
usufruindo das oportunidades que por lei os sistemas de ensino deverão oferecer-lhes. A presente emenda 
tem, pois, por objetivo fixar com clareza este dever inquestionável dos educadores. (...) Não se trata de 
medida persecutória, mas de evidenciar a relevância da obrigação que se pretende determinar.” A emenda 
não foi acatada. 
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condições de trabalho, de qualificação e salariais com seu corpo docente. No 

projeto foi prevista unicamente a instituição de um “piso salarial profissional” definido por 

dissídio, convenção ou contrato coletivo de trabalho eliminando, assim, qualquer 

interferência do poder público neste processo. 

 

 

2 As Propostas da Sociedade Civil para a 

Formação de Professores na LDB 

As propostas apresentadas pelas entidades da sociedade civil, algumas delas 

indicadas nas audiências públicas realizadas na Câmara, foram reunidas neste trabalho em 

três grupos: a) propostas oriundas do próprio aparelho de Estado, nas quais foram 

analisadas as sugestões indicadas pelo próprio MEC, pelo Conselho Federal de Educação 

(CFE) e pelo Conselho de Secretários Estaduais de Educação (CONSED); b) propostas 

oriundas das entidades educacionais do campo democrático de massas, pelas quais foram 

indicadas as proposições do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB 

(FÓRUM) e das entidades que o constituíam: ANDES-SN, FASUBRA, CNTE, CRUB, 

Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (FITEE), UBES, ANPAE, 

ANDE, ANPEd, CEDES, UNE, FENOE e FENASE; c) propostas oriundas das entidades 

congregadoras das entidades privadas do ensino, confessionais ou laicas. 

 

2.1 Propostas Oriundas do Aparelho do Estado 

 

a) Conselho Federal de Educação 

Com a preocupação de contribuir com o debate, o Conselho Federal de Educação 

apresentou um projeto de LDB. No que se tange à formação de professores e especialistas 

em educação, o CFE propôs que a formação de professores deveria ser feita em cursos 

específicos de preparação do magistério, objetivando atender aos objetivos de cada grau ou 

nível de ensino e às características das fases de desenvolvimento dos educandos. A 

formação mínima a ser exigida para o exercício do magistério no ensino fundamental e 

médio seria: 
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I - curso normal em nível médio para a educação pré-escolar e a 1ª etapa 

do ensino fundamental. Os estabelecimentos de ensino médio que oferecessem cursos 

normais poderiam manter cursos de estudos adicionais destinados à especialização em 

nível médio; 

II - curso de licenciatura em nível superior, graduação plena, para a 2ª etapa do 

ensino fundamental e ensino médio. 

Diante da inexistência de professores habilitados em número suficiente para o 

ensino fundamental e médio nas regiões, o CFE previu que seria admitido preparo 

emergencial, por meio de curso e exames, durante período limitado e com validade 

regional, obedecidos os procedimentos estabelecidos pelos Conselhos de Educação. Desta 

forma, manteve a orientação existente na Lei nº 5.692/71 do “preparo emergencial” do 

professor por meio de curso e exames, ou seja, uma certificação provisória, que em muitos 

casos foi se tornando permanente, que autorizava “o professor” a lecionar em determinadas 

disciplinas e níveis de ensino. Este recurso foi utilizado na década de 1970, o que manteve 

a precariedade da formação do professor e a inoperância do setor público no enfrentamento 

desta questão. 

É interessante observar que, em um contexto em que o acesso à educação foi 

estabelecido como direito de todos independentemente da idade, a proposta do CFE ia na 

contramão das discussões, ao tratar a educação de jovens e adultos como educação 

supletiva, propondo que o “pessoal docente do ensino supletivo” deveria ter preparo 

adequado às características dessa modalidade de ensino, de acordo com as normas dos 

conselhos de educação. 

Além disso, propôs que os professores para a educação especial deveriam possuir 

formação específica em nível médio ou superior; os diretores de estabelecimentos de 

ensino fundamental e médio deveriam ser professores com formação específica para a 

função; e que a formação de administradores, orientadores educacionais, supervisores e 

demais especialistas poderia ser feita em cursos de licenciatura com habilitação específica; 

complementação de estudos para portadores de diploma de licenciatura, e cursos de pós-

graduação, abrindo o leque de opções para a preparação deste especialista. 

Nas disposições transitórias de seu projeto, o CFE propôs que os cursos de 

licenciatura de 1º grau, licenciatura curta, mantidos por estabelecimentos de ensino 
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superior, deveriam, no prazo máximo de dois anos, ser transformados em 

licenciaturas plenas, ficando assegurados os direitos dos neles diplomados. Neste 

momento, tornou-se difícil ao CFE, um dos principais propositores desta diretriz, propor a 

manutenção das licenciaturas curtas diante das críticas apresentadas a este modelo 

implantado, principalmente, pela articulação da tecnoburocracia militar com os 

empresários do ensino a partir do final da década de 1960. Além disso, é interessante 

registrar que o CFE tratou, em sua proposta, da manutenção da Educação Moral e Cívica, 

que tantas críticas recebeu dos setores organizados do campo educacional, pelo seu caráter 

ideológico de conformação à sociedade existente. 

 

 

b) Proposta do MEC 

A proposta apresentada pelo Ministro da Educação, elaborada por um grupo de 

trabalho instituído pela Portaria nº 59, de 20 de fevereiro de 1989,197 dividia o título Dos 

Profissionais da Educação em dois capítulos: Da formação dos profissionais da educação e 

Da valorização dos profissionais da educação. Esta proposta reafirmava o ensino médio198 

como locus da formação para o magistério na educação de crianças de zero a seis anos de 

idade e no ensino fundamental. Previa a duração mínima do ensino médio de três anos 

letivos, podendo ser ampliada nos cursos de formação profissional de acordo com as 

especificidades do curso. 

O MEC propôs que a formação dos profissionais da educação deveria se dar em 

cursos específicos de preparação para o magistério, de modo a atender aos objetivos de 

cada nível de ensino e às características das fases de desenvolvimento do educando, 

formulação utilizada tanto por entidades do campo progressista, como pela AEC e ABESC. 

A formação mínima a ser exigida para o exercício do magistério na educação da criança de 

zero a seis anos de idade e no ensino fundamental e médio seria: 

 

                                                 
197 Publicada no Diário Oficial da União, em 1 de setembro de 1989. 
198 O projeto do CFE prevê que “Art. 59 – As instituições de ensino médio poderão oferecer, 
simultaneamente ou isoladamente, as seguintes modalidades de cursos: I – de educação geral;  II – de 
formação profissional técnica; III – de formação para o magistério na educação de crianças de zero a seis 
anos de idade e nas primeiras séries do  ensino fundamental.” 
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I – curso de formação para o magistério, em nível médio, para a 
educação de crianças de zero a seis anos de idade e para as quatro primeiras 
séries do ensino fundamental; 
II – curso de graduação em nível superior, licenciatura plena, para as quatro 
últimas séries do ensino fundamental e para o ensino médio. 
 
 

Acrescentava ainda que as instituições de ensino médio que oferecessem cursos de 

formação para o magistério poderiam manter cursos e programas de estudos adicionais 

destinados à especialização pós-média199 e que a formação de profissionais para o 

exercício das funções de administração, de supervisão e de orientação educacional dar-se-

ia preferencialmente em cursos de pós-graduação, destinados a portadores de diplomas de 

graduação com licenciatura plena. Estas duas propostas do MEC entram em confronto com 

as proposições do FÓRUM que defendia a extinção dos estudos adicionais no curso normal 

de nível médio e que a formação dos especialistas em educação deveria ser feita em cursos 

de graduação e não na pós-graduação. 

Dentre as prioridades a serem definidas para a educação no Plano Nacional de 

Educação, o MEC propôs a formação e o aperfeiçoamento dos profissionais da educação, 

bem como a melhoria das condições de desenvolvimento do trabalho educacional. 

Nas Disposições Transitórias, o MEC propôs que diante da inexistência de 

professores habilitados em número suficiente para atender às necessidades do ensino 

fundamental e médio, seria admitido o preparo emergencial, por meio de cursos e exames, 

durante período limitado e com validade regional. Mais uma vez a proposta de certificação 

por exame e cursos emergenciais foi apresentada por um órgão do Estado no sentido da 

manutenção de uma prática já existente e prevista na legislação educacional anterior. Esta 

posição revela forte traço de continuidade nas políticas de formação de professores, apesar 

da previsão da elevação na exigência para o exercício da docência. Isto porque, em um país 

em que as leis não são cumpridas, a inserção desta determinação seria a garantia de que, na 

ausência da implantação de programas de preparação de professores, os cursos e exames 

estariam assegurados como meio de regularizar o exercício profissional de leigos ou quase 

leigos na educação brasileira. 

                                                 
199 Esta formação adicional específica deveria ser oferecida aos professores de educação de crianças de zero a 
seis anos de idade, de educação especial e de educação de jovens e adultos. 
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Outra questão que não pode ser desconsiderada consiste na existência de 

professores leigos no Brasil que está intimamente associada à questão do favoritismo e 

clientelismo político presente em todas as esferas do governo, principalmente nas 

administrações municipais. Esta questão foi analisada por Brasileiro (1994) que investigou 

o fato do Estado brasileiro investir em programas destinados ao treinamento de professores 

leigos,200 propiciando sua absorção no sistema de ensino, quando se observa a existência 

de um “estoque” de professores habilitados para o magistério das séries iniciais de 

escolarização que se encontra desviado para outras funções. Para ela, as 

(...) regiões com baixo nível de desenvolvimento, são facilitadoras de 
tradicionais mecanismos de gestão das políticas de pessoal orientadas por 
uma lógica que subsume o serviço público aos interesses particulares. 
Substituindo os critérios de recrutamento, seleção e movimentação dos 
docentes pelo apadrinhamento ou pela identidade partidária, tais 
mecanismos legitimam as estruturas de poder local e favorecem dividendos 
eleitorais nas demais instâncias de poder, estabelecendo a reciprocidade de 
interesses entre as diversas esferas governamentais. (p. 170) 
 
 

Brasileiro ressalta que essa forma de recrutamento de professores tem contribuído 

para o insucesso dos programas de habilitação e aperfeiçoamento de professores 

municipais leigos, pois a clientela desses cursos torna-se altamente rotativa, favorecendo a 

permanência dos não-habilitados. Há uma funcionalidade entre as políticas de habilitação 

de professores leigos e as precárias condições de vida e de trabalho destes professores, o 

que contribui para a manutenção deste quadro. 

Os direitos dos profissionais da educação habilitados em cursos de graduação 

concluídos anteriormente à aprovação desta lei estariam assegurados no projeto do MEC, 

                                                 
200 Em  seu  estudo  da  realidade  pernambucana,  Brasileiro  (1994)  informa  que  “As proposta  amplas  de  atendimento  ao  professor  leigo  
surgiram, de fato, a partir das décadas de 60 e 70, com o Programa de Aperfeiçoamento do Magistério Primário – PAMP, 
coordenado pelo MEC/INEP e com o Projeto LOGOS II, gerenciado pelo MEC/Departamento de Ensino 
Supletivo. Ao final dos anos 70 e na década passada, os programas federais nesse setor articularam-se, 
explicitamente, aos propósitos de modernização agrária do Nordeste e ao discurso de “redução das 
disparidades regionais”, sendo a capacitação de professores não-habilitados incluída nos chamados Projetos 
Especiais, coordenados pela SUDENE – POLONORDESTE, PROCANOR – bem como na atuação de 
âmbito regional do MEC, no período de ‘transição democrática’, a exemplo do programa EDU-RURAL/NE. 
(...) Posteriormente, no rastro da ‘modernização da economia nacional’, o apelo à racionalidade técnica e aos 
princípios economicistas da educação, desenvolvidos pela tecnobucracia, propiciou a introdução do Projeto 
LOGOS II, no País, cujas bases conceituais e metodológicas, calcadas numa tecnologia educacional 
importada, têm sido avaliadas como incompatíveis com as condições de vida e de trabalho dos professores 
leigos. Ela afirma ainda que “De fato, as análises sobre os programas de aperfeiçoamento e habilitação de 
professores leigos têm, recorrentemente, associado o insucesso desses programas à forma clientelista, 
constatada também nesta pesquisa, como são recrutados e alocados os professores municipais, carreando para 
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visando garantir, assim como na proposta do CFE, que as licenciaturas curtas, 

ministradas por instituições de ensino superior, deveriam ser convertidas em licenciaturas 

plenas, no prazo de dois anos da aprovação desta lei. Esta proposta assegurava ainda os 

direitos dos diplomados e dos que se encontravam em fase de conclusão de curso naquela 

condição. 

Apesar de propor, tal qual as entidades do campo do trabalho e dos empresários do 

ensino, a formação do professor em nível superior, é possível perceber nas propostas do 

CFE e do MEC um caráter maior de adaptação das políticas de formação à situação 

existente no sistema educacional brasileiro. Isto pode ser observado na preocupação em 

manter na lei a possibilidade da certificação de professores via exame e cursos, como se a 

utilização deste recurso fosse suficiente para a preparação do professor. 

No capítulo referente à valorização dos profissionais da educação, o documento do 

MEC indicava que os sistemas de ensino deveriam promover a valorização dos 

profissionais da educação pública mediante definição de estatutos e planos de carreira; 

definição de piso salarial nunca inferior ao estabelecido no serviço público a categorias de 

nível de formação equivalente; ingresso exclusivamente por concurso público; regime 

jurídico único, progressão funcional de acordo com a titulação e avaliação de desempenho 

profissional e tempo de serviço; aprimoramento profissional e aposentadoria com 

proventos nunca inferiores à remuneração em atividade. Aos profissionais da educação 

privada, propunha a criação de um piso salarial mínimo, compatível com os encargos de 

trabalho e níveis de formação e aperfeiçoamento. 

A existência, na esfera governamental, de duas propostas para a formação dos 

especialistas em educação, a primeira prevendo que a formação de administradores, 

orientadores educacionais, supervisores e demais especialistas poderia ser feita em cursos 

de licenciatura com habilitação específica, complementação de estudos para portadores de 

diploma de licenciatura e curso de pós-graduação, apresentada pelo CFE; e a segunda do 

MEC, para a qual a formação destes profissionais deveria ocorrer, preferencialmente, em 

cursos de pós-graduação, destinados a portadores de diplomas de graduação com 

licenciatura plena, revela a ausência de um consenso no aparelho do Estado quanto a essa 

                                                                                                                                                    
os cursos ministrados uma clientela altamente rotativa e, decerto, forjando a permanência dos não-habilitados 
no magistério das áreas rurais e periferias urbanas.” (p. 170) 
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questão. É interessante registrar que a proposta de formação destes especialistas 

em cursos de pós-graduação para graduados em cursos de licenciatura, havia sido 

apresentada por Valnir Chagas, como membro do Conselho Federal de Educação, na 

Indicação Básica nº 67/1975 e na Indicação nº 70/1975, rejeitada pelo próprio CFE que 

propôs a ampliação das possibilidades de formação desse profissional. 

 

 

 

 

c) Proposta do CONSED 

O documento do CONSED, apresentado em audiência pública no dia 25/05/1989, 

contempla aspectos destacados pela ANPEd, CRUB, CFE, ANDES. Por esse documento, o 

ensino superior deveria ser desenvolvido preferencialmente em universidades públicas e as 

IES públicas deveriam participar do esforço para eliminar o analfabetismo e universalizar o 

ensino fundamental, mediante a capacitação de professores do ensino fundamental e da 

educação de jovens e adultos. 

Para o CONSED, a formação do profissional do magistério para a educação básica 

deveria ser feita regularmente em nível de ensino superior através de cursos de graduação 

ou pós-graduação resultante da articulação entre as faculdades ou centros correspondentes 

aos diferentes componentes curriculares e a faculdade ou centro de educação. Seria 

admitida em cursos de ensino médio a formação de professores para a educação anterior ao 

ensino fundamental, para as quatro 1ªs séries do ensino fundamental e da educação 

especial. Os currículos dos cursos de formação de professores do magistério seriam 

organizados pelos estabelecimentos, com base nas normas baixadas pelos conselhos de 

educação. 

Nas disposições gerais e transitórias, o CONSED definiu que os professores leigos 

deveriam pertencer a um quadro suplementar em extinção, prevendo-se as condições e 

prazos para a habilitação e acesso ao plano de carreira do magistério. 
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A análise da proposta do CONSED permite assegurar que suas 

proposições estavam mais articuladas às bandeiras das entidades do campo progressista da 

educação do que ao Estado em sentido restrito, apesar de congregar os secretários estaduais 

de educação do país. Neves (1991) explica que o CONSED201, desde as eleições para 

governadores e congressistas constituintes em 1986, assumiu uma composição 

majoritariamente progressista, o que o “empurrava para uma atuação com setores 

progressistas da sociedade civil.” (p. 155) Esta aproximação é comprovada no fato do 

CONSED ter referendado as propostas do FÓRUM, ter participado dos eventos 

organizados por este FÓRUM e ter se responsabilizado pelo recolhimento de assinaturas 

para a emenda popular por ele apresentada. 

Neves (1991) registra ainda que a aproximação maior do CONSED com a 

sociedade civil foi “reforçada pelo ingresso nos escalões superiores da administração 

estadual de intelectuais egressos das universidades, que já desenvolviam, nos seus âmbitos 

de atuação, atividades políticas voltados para a transformação das relações de poder 

vigentes.” (p. 160)  

O CONSED, ao elaborar princípios e diretrizes educacionais para a nova 

Constituição e para a nova LDB, caracterizou-se como uma instância coletiva definidora 

de políticas e funcionou também como poderoso instrumento de pressão frente à União no 

sentido de fazer cumprir os dispositivos legais e financeiros relativos às competências 

administrativas no âmbito educacional. (Neves, 1991, p. 165) 

                                                 
201 Neves (1991), ao resgatar a história da organização do CONSED, informa que os Secretários de Educação 
se reuniram pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 1982, no I Fórum de Secretários de Educação do Brasil, 
seguindo um movimento de articulação de administradores de vários setores do serviço público que se 
iniciou após as eleições diretas para o governo dos estados. O ANDES, na época uma associação,  juntamente 
os Secretários de Educação oposicionistas recém-empossados, decidiram organizar o I Fórum Nacional de 
Secretários de Educação que debateu e se posicionou sobre temas que mobilizavam o setor educacional 
naquele momento político. Nesta reunião foi assinado o termo de protocolo criando o Conselho de 
Secretários de Educação do Brasil, o CONSEB, que se transformou em CONSED em 1987. Neves, ao 
analisar a constituição e atuação inicial do CONSEB, comenta que “Os governos estaduais – que até então 
tinham compromissos políticos com a Presidência da República, que os nomeava -, agora eleitos diretamente, 
passaram a estabelecer, mesmo em sua maioria situacionista, novos compromissos com a população que os 
elegera. Era necessário, portanto, reunir forças para, naquele momento de perda de poder político do 
Ministério da Educação frente aos ministérios da área econômica, garantir condições mínimas de 
administração dos sistemas estaduais de ensino.” (p. 148) A atuação do CONSED, nos anos de 1980, esteve 
condicionada pelo quadro de forças sociais e políticas no nível estadual, aos resultados das eleições estaduais 
e a relação dos secretários nomeados com os governadores e destes com o Presidente da República. Nos anos 
de 1990, diante de uma nova configuração política brasileira, o CONSED vai progressivamente assumindo as 
políticas educacionais propostas pelo ideário neoliberal, consistindo nos dois Governos FHC em um 
importante aliado para sua implantação. 
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2.2 Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB 

Constituído pelas entidades comprometidas com a defesa da educação pública 

durante o processo constituinte, o FÓRUM foi reorganizado, acompanhando o debate 

sobre a LDB e apresentando proposições. A decisão de sua reorganização se deu no 1º 

Seminário Nacional de Educação, realizado de 1 a 4 de junho de 1989 em Brasília, 

promovido pelo ANDES, CNTE, FASUBRA, UBES e UNE.202 Observa-se que dentre as 

entidades organizadoras deste seminário não havia nenhuma entidade da área acadêmica e 

científica. Em seguida, passou a ser constituído pelas seguintes entidades: ANDE, 

ANDES/SN, ANPAE, ANPEd, CBCE, CEDES, CGT, CONAM (Confederação Nacional 

das Associações de Moradores), CONSED (Conselho dos Secretários de Educação), 

CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura), CONARCFE 

(Comissão Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação do Educador), CNTE 

(Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), CNTEEC (Confederação 

Nacional  dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura, CRUB 

(Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras), CUT (Central Única dos 

Trabalhadores), FASUBRA (Federação das Associações dos Servidores das Universidades 

Brasileiras, FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas), FENASE (Federação Nacional 

das Associações dos Supervisores Educacionais), FENOE (Federação dos Orientadores 

Educacionais), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), SBPC (Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência), UBES (União Brasileira de Estudantes Secundaristas), UNE 

(União Nacional dos Estudantes), UNDIME (União Nacional de Dirigentes Municipais de 

Educação).203 

                                                 
202 Boletim do FÓRUM LDB, ano I, número I, outubro de 1989. 
203 A CNBB e o INEP se constituíram em entidades convidadas, com direito a acompanhar as reuniões do 
FÓRUM. Inicialmente a AEC consistia em uma entidade-membro do FÓRUM, mas posteriormente sua 
diretoria informou a “(...) impossibilidade de assinar documentos com o conteúdo da ‘Carta de Princípios’ do 
mesmo.” (Boletim do FÓRUM LDB, Ano I, nº 1, out. 1989) De fato, as incompatibilidades eram grandes. As 
entidades da Igreja Católica, como a AEC e ABESC, defenderam no processo constituinte a existência de três 
tipos de instituições de ensino: públicas estatais, públicas não-estatais e comerciais. As escolas católicas se 
situariam no segundo tipo e por prestarem serviços públicos relevantes à comunidade e, por não terem fins 
lucrativos, poderiam receber recursos financeiros públicos. Esta posição ia contra a tese defendida pelo 
FÓRUM, desde a Constituinte, da exclusividade dos recursos públicos para a educação pública. Outra 
oposição referia-se à defesa, pelo FÓRUM, da laicidade da educação escolar, tese cara à Igreja Católica. 
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Reorganizado com o nome de Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública na LDB, possuía dois objetivos centrais: “estabelecer, para a LDB, as propostas 

consensuais entre as entidades nacionais comprometidas com a escola pública; e coordenar 

a pressão popular sobre o Congresso Nacional em defesa da escola pública, durante a 

elaboração da LDB.”204 O FÓRUM centrou sua luta pela garantia de: “1) Escola pública 

como instância privilegiada na formação de uma cidadania comprometida com a 

transformação social; 2) Gestão democrática na escola e no sistema de ensino; 3) Escola 

unitária, com organização didático-pedagógica, tendo o trabalho como princípio educativo; 

4) Investimento dos recursos públicos na educação pública; 5) Padrão universal de 

qualidade da escola pública; e 6) Valorização dos profissionais da educação: excelência na 

formação dos educadores e piso salarial nacionalmente unificado.”205 

As entidades que constituíram o FÓRUM, no momento de sua criação, levantaram 

as seguintes preocupações em relação à sua dinâmica interna: “1) estabelecer um processo 

democrático de discussão para se definir, em documento, as propostas consensuais entre as 

entidades que compõem o FÓRUM, reforçando a luta no que é comum e estimulando o 

debate no que é específico ou particularizado; 2) ampliar a discussão para o conjunto da 

sociedade brasileira, estabelecendo estratégias eficientes de  mobilização e pressão; 3) 

garantir e trabalhar melhor a participação no FÓRUM das entidades fora da área 

educacional, especialmente das Centrais Sindicais, discutindo com elas a ampliação do 

FÓRUM através da participação de outras entidades sindicais; 4) estabelecer uma correta 

política de alianças, considerando a retomada da polarização Escola Pública x Escola 

Privada e considerando a correlação de forças na Comissão de Educação na Câmara dos 

deputados e no plenário do Congresso Nacional.”206 

Deste modo, o FÓRUM procurava afinar o discurso das entidades componentes, 

fortalecendo os pontos consensuais e diminuindo as divergências. Além disso, visava 

conquistar a sociedade civil para a luta em defesa da escola pública, buscando garantir a 

mobilização e a pressão ao Congresso Nacional. Também, objetivando fortalecer a luta, 

pretendia ampliar seu alcance para além das entidades do campo educacional, alcançando 

entidades dos trabalhadores em geral, como a CUT e a CGT e também o setor educacional 

                                                 
204 Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB. Regimento Interno. Ata nº 1/1989. 
205 Manifesto ao Povo Brasileiro. Manifesto do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB, 15 de 
outubro de 1989. 
206 Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB, Ata nº 1/1989. 
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confessional, que tinha um discurso de defesa do pobres, buscando envolvê-lo na 

luta pela educação popular. 

A busca pela efetivação de alianças políticas e pela agregação de parlamentares de 

diferentes partidos políticos em torno das bandeiras do FÓRUM, objetivou o 

fortalecimento da defesa da escola pública nos embates que seriam travados com os 

privatistas na tramitação da LDB. Assim, o FÓRUM percebeu que a garantia de conquistas 

para o setor público no campo educacional estava associada à agregação de novos setores 

às causas da educação pública, mediante a construção de um consenso ativo. A 

organização das entidades do campo do trabalho seria condição indispensável para o 

surgimento de uma mobilização social capaz de, ao mesmo tempo, enfraquecer os 

defensores do ensino privado e pressionar e/ou convencer os parlamentares da aprovação 

de uma legislação que contribuísse para a democratização e a qualidade da escola pública 

brasileira. Caso contrário, as possibilidades de ganho estariam limitadas. 

Um dos documentos que contribuiu para a definição das bandeiras de luta do 

FÓRUM foi a “Declaração de Brasília”, aprovada na plenária final da V CBE realizada em 

Brasília em 1988. Esta declaração afirmou a importância da V CBE como instância de 

mobilização dos educadores e educandos do país em torno da elaboração da nova LDB, 

conclamando todos os educadores e educandos a se unirem na luta pela defesa dos 

princípios e diretrizes aprovadas nesta conferência. 

Conforme essa declaração, a nova LDB deveria ter como eixo a universalização do 

ensino fundamental e a sua organização em um sistema nacional de educação. Especificava 

também as condições especiais em que poderiam ser destinados recursos públicos às 

entidades filantrópicas, confessionais e comunitárias: oferta suficiente de vagas nas escolas 

públicas; condições de continuada melhoria da qualidade do ensino e, ainda, que o 

magistério dispusesse de adequadas condições de formação, exercício e remuneração 

condigna; além de que as entidades comunitárias fossem geridas democraticamente, na 

forma determinada para as instituições oficiais de ensino. 

A V CBE aprovou ainda uma moção propondo a necessidade da revitalização da 

Escola Normal como uma escola profissional voltada especificamente para a formação do 

professor. Esta moção revela a concepção de um grupo de educadores presentes na V CBE 

de que a formação de professores no nível médio, modalidade Normal, seria suficiente para 
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atender as demandas de educação das séries iniciais do ensino fundamental e 

educação infantil na sociedade brasileira daquele momento. Deste modo, diante do quadro 

caótico da educação no país, somente seria possível aspirar a melhoria da Escola Normal 

mediante ajustes que poderiam assegurar sua qualidade, tais como, a ampliação da carga-

horária destinada ao estágio supervisionado e/ou a ampliação dos cursos de três para quatro 

anos.207 

Nas audiências públicas realizadas na Câmara Federal, no primeiro semestre de 

1989, várias entidades do campo do trabalho apresentaram suas propostas para a LDB e 

para a formação docente. Dentre aquelas que tratam da formação do professor, analisadas 

neste trabalho,208 é quase unânime a concepção de que a melhoria da formação docente é 

uma das condições para a melhoria da qualidade do ensino básico e para a garantia da 

permanência dos alunos nas escolas. Neste sentido, a necessidade da definição de padrões 

mínimos para a formação de professores é apresentada, em alguns documentos, juntamente 

com reivindicações de melhoria da rede física da escola e do fornecimento do material 

escolar. Não há referência, até este momento, inclusive nas propostas das associações 

acadêmicas, da necessidade da vinculação da formação de professores à pesquisa, aos 

processos de produção do conhecimento, tese cara a estes segmentos a partir da década de 

1990. 

As propostas propugnadas pelas entidades do campo do trabalho para o magistério 

centraram-se na garantia de políticas que permitissem a formação dos professores e a 

definição de um piso salarial nacionalmente unificado. Estes foram os dois princípios 

aglutinadores das associações de educadores mobilizadas pelo FÓRUM; entretanto, havia 

divergências quanto ao nível mínimo de formação a ser exigido para o exercício da 

docência. 

                                                 
207 Tavares (1990), ao analisar os debates realizados na V CBE, afirma que “pouca coisa foi aprofundada e 
acrescida aos debates que já vinham sendo processados nas diversas instâncias da sociedade civil organizada 
na área da educação.” (p. 70) Entretanto, a importância deste evento consistiu na reafirmação dos princípios 
do FÓRUM na Constituinte, a proposição de uma mobilização permanente em defesa desses mesmos 
princípios, pressionando outras entidades para o aprofundamento do tema. A ANPEd, como relata Tavares, 
retomou, mais concretamente, o tema das Diretrizes e Bases da Educação na XII Reunião Anual, em maio de 
1989, em São Paulo, na qual ocorreu o aprofundamento de alguns pontos básicos, como os relacionados ao 
trabalho e educação e gestão democrática, destinação de recursos e definição de competências na 
democratização, formação e carreira do magistério. 
208 Neste trabalho não foram analisadas as proposições apresentadas por todas as entidades que participaram 
das audiências, mas somente as propostas das entidades que participaram mais organicamente dos debates em 
torno da LDB. 
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A análise das propostas para a preparação docente das entidades 

educacionais do campo progressista permite identificar, de um lado as entidades que 

defendiam que as escolas normais de nível médio deveriam ser mantidas, pois possuíam 

uma história na formação de professores das séries iniciais de escolarização. Para as séries 

finais do ensino fundamental e médio, a formação deveria ocorrer em nível superior. Para 

algumas entidades, a Escola Normal poderia oferecer a “especialização” do professor em 

algumas áreas do trabalho docente, tais como, alfabetização, educação de jovens e adultos, 

pré-escola, educação especial, dentre outras. 

De outro lado, havia as entidades que defendiam que os professores de todos os 

níveis necessitariam ser preparados no ensino superior, considerando-se a complexificação 

da sociedade brasileira e da própria área da educação. A defesa da exigência da formação 

superior para todos os professores era acompanhada pela ressalva de que, diante da 

realidade caótica da educação brasileira, seria “admitida” a formação em nível médio para 

as séries iniciais da escolarização. Esta posição indica que este tipo de formação deveria 

ser extinto tão logo as condições fossem favoráveis para a garantia da formação superior de 

todos os professores. Nenhuma entidade, no entanto, delimitou claramente esta posição e 

muito menos até quando seria permitida a formação em nível médio, com exceção do 

ANDES-SN que propôs um prazo de dez anos para que a formação superior fosse 

implantada para todos os professores. 

Dentre os princípios que deveriam nortear a formação de professores, a articulação 

entre teoria e prática esteve presente nas propostas de todas as entidades analisadas, assim 

como a definição de carga-horária para a realização do estágio, variável de acordo com as 

propostas. 

A CONARCFE,209 em seu documento de 1989, também apresentou levantamento 

acerca das diferentes propostas para o locus de formação do professor de 1ª a 4ª séries de 

                                                 
209 A CONARCFE, por ser uma entidade que tem como eixo de sua ação a discussão da formação de 
professores, tem neste estudo uma análise mais detalhada de suas proposições. A partir de 1990 esta 
Comissão foi transformada na ANFOPE. Esta entidade, em seu documento de 1983, afirmou a Escola 
Normal como o espaço por excelência da formação dos professores das séries iniciais do então ensino de 1º 
grau. Entretanto, previu que a mesma deveria passar por um processo de “redefinição e revitalização a fim 
de recuperar sua identidade”, perdida com a reforma do ensino de 1971. No processo de elaboração da nova 
LDB, diante do surgimento de novas discussões sobre a “localização” da formação do professor das séries 
iniciais, a CONARCFE, em seu encontro de 1989, se propôs a revisar os princípios gerais do movimento 
formulados em 1983 e apresentar suas proposições para a nova LDB. A partir daí, a CONARCFE passou a 
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1º grau, curso superior versus Escola Normal. A entidade identificou a existência 

de, pelo menos, duas posições na área da educação. A primeira defendia que o professor 

deveria ser formado em nível “exclusivamente” de 2º grau, nos sistemas estaduais de 

ensino, nas Escolas Normais, justificando sua posição com os seguintes argumentos: 

a) a universidade já tem funções demais, para assumir mais esta; b) as 
pesquisas não apontam que o professor formado a nível de 3º grau esteja 
sendo melhor preparado do que quando é formado no nível de 2º grau; c) a 
fixação da formação a nível de Escola Normal obrigaria a um fluxo maior 
de verbas para esta; d) que a colocação da formação nos dois níveis (2º e 3º 
graus) gera uma competição que é danosa para o professor formado a nível 
de 2º grau quando se defronta no mercado de trabalho com o formado a 
nível de 3º grau. (sic) (Documento CONARCFE, 1989, p. 21) 
 
 

A segunda posição propunha que o professor deveria ser formado 

“preferencialmente” em nível de 3º grau, podendo ser preparado, também, no nível de 2º 

grau em Escolas Normais.  De acordo com a CONARCFE, os defensores desta posição 

argumentavam que: 

a) em matéria de legislação deve-se regulamentar pelo máximo de exigência 
(3º grau) embora não se deva impedir sua formação em grau anterior (2º 
grau); b) a formação unificada dos profissionais de ensino a nível de 3º grau 
(sic) é uma conquista que deve ser almejada como forma de se contribuir 
para um salto qualitativo no ensino de 1º Grau (em termos de qualidade de 
ensino) e para valorizar os profissionais do ensino pela isonomia de salários 
em função do nível de formação; c) quanto mais jovem é o aluno, maior a 
necessidade de qualificação profissional que o futuro professor deste deve 
receber; d) não se está impedindo a formação de professores a nível de 
Escola Normal, onde esta necessidade exista, o que a torna uma proposta 
menos restritiva que a proposição de formação de professores apenas ao 
nível do 2º grau. (Documento CONARCFE, 1989, p. 21) 
 
 

Uma análise das justificativas apresentadas, segundo a CONARCFE, para a defesa 

do nível ideal para a formação do professor revela a fragilidade dos argumentos. A defesa 

da formação do professor das séries iniciais no nível médio - no curso normal - consiste 

mais na defesa da situação profissional dos docentes formados em nível médio e dos 

profissionais que atuam nestes cursos, do que na vinculação desta formação às demandas 

requeridas da escola. 

                                                                                                                                                    
defender que a formação de professores para as séries iniciais poderia ser feita tanto em nível superior como 
em nível médio, conciliando, assim, as concepções conflitantes em seu interior. 
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O argumento da ausência de pesquisas que comprovassem a melhor 

preparação do professor formado no nível superior, revela a debilidade do movimento 

considerando-se principalmente que a CONARCFE se constituía em sua maioria de 

professores universitários que poderiam colocar como tema de suas investigações esta 

questão. A competição entre os profissionais formados no 2º grau e no 3º grau também 

poderia ser utilizada para o motivo inverso, como estímulo aos egressos dos cursos 

normais a buscarem o ensino superior. A defesa de que mais recursos poderiam ser 

alocados às escolas normais caso as mesmas fossem mantidas como locus de formação, 

revela mais uma vez uma defesa corporativa. Se a universidade tem muitas tarefas porque 

não assumir mais esta se a necessidade histórica impunha? 

Ao mesmo tempo, a defesa da formação superior do professor das séries iniciais, 

apesar de suas limitações, apresenta argumentos mais convincentes, mesmo porque 

assume uma posição conciliadora com a anterior ao não propor a extinção do curso normal 

de nível médio. Entretanto, a questão central a ser levantada acerca destes argumentos 

extrapola o alcance dos mesmos. Nenhuma destas proposições insere este debate nos 

determinantes mais amplos da sociedade e da educação aí inserida que estariam a exigir da 

escola sua adequação aos processos de modernização conservadora do capitalismo ou a 

elaboração de projetos alternativos de sociedade e de escola que se colocassem em 

contraposição ao modelo de sociedade existente, ambos os projetos trazendo mudanças 

significativas para as propostas de formação do professor. 

Em maio de 1990, com o amadurecimento dos debates, o FÓRUM exprimiu em 

um documento os pontos de consenso entre as entidades que o constituíam, divulgando a 

convergência de forças e o direcionamento da luta das entidades da sociedade civil do 

campo do trabalho.210 Em relação à formação de professores, o FÓRUM afirmou a 

necessidade da competência de todos os profissionais da educação e, conseqüentemente, 

da qualidade da escola pública. Pleiteou a efetivação de uma política que garantisse os 

direitos dos profissionais da educação no que se referia à sua formação e às condições 

gerais de atuação profissional. 

Dentre outros, o FÓRUM propôs que a “formação dos profissionais da educação, 

em todos o níveis, está fundamentada na aquisição de sólidos conhecimentos básicos, 

                                                 
210 Educação & Sociedade, nº 35, abr/1990, p. 169. 
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gerais e específicos, de sua área de abrangência profissional, garantindo, ao longo 

de todo curso, a integração teoria e prática, dentro de uma base comum definida pelo 

Conselho Nacional de Educação.”211 Defendeu ainda a valorização da formação dos 

docentes em curso superior, para a atuação em todos os níveis de ensino, assim como a 

atualização continuada, admitindo como formação mínima e de qualidade, a oferecida em 

curso específico de nível médio, para quem for atuar na educação infantil e nas primeiras 

séries da educação fundamental, exigindo-se para as séries posteriores a formação em 

cursos superiores plenos. 

A formação de administradores, supervisores, orientadores e planejadores deveria 

ter o ensino como eixo curricular evitando-se, assim, a fragmentação e perda da 

perspectiva da totalidade da educação e da ação da escola, com a exigência da docência 

como pré-requisito para o exercício profissional. O estágio deveria se constituir num 

processo que garantisse a relação entre teoria e prática, como parte integrante da carga 

curricular. 

Em relação à formação de professores para as últimas séries do ensino fundamental 

e o ensino médio havia pleno consenso de que a mesma deveria ocorrer em cursos 

superiores de licenciatura plena. Assim, havia explícita oposição aos cursos de licenciatura 

curta que se multiplicaram pelo país pela ação de faculdades privadas de qualidade 

duvidosa, que reduziram e enfraqueceram a preparação de docentes no país. 

 

2.3 Privatistas do Ensino no Debate na Câmara Federal 

Os empresários do ensino também se reorganizaram no processo de elaboração da 

LDB objetivando ampliar suas conquistas e reverter derrotas na Constituinte. Além disso, o 

setor laico buscou eliminar ou reduzir ao máximo a interferência do Estado em suas 

escolas. De um lado, os empresários laicos manifestaram-se através da FENEN212 e a partir 

de 1990, com sua reorganização, através da Confederação Nacional dos Estabelecimentos 

de Ensino (CONFENEN). De outro, a AEC e a Associação Brasileira de Escolas 

Superiores Católicas (ABESC) deu direção ao setor confessional. 

                                                 
211 Educação & Sociedade, nº 35, abr/1990, p. 174. 
212 A FENEN foi criada em 1946 e em 29/01/1990 transformou-se na CONFENEN. 
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O setor confessional, apesar de estar representado no FÓRUM através da 

CNBB e da AEC como entidades convidadas e de se aliar ao FÓRUM em algumas 

propostas para a escola pública, defendeu o princípio da “comunitarização da educação”. 

Para esta visão o Poder Público deveria assegurar o direito de acesso à educação através de 

escolas mantidas pelo Poder Público, por grupos de caráter comunitário, confessional ou 

filantrópico e pela livre iniciativa em geral e mediante os meios disponíveis na sociedade. 

Além disso, as bolsas de estudo deveriam ser utilizadas, de preferência, nas escolas sem 

fins lucrativos, visto que estas escolas objetivariam atender à população mais necessitada. 

(Oliveira, 1997) 

 

a) Propostas da AEC e ABESC 

A AEC e a ABESC se preocuparam em reafirmar a autonomia das instituições 

privadas na definição das exigências de formação, admissão e carreira dos profissionais da 

educação. Sugeriram que a formação de professores e especialistas em educação deveria 

ser feita em instituição de nível superior, ressaltando que a formação de professores para as 

quatro primeiras séries do ensino fundamental poderia ser efetuada em cursos de nível 

médio, organizados de modo a garantir a compreensão teórico-prática dos fundamentos e 

procedimentos que caracterizam o trabalho pedagógico nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Em relação ao estágio neste nível de formação, afirmava que deveria ser 

“didaticamente supervisionado” para a admissão à regência de ensino até a quarta série do 

fundamental. 

Para os docentes que atuassem na educação de jovens e adultos, a AEC e ABESC 

indicaram a necessidade de uma preparação específica adequada às características próprias 

de organização de funcionamento deste ensino. Afirmaram ainda que, os órgãos públicos 

competentes deveriam criar mecanismos que assegurassem meios de constante 

aperfeiçoamento e reciclagem dos professores e de qualificação necessária dos atuais 

professores leigos para o exercício profissional. Desta obrigação não estariam dispensadas 

as escolas da iniciativa privada em relação a seus profissionais. 

A AEC e a ABESC propuseram que os professores de ensino religioso tivessem 

formação específica ou complementar obtida em instituições de educação superior. 
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Excepcionalmente, tal formação poderia ser obtida em cursos organizados por 

instituições religiosas credenciadas junto ao órgão competente. 

 

b) Proposta da FENEN 

A FENEN213 propôs que a “formação de pessoal”, professores, deveria ser feita, no 

mínimo, em curso de nível médio, com estudos adicionais para especialização, quando 

destinado a atuar até a 4ª série do ensino fundamental. Definiu a necessidade de curso 

superior, licenciatura plena, quando destinado a atuar nas quatro últimas séries do ensino 

fundamental e no nível médio. 

Em relação à definição de um piso salarial do magistério, a FENEN defendeu que 

sua criação deveria considerar: na escola pública, os recursos e as condições disponíveis da 

União, Estados, Municípios, cada um em sua órbita; e o vencimento pago ao pessoal com o 

mesmo nível de formação em outras tarefas. Na escola particular, a definição do piso 

salarial deveria obedecer às determinações da legislação trabalhista e o reflexo no preço 

das mensalidades escolares. Em ambos os casos, o valor do piso deveria ser fixado para 44 

horas semanais de trabalho. 

A análise das propostas apresentadas para a formação de professores pelo setor 

privado permite afirmar que não há oposição entre as proposições do setor confessional e 

as do setor laico. Ambos defendem como formação mínima a preparação em nível médio 

para a docência das séries iniciais de escolarização; e a formação superior, com 

licenciatura plena, para os demais níveis de ensino e para os especialistas em educação. 

Percebe-se por parte da AEC e da ABESC uma preocupação em explicitar melhor algumas 

questões relativas à preparação de docentes para a educação de jovens e adultos e com a 

“reciclagem” dos docentes, questões não tratadas pela FENEN. 

A especificidade da proposta das instituições confessionais de ensino é 

demonstrada na definição da necessidade de uma formação específica ou complementar 

para os docentes que ministrarem a disciplina ensino religioso. Essa formação poderia ser 

oferecida excepcionalmente pelas instituições religiosas credenciadas pelo órgão 

competente. Esta proposta conduz à compreensão de a formação regular do professor de 

                                                 
213 A FENEN apresentou, na Câmara Federal, sua proposta de LDB no dia 24/05/1989. 
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ensino religioso poderia se dar em qualquer instituição de ensino superior. 

Apesar desta aparente intenção, não se pode afirmar que havia uma proposta de criação de 

uma licenciatura plena em ensino religioso. Mas também não se pode esquecer dos já 

existentes cursos de teologia, que oferecem licenciatura, e poderiam se converter no espaço 

privilegiado para a oferta desta formação. 

É importante ressaltar que o caráter fundamentalmente mercadológico da FENEN 

evidencia-se claramente quando a entidade estabelece como critério único para a definição 

de piso salarial para o magistério a existência de recursos disponíveis para o setor público e 

o “reflexo no preço das mensalidades” para a iniciativa privada. Deste modo, subordina a 

qualidade do ensino às suas necessidades financeiras e não anuncia uma orientação para a 

valorização do professor nem no setor público, muito menos no privado. 

 

3 Projeto Darcy Ribeiro e Plano Decenal de Educação: propostas para a 

formação de professores 

Antes de iniciar a análise da tramitação do projeto de LDB no Senado Federal, PL 

nº 101/1993, é necessário retomar a análise do projeto apresentado pelo senador Darcy 

Ribeiro, PL nº 67/1992, em 20 de maio de 1992, ainda no Governo Collor de Melo, e 

também tratar do Plano Decenal de Educação de Todos, discutido em 1993 já no Governo 

Itamar Franco, que fizeram parte da gestação de um “novo projeto conservador” de 

educação para a sociedade brasileira. Este projeto pautado no projeto liberal-corporativo 

estava em sintonia com as propostas educacionais do novo bloco histórico no poder e dos 

organismos internacionais de financiamento. 

 

3.1 Projeto Darcy Ribeiro - Projeto nº 67/1992 

Apesar do projeto nº 1.258/1988 estar tramitando na Câmara Federal, ocorreu em 

20 de maio de 1992 a apresentação no Senado, pelo senador Darcy Ribeiro, de outro 

projeto tratando do mesmo tema,214 que contava com o apoio do Governo Collor de Melo e 

                                                 
214 Florestan Fernandes (1992b), ao ponderar sobre a apresentação de um projeto de LDB por Darcy Ribeiro, 
comenta: “Eis que estávamos prestes a sofrer uma decepção única. Nada menos que o senador Darcy Ribeiro 
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representava o novo projeto educacional em elaboração no país, baseado no 

princípio da revisão do papel do Estado em relação aos diferentes níveis de escolarização e 

em um novo projeto de socialização. 

Apesar das discussões realizadas na Câmara dos deputados, o projeto do senador 

Darcy Ribeiro foi aprovado na Comissão de Educação do Senado em 2 de fevereiro de 

1993, já no Governo Itamar Franco, com a incorporação de algumas emendas e parecer 

favorável do senador Cid Sabóia (Parecer 30/1993). Aprovado na vigência do novo regime 

interno do Senado, esse projeto tramitava com poder terminativo nas Comissões. Assim, 

sua aprovação na Comissão de Educação do Senado constituiria na decisão final sobre o 

projeto que deveria ser encaminhado à Câmara com prioridade em relação ao projeto que 

ali tramitava desde 1988.215 

Para impedir a aprovação deste projeto no Senado, o FÓRUM manteve contatos 

com os senadores João Calmon (PMDB/ES), Eva Blay (PMDB/SP) e Eduardo Suplicy 

(PT-SP) e com os parlamentares da Comissão de Educação da Câmara para garantir a 

continuidade das negociações e votação do projeto da Câmara. A ação do FÓRUM através 

dos senadores mencionados permitiu que fosse aprovado requerimento para que o projeto 

tivesse que ser discutido no plenário. Por sua vez, o senador Darcy Ribeiro, objetivando 

acelerar sua tramitação no plenário no Senado, em detrimento do projeto em discussão na 

Câmara, apresentou um pedido de urgência de votação de seu projeto. 

O ministro Murilo Hingel e o líder do governo no Senado, Pedro Simon, favoráveis 

ao projeto em tramitação na Câmara, articularam senadores de vários partidos para garantir 

a não aprovação do pedido de urgência constante da pauta do dia 18 de fevereiro de 1993. 

                                                                                                                                                    
iria tomar a peito e apresentar um projeto de lei de diretrizes e bases da educação nacional no Senado! Sua 
impaciência não permitiu esperar que a Câmara dos deputados terminasse o seu trabalho, ocasião em que o 
projeto tramitaria normalmente no Senado e lá sofreria transformações. Por que essa precipitação? O senador, 
como representante do PDT, sentiu-se à vontade para aliviar o Governo Collor de uma tarefa ingrata. 
Recebendo suas sugestões (e por essa via os anseios imperativos do ensino privado) e aproveitando como lhe 
pareceu melhor o projeto mencionado, mostrou aquilo que se poderia chamar de versão sincrética ‘oficial’ 
daquela lei”. 
215 Em relação à tramitação concomitante de projetos sobre o mesmo tema na Câmara e no Senado, Abreu 
(1992) esclarece que: (...) não há Casa do Congresso Nacional – Câmara ou Senado – com iniciativa privativa 
no caso de Projetos de Lei como a LDB. É possível que, como acontece hoje, nas duas casas, 
simultaneamente, transitem projetos versando sobre o mesmo assunto. Quando for concluída, em uma das 
casas, a tramitação do Projeto de LDB, este projeto ingressará na outra casa do Congresso Nacional, com 
prioridade, transformando esta segunda casa, portanto, em câmara revisora. Desta forma, a casa que concluir 
primeiro seu trabalho, ficará com a palavra final sobre o Projeto de LDB, pois, antes de ir à sansão 
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Em decorrência desta intervenção, este pedido não foi aprovado. Além disso, o 

senador Jarbas Passarinho (PDS-PA) apresentou questão de ordem objetivando anular a 

decisão da Comissão de Educação do Senado favorável ao projeto do senador Darcy 

Ribeiro, considerando-se que o mesmo não constava da pauta da convocação daquela 

reunião. A questão de ordem foi aceita e o projeto teve que retornar à Comissão de 

Educação, na qual não chegou a ser apreciado novamente. 

Enquanto o FÓRUM interveio no Senado para barrar o Projeto Darcy Ribeiro 

(Projeto nº 67/1992), as entidades representantes da burguesia de serviços educacionais, 

como a ABM, CRUB, ANUP, CONFENEN e a ABESC, expressaram publicamente seu 

apóio ao projeto apresentado no Senado e procuraram consolidar junto a seus filiados e à 

sociedade civil uma visão favorável a ele. Neste sentido, o editorial do jornal ABM 

Notícias afirma que: 

O Projeto Jorge Hage continua em discussão na Câmara; brevemente 
entrará em votação. Todos já conhecem esse projeto: nada tem de diretrizes; 
possui, isso, sim, mais de 200 artigos de índole corporativista [...]. O 
senador Darcy Ribeiro apresentou projeto bem mais sensato [...] Vamos 
torcer que, a partir do projeto Darcy Ribeiro, possamos chegar a um 
consenso sobre qual a LDB mais condizente com a realidade histórica e 
social. (ABM  Notícias,  1992, nº 7) 
 
 

Para os interesses privatistas, o projeto Darcy Ribeiro representava alternativas 

mais flexíveis, criativas e inovadoras para a educação nacional, enquanto o projeto do 

deputado Jorge Hage engessava o sistema, era centralizador e corporativista. Entretanto, 

este grupo teve que esperar até a posse de um novo governo, que representou a 

consolidação do projeto neoliberal no país, para ver seus interesses representados no 

Executivo federal. 

Na exposição de motivos de seu projeto, Darcy Ribeiro (Projeto nº 67/1992) 

apresentou as principais dificuldades enfrentadas pela educação no país. Para ele a escola 

brasileira possuía três carências essenciais com respeito a seu alunado maioritário: de 

espaço, de tempo e de capacitação do magistério. Espaço, para que as atividades escolares 

pudessem ocorrer também fora da sala de aula. Tempo, para que cada aluno pudesse ter 

atenção específica e a convivência continuada. “Capacitação, porque o professor é o nervo 

                                                                                                                                                    
presidencial, um projeto de lei retorna à casa originária, para a apreciação das alterações nele introduzidas 
pela casa revisora.” (p. 375) 
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da educação. Nada se faz sem contar com um magistério preparado, atualizado e 

motivado.” (p.7) Para Ribeiro: “Somadas as carências de espaço, de escolas e de tempo 

docente, com a ineficácia didática do magistério, o desprestígio da profissão e o peso dos 

preconceitos, o sistema nacional de educação se constitui como uma entidade aberrante.” 

(idem, p. 8) 

Diante deste quadro “aberrante”, Ribeiro afirma que nenhum país do mundo se 

integrou na civilização industrial sem elevar todo seu povo ao domínio instrumental da 

leitura, patamar mínimo de educação exigido nos momentos iniciais de expansão do 

capitalismo industrial, mas, para ele, hoje 

(...) já estamos diante de uma nova civilização muitíssimo mais exigente 
quanto aos níveis de escolaridade necessários para que uma sociedade dela 
participe autonomamente dominando o saber e a tecnologia em que ela se 
funda. Como ignorar, nessas circunstâncias, que estamos desafiados a 
realizar um imenso esforço, para sair da condição de atraso educacional em 
que nos afundamos? (p. 11) 
 
 

Diante da revolução tecnológica, Ribeiro reivindicava a necessidade da elevação do 

nível de escolarização da população brasileira e da ampliação das exigências para a 

formação dos professores para esta nova realidade educacional. Deste modo, para atingir 

este novo patamar da civilização e superar o “atraso educacional” do país, o projeto 

propunha a generalização da escola de tempo integral para alunos e professores, a elevação 

da formação do magistério por igual ao nível superior, dando-lhe o caráter de treinamento 

em serviço, para que “a educação seja uma prática teoricamente assentada em lugar de 

permanecer como mero discurso pedagógico”. (p. 19) 

A exposição de motivos do PL nº 67/1992 é concluída com a afirmação de que 

havia chegado a hora de enfrentar este desafio, cabendo aos legisladores a elaboração de 

uma LDB que: “desate as peias que atam o magistério para o correto exercício de sua alta 

função; renove a rede escolar pública e libere a rede privada para que cada uma delas 

realize suas potencialidades; force cada trabalhador da educação a poupar os recursos 

disponíveis para custear a imensidade de nossa tarefa educacional.”216 (p. 19-20) 

                                                 
216 Ao finalizar a exposição de motivos do projeto, Darcy Ribeiro (1992) afirma: “Essa é a lei que proponho 
ao Senado da República, ao Congresso Nacional. Ela quer retomar, sintetizar e compendiar o imenso esforço 
da Câmara dos deputados, realizado com larga audiência a todos os setores de opinião, para instituir uma 
ordem educacional capaz de aprimorar-se e de crescer. Também nos beneficiamos da preciosa colaboração 
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Saviani (1997), ao analisar o projeto Darcy Ribeiro, afirma que há uma 

contradição entre a exposição de motivos e os dispositivos constantes do projeto. Na 

exposição é apresentado um “severo diagnóstico” que cria uma expectativa de que o 

“projeto viesse a propor mecanismos adequados para reverter esse estado de coisas”. (p. 

197) No entanto, o texto apresentado consiste em um recuo, tanto em relação à proposta de 

lei aprovada pelos deputados, quanto em relação à situação educacional vigente, tão 

criticada por Ribeiro. 

A contradição apresentada por Saviani pode ser observada na redução do ensino 

fundamental obrigatório, a cinco anos; no empobrecimento do ensino médio ao dividi-lo 

em dois níveis: ginásio, com 5 anos e um curso preparatório para o ensino superior; ao 

tratar a educação para os que não tiveram acesso a ela na idade regular como “educação 

supletiva de jovens e adultos”, reintroduzindo os antigos cursos e exames de Madureza I e 

Madureza II; ao se omitir em relação ao Sistema Nacional de Educação e ao Conselho 

Nacional de Educação; e ao não definir os mecanismos que poderiam assegurar o 

cumprimento das metas estabelecidas que poderiam ser consideradas como avanço. Desta 

forma parece prevalecer no projeto a defesa de educação das massas como o domínio da 

leitura para um país em mudança. 

No que se refere à formação de professores, são contraditórios o diagnóstico do 

baixo nível do magistério no Brasil, com a proposta da elevação da formação em nível 

superior. Isto porque, a instituição de ensino superior definida para oferecer a formação, os 

institutos superiores de educação,217 deveria ser, preferencialmente, desvinculada da 

                                                                                                                                                    
de dezenas de educadores (...).” (p. 20) Entretanto, apesar do que afirmou Ribeiro, a apresentação de seu 
projeto constituiu em um desrespeito ao “imenso esforço” realizado pela Câmara e pelas entidades que 
participaram no sentido da elaboração e aprovação da LDB. 
217 Observa-se que as funções atribuídas aos institutos superiores de educação, propostos por Ribeiro, podem 
ter-se inspirado na proposta da escola de educação da Universidade do Distrito Federal instituída, em 1935, 
por Anísio Teixeira. Para Anísio Teixeira, a escola de educação teria o objetivo de constituir-se em centro de 
documentação e pesquisa para a formação de uma cultura pedagógica nacional e transformar-se em um 
campo de experimentação e teste de novos métodos e teorias e de estudos da criança e do adolescente 
cariocas. Esta proposta tinha como objetivo levantar elementos para a constituição de uma ciência 
pedagógica, adaptada às condições brasileiras (Vidal, 2001) e, assim, participar da construção de uma nova 
cultura profissional docente. Para Anísio Teixeira, “(...) formar professores consistia em desenvolver-lhes a 
atitude científica, prepará-los para os desafios da profissão, munindo-os de um saber técnico específico, de 
um instrumental de análise capaz de subsidiá-los na resolução de problemas práticos. (...) para ele, ensinar 
era mais uma “arte prática do que uma ciência aplicada”. (Vidal, 2001, p. 80, destaques meus) Esta 
preocupação é, de certa forma, resgatada por Darcy Ribeiro, no projeto de 1992, ao propor que os institutos 
deveriam ser “centros de demonstração, com cursos regulares, experimentais ou não” de modo a “assegurar 
pesquisa e formação em serviço”. Outro ponto fundamental de aproximação entre as duas propostas se refere 
à concepção da educação como arte e da ênfase no caráter prático da educação. Ribeiro chegou a afirmar em 
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universidade, ou seja, afastada da produção de conhecimentos e de um ensino de 

excelência. A proposta previa também a criação do curso normal superior e admitia a 

formação em nível médio nos cursos normais. Assim, a preparação docente assentada no 

“treinamento em serviço” e realizada nos Institutos Superiores de Educação deveria dar 

conta da formação de professores para “uma nova civilização muitíssimo mais exigente 

quanto aos níveis de escolaridade necessários”, entretanto, esta proposta de formação não 

era compatível com estas novas exigências da escola.218 

Os Institutos Superiores de Educação, que deveriam ser organizados em regime de 

tempo integral, poderiam manter: a) curso normal superior para formação de docentes para 

a educação infantil, o ensino fundamental e médio; b) programas de formação em serviço 

para educadores, sobretudo recém-formados; c) programas de educação continuada para os 

docentes de diversos níveis; d) centros de demonstração, com cursos regulares, 

experimentais ou não, de todos os níveis de ensino, para assegurar pesquisa e formação em 

serviço aos seus alunos nas práticas da arte de educar. 

O projeto Ribeiro facultava aos sistemas de ensino e às instituições formadoras de 

docentes a possibilidade de parcelar seus programas de formação e aperfeiçoamento, 

                                                                                                                                                    
seu projeto que a formação  de professores deveria preparar para as “práticas da arte de educar”. Anísio 
Teixeira também afirmava que “ensinar era mais uma arte prática do que uma ciência aplicada”. Daí talvez a 
ênfase no caráter prático da formação nestas duas propostas. Entretanto, apesar destas aproximações há uma 
distinção fundamental que consiste no fato de que para Anísio a Escola de Educação somente teria sentido no 
interior de um projeto universitário. Deste modo, no projeto da Universidade do Distrito Federal, a 
universidade, além de se preocupar com a formação de profissionais, deveria ter como objetivo preparar os 
quadros intelectuais do país, contribuindo para a formação do magistério em todos os seus graus. Neste 
projeto, a relação ensino e pesquisa consistiria em uma questão central, ou seja, a indissociabilidade ensino e 
pesquisa e a promoção da cultura brasileira. Na proposta de Darcy Ribeiro esta indissociabilidade não existe, 
pois ele propôs que os institutos poderiam ou não ser vinculados às universidades. A formação de professores 
para Anísio Teixeira estaria associada à universidade, pois somente esta instituição possibilitaria a articulação 
entre a produção da ciência, a experimentação e a prática docente. Para Ribeiro, a preparação de docentes 
deveria se dar apenas em nível superior, mas não no nível universitário, pois para ele não haveria uma 
vinculação estreita entre pesquisa e formação e o seu conceito de prática parece muito mais restrito à prática 
escolar docente e não a uma compreensão e intervenção mais ampla na realidade escolar como propunha 
Anísio Teixeira. Daí o caráter limitado e pragmatista da proposta de Ribeiro e o fato dela se articular às 
diretrizes apresentadas à educação na proposta do Governo Collor e, posteriormente, FHC. 
218 No que tange à promoção da valorização dos profissionais da educação, os sistemas públicos de ensino 
deveriam assegurar, nos termos dos estatutos e planos de carreira: I – piso salarial nunca inferior ao 
estabelecido no respectivo serviço público, para categorias profissionais de outras áreas, cujo nível de 
formação seja equivalente; II – ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos; III – 
progressão na carreira com base na qualificação profissional e avaliação do seu desempenho técnico; IV – 
formação contínua visando ao aprofundamento e atualização; V – aposentadoria com proventos nunca 
inferiores à remuneração em atividade. Aos profissionais da educação das instituições particulares de ensino 
foi previsto um piso salarial mínimo, além de prever que os sistemas de ensino deveriam zelar pelo 
cumprimento deste dispositivo como condição essencial para autorização e reconhecimento dos respectivos 
estabelecimentos e da supervisão da qualidade do seu ensino. 
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intercalando ciclos de instrução teórica e de treinamento em serviço, de modo, 

inclusive, a aproveitar os intervalos entre os períodos letivos regulares. Propôs ainda que 

os sistemas de ensino e as universidades poderiam fazer experiências alternativas para a 

formação dos profissionais da educação. Além disso, indicava que a preparação de 

educadores para o exercício das funções de administração, planejamento, inspeção, 

orientação pedagógica e orientação educacional deveria ser realizada em cursos de 

graduação em educação ou, preferencialmente, em nível de pós-graduação, conforme já 

constava do projeto aprovado pela Comissão de Educação da Câmara. 

Previu ainda a exigência da formação preferencial em nível superior, para o 

professor que atuasse no nível pré-escolar, fundamental e médio, regular ou especial. 

Estabelecendo que nas regiões onde fosse comprovada impossibilidade de cumprir este 

dispositivo, seria admitida a formação de docentes em escolas normais. As escolas normais 

foram definidas neste projeto como instituições de ensino médio destinadas a formar 

professores para a educação infantil e o ensino fundamental e que deveriam manter, 

obrigatoriamente, turmas de educação infantil e ensino fundamental para treinamento dos 

seus alunos, facultando o treinamento em escolas conveniadas. Estabeleceu ainda que na 

formação docente a prática de ensino, exceto para o ensino superior, deveria incluir, no 

mínimo, trezentas horas. 

Em relação à concepção que está por trás do projeto, Saviani (1997) afirma: 

(...) uma concepção sincrética. Em verdade, o projeto, a par da contradição 
entre visão que apresenta da educação brasileira e as medidas que quer 
instituir, incorpora, como peça legislativa, dispositivos heterogêneos de 
difícil conciliação e arranjados de forma apressada albergando 
simplificações inaceitáveis no estágio hoje atingido pela organização do 
campo pedagógico no país. (p. 199) 
 
 

A concepção sincrética percebida por Saviani no projeto Darcy Ribeiro decorre do 

fato dele tentar conciliar diferentes concepções de educação. De um lado as propostas de 

educação do PDT, que tiveram como vitrine de sua implantação o Governo Leonel Brizola 

no Rio de Janeiro; de outro, o projeto do Governo Collor de Melo, que mesmo assimilando 

a proposta dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) do PDT através dos 

Centros Integrados de Atendimento à Criança e ao Adolescente (CIAC), defendia a 

liberdade de mercado na educação e a redução das responsabilidades do Estado em todos 
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os setores, inclusive a educação, e da focalização da intervenção somente nos 

oito anos de escolarização obrigatória. Também havia as proposições próprias do senador 

Darcy Ribeiro, político personalista que não deixou de dar alguns toques no projeto 

elaborado em parceria com o MEC, no Governo Collor. 

O projeto propunha a diversificação das instituições de ensino superior, prevendo 

que as IES poderiam se organizar na forma de: universidades, centros de ensino superior e 

outras formas de organização. Estabeleceu para as universidades criadas e mantidas pelo 

Poder Público a existência de regime jurídico próprio, ampliando suas atribuições até a 

criação de seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como o plano de 

cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes, quebrando com esta definição o 

Regime Jurídico Único e a isonomia salarial dos servidores públicos prevista na 

Constituição de 1988 e defendida pelas entidades dos trabalhadores deste setor. 

Nesta perspectiva, o ensino superior público foi apresentado como o grande vilão 

do sistema educacional, por consumir muitos dos recursos que poderiam ser gastos na 

universalização do ensino fundamental. Assim, seria preciso reduzir os investimentos no 

ensino superior público conferindo-lhe novas atribuições, mediante novo conceito de 

autonomia universitária, e liberar o setor privado para que ele realize suas potencialidades, 

como afirma Darcy na apresentação de seu projeto e como pode ser percebido no próprio 

conteúdo do mesmo. 

Deste modo, o projeto centra sua atenção no ensino fundamental obrigatório, 

reduzido a apenas cinco anos. Isto porque o projeto está pautado em uma concepção de 

Estado que conduz sua ação social no atendimento focalizado aos setores mais excluídos 

da sociedade e na garantia de um serviço mínimo necessário para se garantir as condições 

de governabilidade. 

A concepção de que o Estado protege demasiadamente o cidadão contribuindo para 

sua acomodação, cara ao neoliberalismo, foi enfrentada no projeto com a proposta de que 

os pais e os professores não esperassem somente do Estado a resolução dos problemas da 

escola, mas que participassem de sua gestão e organização, contribuindo para a solução 

daqueles problemas. Estes deveres atribuídos aos pais e professores foram definidos no 

projeto, sendo especificados com maior clareza a cada nova versão. 



 

 

{PAGE  } 

 

A concepção de educação numa perspectiva compensatória e ainda de 

assistência social pode ser percebida em sua ênfase na criação das escolas de tempo 

integral como forma de compensar as carências e limitações comunitárias e pela postulação 

das áreas metropolitanas como zonas prioritárias de atenção educacional. Esta concepção 

está associada ao projeto de educação do PDT e, mais especificamente, ao projeto 

educacional implementado no Governo Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. A concepção 

assistencialista atribuída à educação neste projeto entra em choque com o 

“empreendedorismo” defendido pela concepção neoliberal da educação, também presente 

em determinados momentos do projeto. 

Saviani (1997) afirma que o projeto Darcy Ribeiro apresentado em 1992 foi 

elaborado com “uma certa articulação com o Governo Collor, tendo contado com a 

assessoria de membros do primeiro escalão do Ministério da Educação”. (p. 129) O próprio 

Darcy Ribeiro, na apresentação de seu projeto em 1992, comenta que em sua elaboração 

foi de “(...) especial valia nos foi o assessoramento da equipe do Ministro José Goldemberg 

– particularmente minha colega Eunice Ribeiro, que examinou comigo, criteriosamente, 

artigo por artigo, até definir a forma em que o texto se apresenta agora.” (p. 20) É 

importante lembrar que o projeto foi assinado também pelos senadores Marco Maciel 

(PFL) e Maurício Correa (PDT). 

A aproximação do PDT, partido oposicionista, com o Governo Collor se deu em 

decorrência de interesses pragmáticos.219 Para resolver problemas do Estado do Rio de 

Janeiro, o seu governador e líder do PDT, Leonel Brizola se aproximou do Governo 

Federal para evitar possíveis cortes de recursos. É justamente por esta aproximação que o 

projeto Darcy assimila propostas do Executivo para a educação nacional. 

Com o impeachment de Collor de Melo, aprovado pela Câmara Federal em 29 de 

setembro de 1992, a presidência da República foi assumida por Itamar Franco que indicou 

para o Ministro da Educação o professor Murilo Hingel. No novo governo, a postura em 

relação ao projeto que tramitava na Câmara Federal se alterou e o ministro se manifestou 

favoravelmente ao mesmo e contrariamente ao projeto Darcy Ribeiro. Neste novo 

                                                 
219 Uma das propostas de maior aproximação do PDT e do Governo Collor de Melo se refere à criação dos 
centros de educação de crianças das classes menos privilegiadas. O PDT instalou no Rio de Janeiro os 
Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) e o Governo Collor, através do “Projeto Minha Gente”, 
institui os Centros Integrados de Atenção à Criança (CIAC). 
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contexto, o projeto do senador Darcy Ribeiro perdeu apoio político e permaneceu 

no Senado “esquecido” até a emergência de uma nova configuração de forças políticas 

favoráveis à implantação irrestrita do projeto neoliberal de sociedade para que voltasse a 

“roubar a cena” das discussões sobre a LDB. Este momento veio a se apresentar com a 

posse de FHC na Presidência da República em 1995. 

 

 

 

3.2 Plano Decenal de Educação para Todos (1993) 

Em 1990, foi realizada a Conferência de Jomtien, na Tailândia, que marcou uma 

forma mais sistemática de interferência dos organismos internacionais nas políticas 

públicas dos países periféricos, como o Brasil.220 O governo brasileiro assumiu as metas 

traçadas nessa Conferência e para alcançá-las, paralelamente à elaboração da LDB, voltou-

se à formulação do Plano Decenal de Educação, através da promoção de debates em todo 

o país e incentivando os estados a também elaborarem planos estaduais de educação em 

parceria com os municípios e os segmentos sociais organizados da sociedade civil.221 

Coincidentemente, o ponto máximo da mobilização em torno da elaboração do 

Plano Decenal de Educação, a Semana Nacional de Educação para Todos, de 10 a 14 de 

maio de 1993, ocorreu nos dias em que o projeto de LDB estava em sua fase de votação no 

plenário da Câmara. Daí revelar-se um esforço paralelo do Governo Federal que, apesar de 

apoiar o texto da LDB em votação, investia na aprovação de um plano de educação 

inspirado em concepções diferenciadas do projeto debatido na Câmara. Neste sentido, 

Oliveira (1997) afirma existir uma “postura ministerial ambígua” do ministro Murilo 

Hingel, pois ao mesmo tempo em que apoiava o projeto discutido na Câmara Federal, 

endossava a formulação do Plano Decenal. 

                                                 
220 As diretrizes resultantes da Conferência, conduzida pelo BM, UNESCO, UNICEF e PNUD, objetivaram a 
implantação de uma “política de reforma educacional de educação seletiva para as massas, como política 
compensatória para a diminuição da pobreza tentando, também, diminuir as ‘tensões sociais’ causadas pelas 
políticas de  ajuste e reforma estrutural, conduzidas pelo FMI e pelo BM, bem como promover uma 
governabilidade estável na região.” (Melo, 2003, p. 199) 
221 As entidades que se articularam em torno da elaboração deste plano foram: CONSED, UNDIME, CFE, 
Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, CRUB, CNTE, CNI, CNBB/MEB, UNESCO, UNICEF. 
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Ao propor o Plano Decenal de Educação (1993-2003), destaca Melo 

(2003), o governo agiu contra a Constituição Federal de 1988, que previu a organização de 

um Plano Nacional de Educação, e que já estava sendo regulamentado no projeto de LDB 

em discussão na Câmara, envolvendo todos os níveis e modalidades de educação no país. 

Se no projeto de LDB em discussão, as entidades educacionais do campo do 

trabalho e os parlamentares progressistas procuravam assegurar o caráter universalista do 

substitutivo Jorge Hage, sustentado em uma concepção de Estado responsável pela garantia 

dos direitos sociais e especificamente educacionais, o Plano Decenal centrava-se numa 

concepção seletiva e restritiva do acesso à educação, pautado na focalização do 

atendimento escolar no ensino fundamental voltado para a preparação das massas para o 

trabalho simples.222 Assim, de acordo com Martins (1998): 

(...) o Plano Decenal de Educação para Todos ratificou, em estágio superior, 
o modelo excludente do sistema educacional do país, ao apontar para 
mudanças na qualidade do ensino e alargamento das oportunidades de 
acesso em nível fundamental sem estabelecer garantias mínimas para 
ingresso e permanência da classe trabalhadora aos níveis mais elevados de 
escolarização. (p. 56) 
 
 

Melo (2003) comenta que este Plano seguiu à risca as recomendações da 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, definindo três eixos principais: “a 

questão do aumento da eficiência da gestão e também o aumento da produtividade 

administrativa do sistema educacional brasileiro; a questão da formação da cidadania para 

o desenvolvimento, abrangendo a formação de habilidades e competências básicas 

mínimas; e a questão da universalização da educação básica.” (p. 199-200) Melo ressalta 

ainda que a universalização da educação básica, no Brasil, foi se restringindo cada vez 

mais às políticas de focalização na educação fundamental regular obrigatória de 7 a 14 

anos. 

Apesar da orientação político-ideológica reducionista e antidemocrática, Martins 

(1998) ressalta que, o bloco no poder, conseguiu construir um consenso em torno de suas 

propostas educacionais, ampliando também na sociedade civil os espaços para legitimação 

                                                 
222 O Plano Decenal assim se expressa sobre os objetivos da educação escolar: “satisfazer as necessidades 
básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos, promovendo-lhes as competências fundamentais 
requeridas para plena participação da vida econômica, social, política e cultural do País, especialmente as 
necessidades do mundo do trabalho”. (Brasil, 1993, p. 37) 
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de seu projeto societário. Ou seja, como explica Martins, “uma vez que a 

educação das futuras gerações para o trabalho simples, aos moldes da ‘Educação para 

Todos’, foi conquistando a aceitação social, foi sendo, também, veiculado e assimilado 

amplamente a idéia do padrão neoliberal como a única alternativa possível de 

desenvolvimento para esse final de século”. (p. 57) 

Desta forma, apesar de seu caráter neoliberal, o Plano Decenal de Educação para 

Todos constituiu-se em um “verdadeiro pacto social, ao melhor estilo da social-

democracia” (Neves, 2000, p. 156), pois contou com o apoio de importantes aparelhos da 

sociedade civil, ligadas tanto ao empresariado quanto aos trabalhadores. 

Neste contexto, a formação e a capacitação de professores para o ensino 

fundamental, foco central das políticas educacionais, foram colocadas em evidência diante 

da necessidade da implantação das políticas de cunho neoliberalizante. Isto porque a 

formação de um novo tipo de homem estaria a exigir a construção de uma nova escola e a 

preparação de um novo professor com capacidades cognitivas e subjetivas ajustadas às 

novas demandas do mercado e das novas formas de sociabilidade requeridas pelas 

sociedades capitalistas em seu estágio atual de desenvolvimento. 

Após a apresentação de um diagnóstico da situação do ensino fundamental no país, 

o Plano Decenal apresenta como uma das ações necessárias para a melhoria da qualidade 

do ensino: 

A fixação e implementação de política de longo alcance para o magistério é 
condição precípua para que se atinja os objetivos de elevação dos padrões 
de qualidade educacional. Sendo uma questão complexa, sua elaboração 
deverá ser objeto de agenda de acordos e compromissos de co-
responsabilidade, entre administrações educacionais, econômico-financeiras 
e de trabalho dos três níveis de governo (...), com o envolvimento de 
instituições formadoras, sindicatos, associações profissionais e demais 
segmentos sociais interessados. Paralelamente, devem ser intensificadas as 
ações voltadas para a reestruturação dos processos de formação inicial e 
continuada, abrangendo a revisão dos currículos dos cursos médios e 
superiores do magistério e dos programas de capacitação dos profissionais 
em exercício. (Plano Decenal de Educação para Todos, 1993, p. 45) 
 
 

A Conferência Nacional de Educação para Todos, convocada pelo MEC e realizada 

em setembro de 1994, objetivou alargar as bases de legitimação do Plano Decenal junto 

aos segmentos da sociedade civil e nas esferas estadual e municipal da aparelhagem estatal. 
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Martins (1998) destaca que, dentre os compromissos firmados neste encontro, 

definiu-se que a União, os estados e os municípios se empenhariam para o estabelecimento 

de um salário médio para o magistério fixado em trezentos reais. Esta proposta se opunha à 

concepção de “piso salarial profissional, nacionalmente unificado” defendido pelas 

entidades educacionais do campo do trabalho nas discussões da LDB. 

Neste encontro também foi indicada a efetivação de um acordo pela valorização do 

ensino fundamental, o Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação. 

Este pacto teve como signatários representantes do MEC, CONSED, UNDIME, CRUB, 

Conselhos Estaduais de Educação e CNTE e visava possibilitar o estabelecimento e 

implementação de uma política de longo alcance para profissionalização do magistério 

com vistas à elevação dos padrões de qualidade da educação básica.223 

Martins (1998), ao analisar esta nova preocupação com o magistério, afirma que ela 

se fez na década de 1990 em bases políticas bem diferentes das experimentadas, por certos 

estados e municípios, no movimento de democratização do país no processo de abertura 

política, “no qual a educação se propôs a redefinir seu enfoque pedagógico, resgatando a 

perspectiva mais crítica da interpretação da realidade e na definição das relações de poder 

pré-existentes em seu interior” (p. 59) Nos anos de 1990, as bases são outras e Martins 

(1998) esclarece que a política de valorização do magistério, materializada no Pacto de 

Valorização do Magistério, nas ações referentes à capacitação de professores e na revisão 

da formação inicial teve seu “conteúdo político-ideológico fundamentado nas 

determinações hegemônicas orientadas pela produtividade e competitividade empresarial.” 

(p. 59) 

Estas determinações marcaram fortemente os debates sobre a formação de 

professores na LDB e as políticas de capacitação, principalmente, a partir da posse do 

Governo Fernando Henrique Cardoso que expressou a consolidação da direção política do 

neoliberalismo no Brasil e levou à implementação de uma reforma profunda do Estado e de 

suas ações tanto em relação ao capital quanto ao trabalho. O Governo Itamar Franco, pela 

                                                 
223 Neves (2000, p. 158) informa, em relação ao Pacto pela Valorização do Magistério, que o Governo do 
presidente FHC, um ano após ser firmado este pacto, consolida com os novos governadores um novo acordo 
que resultou no Manifesto pela Educação, no qual, ao se postular a criação de um Fundo de Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, exclui-se a possibilidade da criação de um piso 
salarial nacionalmente unificado. Em vez disso, as atenções se voltam para o cálculo do custo-aluno/ano 
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existência de diferentes forças políticas em seu interior, assumiu uma postura 

contraditória em algumas áreas, como a da educação, o que contribuiu para que o ideário 

neoliberal fosse implantado em ritmo diferenciado em diferentes áreas da atuação estatal. 

No Governo FHC, quando uma nova correlação de forças favoreceu sua implementação, 

esta realidade foi alterada. 

*** 

Apesar do texto de LDB aprovado no plenário da Câmara dos deputados ainda 

expressar as negociações realizadas entre as diferentes forças sociais em disputa naquele 

momento, ele revela o fortalecimento dos interesses privatistas. Isto se deu em decorrência 

da intervenção da deputada Ângela Amin. As concepções do FÓRUM se mantiveram no 

texto, entretanto algumas foram retiradas no processo das negociações partidárias para 

possibilitar a aprovação do projeto. 

As negociações possíveis nesta etapa da discussão da LDB já sinalizavam as 

dificuldades de sua aprovação na etapa posterior, considerando-se o projeto apresentado 

pelo senador Darcy Ribeiro em 1992 e a aprovação do Plano Decenal de Educação para 

Todos que assimilaram as proposições neoliberais para a educação nacional. 

 

 

 

SEGUNDA ETAPA 

1. Discussões da LDB no Senado Federal e a Formação de Professores: 

mudança de rumo 

No segundo momento de discussões da LDB no Senado, apesar dos defensores do 

projeto democrático de massas continuarem sua luta na defesa de suas proposições para a 

LDB, ocorreu a consolidação do projeto neoliberal de sociedade com a posse do Presidente 

FHC, em 1995, e de seu programa de reformas. A partir daí, os espaços de debates no 

                                                                                                                                                    
nacional, como propunham, aliás, as organizações internacionais do campo educacional”. Os trabalhadores 
do campo da educação repudiaram esta mudança. 



 

 

{PAGE  } 

 

Congresso Nacional acerca das reformas em curso, e especificamente das 

políticas educacionais, foram sendo reduzidos diante da hipertrofia do Executivo frente ao 

Legislativo, que muitas vezes se curvou ao fisiologismo patrocinado pelo Governo FHC, à 

distribuição de verbas e cargos aos partidos e políticos “aliados”. Deste modo, o Congresso 

Nacional, principalmente a Câmara dos deputados que, na primeira etapa das discussões da 

LDB, constituiu-se em arena de confrontação dos diferentes projetos em disputa e da 

efetivação de acordos possíveis, foi paulatinamente transformando-se em escritório do 

Executivo para a aprovação dos projetos do governo. De acordo com Pino (1995), na 

discussão da LDB, a partir de 1995: 

 
Inaugura-se outra etapa de tramitação do Projeto de LDB, tendo como 
configuração um distinto cenário político com novas articulações e 
constelações de forças. O PSDB no governo, tendo estabelecido novas 
alianças com partidos do centro-direita, movimentou, deveras, o jogo 
político interferindo na esfera legislativa em posições partidárias relativas ao 
projeto da LDB e, na executiva, imprimindo novos interesses. (p. 358) 
 
 

 

 

Substitutivo Cid Sabóia 

O projeto aprovado, PL nº 1.258 - C, foi encaminhado ao Senado onde o Projeto do 

senador Darcy Ribeiro de 1992 foi a ele apensado. No Senado, o projeto de lei da Câmara 

recebeu o número de PLC nº 101, de 1993, sendo designado como relator o senador Cid 

Sabóia de Carvalho (PMDB-CE). O início de sua tramitação no Senado se deu no dia 

26/05/1993. 

Nesta nova etapa, o projeto de LDB passaria por novos riscos, dentre eles a uma 

ameaça de postergação, devido à proximidade da revisão Constitucional. A tese da revisão 

constitucional foi defendida, principalmente, pelos grupos que questionavam os direitos 

sociais explicitados na Constituição de 1988 e a concepção de Estado aí inscrita e 

pretendiam introduzir alterações no texto constitucional. Nesta proposta, os setores 

conservadores nacionais e os defensores das teses neoliberais, articulados ao capital 

especulativo internacional, pretendiam reduzir os direitos sociais dos trabalhadores, 

incluindo aí o direito à educação pública, e alterar o modelo de intervenção estatal na 
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economia mediante uma proposta de revisão constitucional baseada na ênfase no 

livre mercado e na competitividade. 

Logo que o projeto deu entrada no Senado, o FÓRUM buscou garantir junto aos 

senadores Valmir Campelo (PTB-DF), presidente da Comissão de Educação, e ao senador 

Cid Sabóia (PMDB-CE), relator do projeto, a realização de audiências públicas, como 

realizado na Câmara. 

As audiências públicas foram realizadas no mês de setembro de 1993, contando 

com a participação do Ministro da Educação, Murilo Hingel (01/09/1993) e representantes 

de diferentes segmentos da sociedade civil: CONSED (02/09/1993); UNDIME 

(08/09/1993), CRUB (08/09/1993); Conselho de Diretores das Escolas Agrotécnicas 

Federais (CONDAF); Conselho de Diretores das Escolas Técnicas Federais (CONDITEC) 

(15/09/1993); Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) 

(15/09/1993); Federação Interestadual de Escolas Particulares (FIEP) (16/09/1993); 

Associação Brasileira de Mantenedoras (ABM) (23/09/1993), Associação Nacional das 

Escolas Particulares (23/09/1993); Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 

- CONFENEN (23/09/1993); Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB 

(28/09/1993). Também foram registradas da Associação Brasileira de Escolas Católicas 

(ABESC), ANDIFES; Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP); além 

dos secretários de Educação dos Estados do Piauí, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Sergipe.224 

As disputas entre os defensores do ensino público e os defensores do ensino 

privado voltaram a se manifestar. O FÓRUM, em sua intervenção, se posicionou 

favoravelmente ao PL nº 101/1993 defendendo a coerência de suas proposições e o 

processo democrático de discussão e negociação que possibilitou sua aprovação na Câmara 

e destacou os pontos que considerava importantes no projeto, bem como aqueles que 

precisariam ser melhorados. 

A CONFENEN se posicionou contrariamente ao projeto da Câmara, ressaltando 

seu caráter centralizador, detalhista, cartorialista, utópico, corporativista e eivado de 

inconstitucionalidade. Para esta entidade, o projeto se preocuparia muito mais em 

                                                 
224 Senado Federal. Comissão de Educação. 1ª etapa de instrução do projeto de lei da Câmara nº 101/1993, 
28/09/1993, p. 222. 
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assegurar vantagens, condições e benefícios aos profissionais da educação do que 

em propor a melhoria e mudança no ensino. Esta entidade defendeu o projeto Darcy 

Ribeiro, definindo-o como muitíssimo superior ao projeto originário da Câmara dos 

deputados, pois “foi elaborado com muito bom senso crítico e conhecimento da realidade e 

das necessidades brasileiras, oferecendo caminhos seguros para o verdadeiro desabrochar 

da educação nacional, sem enfeites e sem utopias que acabarão ficando apenas no papel, e 

estabeleceu mecanismos seguros para que todo brasileiro tenha acesso ao ensino 

público”.225 

Estas duas intervenções revelam as concepções que, mais uma vez, se 

confrontariam nesta etapa do debate e em que termos a discussão seria feita. 

O senador Cid Sabóia, relator do PL nº 101/1988, após a realização de audiências 

públicas e o recebimento de emendas dos parlamentares, apresentou seu substitutivo ao 

projeto aprovado na Câmara Federal. O relator analisou em seu parece 262 emendas 

apresentadas pelos senadores, aprovando integralmente 79, parcialmente 29 e rejeitando 

152. O substitutivo apresentado contava com 131 artigos. Em seu parecer, o senador Cid 

Sabóia afirmou: 

Com o objetivo de corrigir os problemas apontados [excessiva 
regulamentação, certas impropriedades em sua redação e alguns vícios 
centralizadores] e de caracterizar a proposição como realmente de diretrizes 
e bases da educação, está sendo apresentado substitutivo ao Projeto em 
análise. É preciso registrar que, apesar das alterações propostas, o 
substitutivo mantém a concepção e estruturas básicas do Projeto original. 
(Parecer 250/1994) 
 
 

O substitutivo manteve a estrutura aprovada na Câmara, tendo incorporado aspectos 

do projeto Darcy Ribeiro que, segundo o relator, aperfeiçoaram o projeto. Em relação à 

apresentação do projeto, Saviani (1997) destaca “Não resta dúvida que, ao menos sob o 

aspecto da forma, houve um aperfeiçoamento do projeto que foi reorganizado e escoimado 

de detalhes considerados desnecessários”. (p. 156) 

O FÓRUM, apesar de apresentar emendas ao substitutivo Cid Sabóia, buscando 

resgatar questões constantes do projeto aprovado na Comissão de Educação, se manifestou 

favoravelmente ao mesmo, por este texto ainda garantir o direito à educação pública e o 

                                                 
225 Idem. Ibidem, p 206. 
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dever do Estado em assegurar este direito. Os defensores do privatismo 

rejeitaram o substitutivo, afirmando seu caráter detalhista e ainda protetor da escola 

pública, reafirmando a defesa do projeto apresentado pelo senador Darcy Ribeiro ainda em 

1992. 

O substitutivo apresentado por Cid Sabóia226 foi aprovado na Comissão de 

Educação do Senado,227 em 30 de novembro de 1994, afirmando, na forma do substitutivo 

do PL nº 101/1993, pela “desanexação” do Projeto de lei da Câmara nº 45,228 de 1991, e 

pela prejudicialidade do projeto de lei do Senado nº 208, de 1989.229 

Os pontos principais do substitutivo apresentado por Cid Sabóia aprovado na 

Comissão de Educação do Senado foram, dentre outros: a unificação do ensino 

fundamental em oito anos, eliminando a divisão em etapas conforme aprovado na Câmara; 

a manutenção da obrigação do Poder Público de oferecer educação infantil de zero a seis 

anos por intermédio de creches e pré-escola; a rejeição da organização da educação sob a 

forma de um Sistema Nacional de Educação; a manutenção do Conselho Nacional de 

Educação como órgão normativo e instância de articulação e coordenação entre os 

Sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; a definição 

do Ministério da Educação como órgão executivo e de coordenação; a manutenção do 

Fórum Nacional de Educação, integrado pelos vários segmentos da sociedade por meio de 

entidades de âmbito nacional e representação dos poderes constituídos, que deveria se 

reunir qüinqüenalmente e participar da elaboração do PNE; a extensão da isenção da 

contribuição do salário-educação a todas as instituições de ensino, enquanto no projeto da 

Câmara essa isenção era concedida apenas às instituições públicas de ensino, às 

                                                 
226 Parecer nº 250/1994. 
227 A Comissão de Educação do Senado era composta neste momento pelos seguintes senadores: Valmir 
Campelo – presidente (PTB-DF); Cid Sabóia de Carvalho – relator (PMDB-CE); Alfredo Campos (sem 
partido); Flaviano Melo (PMDB-AC); João Rocha (PFL-TO); Alexandre Costa (PFL-MA); João França (PP-
RR); Márcio Lacerda (PMDB-MT); José Fogaça (PMDB-RS); Hugo Napoleão (PFL-PI); Esperidião Amin 
(PPR-SC); Meira Filho (PFL-DF); José Richa (PSDB-PR); Magno Bacelar (PDT-MA); Coutinho Jorge 
(PMDB-PA); Mauro Benevides (PMDB-CE); Wilso Martins (PMDB-MS). 
228 Este projeto, de autoria do deputado Florestan Fernandes dispunha sobre a concessão de bolsas de estudo 
e pesquisa aos pós-graduandos e outras providências. O senador Cid Sabóia justificou a “desanexação” do 
projeto por considerar que não caberia incluir este tema tão específico na LDB.  Este projeto já se encontrava 
em tramitação no Senado, sendo anexado ao PL 101/1993 em função do requerimento de plenário (nº 871) do 
senador Jonas Pinheiro (PFL-MT). (Diário do Congresso Nacional, 29/09/1993, p. 9333) 
229 Este projeto de autoria do senador Jorge Bornhausen tratava especificamente sobre o ensino superior. O 
senador Cid Sabóia afirmou que este projeto estava contemplado no  projeto de LDB proveniente da Câmara. 
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instituições privadas de ensino sem finalidade lucrativa e às instituições de 

formação profissional vinculadas ao sistema sindical. 

No que tange à formação de professores, o substitutivo apresentado por Cid Sabóia 

preservou o mesmo conteúdo do projeto aprovado na Câmara Federal.230 Segundo Pino 

(1994) estes projetos, o aprovado na Câmara e o substitutivo Cid Sabóia, “refletiram, em 

parte, o avanço permitido pelo estado da questão expresso nos debates do movimento pró-

reformulação da formação dos profissionais da educação representado no Fórum Nacional 

em Defesa da Escola Pública na LDB pela ANFOPE”. (p. 306-307) Desta forma, até este 

momento, o texto da LDB estava sintonizado com os debates travados no âmbito das 

entidades organizadas da área da educação do campo do trabalho sobre a formação de 

professores. Situação que se altera com a posse do Governo FHC, como será demonstrado 

a seguir. 

A referida autora identifica alguns avanços no substitutivo Cid Sabóia em relação à 

formação de professores: a vinculação da formação de professores com o padrão de 

qualidade da educação, reconhecendo sua estreita relação com a competência e com a 

valorização dos profissionais da educação nas dimensões da sua formação, da educação 

continuada, da carreira e das condições de trabalho; a exigência da “base comum nacional” 

na formação do profissional da educação, incorporando a concepção da ANFOPE e 

aprovada pelo FÓRUM; a formação, em nível superior, dos docentes para a educação 

básica, muito embora continuasse a admitir a formação, em nível médio, nas Escolas 

Normais, para as quatro primeiras séries; a institucionalização da educação continuada, 

                                                 
230 Ou seja, a divisão do Título dos Profissionais da Educação em duas seções: da Formação e da Carreira. Na 
seção da formação a previsão de que a formação deveria obedecer uma base comum nacional, devendo ser 
feita em nível superior, em curso de licenciatura plena, de graduação plena, sendo admitida como formação 
mínima, para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. A definição de que os sistemas de ensino, 
em suas áreas de jurisdição, deveriam promover a continuidade do aperfeiçoamento e atualização do 
professor, assegurando em seus planos e orçamentos, recursos e condições materiais para sua realização e 
vinculando essa atualização aos planos de carreira docente. A política de incentivo ao aperfeiçoamento 
deveria incluir formas regulares de especialização e atualização e recurso aos meios de educação à distância, 
assegurando atividades em sala de aula e avaliações periódicas. Previu que a formação de profissionais da 
educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 
básica, deveria ser feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação. O estágio na 
preparação do magistério deveria ter duração, no mínimo, de 180 horas. Manteve também a possibilidade das 
dos sistemas de ensino e universidades implantarem experiências inovadoras de formação. No que se refere à 
carreira houve uma alteração em relação ao projeto aprovado na Câmara, pois o senador Cid Sabóia retirou 
de seu substitutivo do inciso VI do Art. 80 sobre o aperfeiçoamento profissional continuado o trecho que 
definia “inclusive  com licenciamento periódico remunerado para esse fim”. Deste modo, a garantia de 
licença remunerada para aperfeiçoamento foi retirada do texto no Senado. 
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cabendo aos sistemas de ensino assegurarem em seus planos e orçamentos os 

recursos e condições materiais e institucionais que permitiriam o aperfeiçoamento e 

atualização do professor, vinculados aos planos de carreira; a utilização da educação à 

distância como uma forma de educação continuada, ao lado de outras formas 

convencionais de educação presencial; a flexibilidade da formação de especialistas que 

poderia ser feita tanto em nível de graduação, quanto em nível de pós-graduação, a critério 

da instituição de ensino, assegurada a exigência da base comum nacional; a possibilidade 

estabelecida aos sistemas de ensino e às universidades do desenvolvimento, sob controle, 

de experiências alternativas para a formação de profissionais de educação, possibilitando a 

utilização de diferentes modelos de estruturas e organização, tanto curricular quanto 

administrativas. 

Para a autora em análise, o substitutivo Cid Sabóia também apresentou 

“imobilismos, tradicionalismos e contradições” na estrutura e na organização da formação 

docente. Ela chama atenção para o fato de que o projeto não inovou em termos da estrutura 

da formação do docente para a educação básica, ou seja, este profissional poderia continuar 

sendo formado em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena e, no caso 

dos docentes para a educação infantil e as quatro primeiras séries, no nível médio, 

profissionalizante, na modalidade Normal.  

Além disso, contraditoriamente, a lei não enfraqueceu a modalidade Normal, como 

seria desejável, posto que esta modalidade foi regulamentada, sem quaisquer limites, no 

capítulo sobre a formação profissional (Cap. X) e, ainda, fortalecida sobremaneira, nas 

Disposições Transitórias. Foram conferidos à Escola Normal importantes espaços nos 

investimentos e na erradicação do analfabetismo, conforme já analisado neste trabalho. 

Desta forma, apesar de prever que a formação do professor deveria se dar no nível 

superior, sendo admitida a modalidade Normal, a opção feita na lei fortaleceu a formação 

em nível médio diante do revigoramento da Escola Normal inscrito na lei.231 

                                                 
231 Ao analisar a posição do Fórum sobre esta questão, Pino esclarece que: (...) o Fórum conseguiu avançar 
em suas concepções sobre o lugar privilegiado da formação do docente para a educação básica, definindo-o 
como sendo o da educação superior, mais precisamente, privilegiando as Faculdades ou Centros de Educação 
(...). Reconhecendo as desigualdades regionais do país e a importância de Escolas Normais que conseguiram 
certa tradição cultural e algum nível de excelência, o Fórum, em sua proposta, previa a possibilidade da 
existência da modalidade Normal, entretanto privilegiava, claramente, o ensino superior como lócus da 
formação docente” (1994, p. 310-311) Esta proposta defendida pelo Fórum durante as negociações finais do 
projeto da Câmara dos deputados (novembro/1992 a janeiro/1993), no âmbito da Comissão de 
Representantes de Líderes, não foi aceita pelos partidos políticos. Assim, a Escola Normal de nível médio 
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No que se refere à formação dos especialistas, Pino afirma que o texto da 

lei registra ambigüidade e aponta para uma falsa homogeneidade ao definir que esta 

formação poderia se realizar tanto em nível de graduação, quanto em pós-graduação, como 

se estes níveis fossem equivalentes. A decisão acerca do nível de formação a ser oferecido 

ficaria a critério da instituição de ensino, respeitada a base comum nacional. 

Em 05/12/1994, o parecer 250/1994 do senador Cid Sabóia foi lido em plenário, 

sendo aberto o prazo de cinco sessões ordinárias para o recebimento de emendas. 

Terminado este prazo, a matéria foi incluída na ordem do dia. Entretanto, essa inclusão foi 

adiada, porque o senador Irapuan Costa Júnior (PP-GO) encaminhou requerimento (nº 

996/1994) para que o PL 101/1994 fosse apreciado também na Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania.232  

Na discussão deste requerimento, o senador Jutahy Magalhães (PSDB-BA), 

considerou que o projeto já teria sido analisado em sua constitucionalidade e juridicidade 

na Comissão de Educação, uma vez que cada Comissão tem competência de examiná-lo 

sob todos os aspectos e quando tem necessidade solicita parecer da Comissão de 

Constituição. Para este senador, o plenário do Senado deveria ter cuidado de não 

procrastinar as decisões, manifestando voto contrário à solicitação do senador Irapuan.233  

O senador Jarbas Passarinho (PPR-PA), mesmo apresentando algumas restrições ao 

projeto, solicitou a retirada do requerimento entendendo que a matéria deveria ser votada 

sem mais demora, pois para ele: 

Conspirar contra uma votação dessa agora me causa espécie. Não estarei 
aqui no próximo governo, e como o Líder Pedro Simon pensa que deve ser 
enviado ao governo que se instalará, se isso não for aprovado agora, pode-se 
contar mais 10 anos, porque será iniciado um novo trabalho, o novo 
presidente da República terá seus pontos de vista a respeito e irá evocar isto 
para discutir a matéria. Agora, ter uma lei que pode não ser a melhor, é 
melhor do que deixar de ter e esperar não sabemos quantos anos mais pra ter 
a Lei de Diretrizes e Bases votada na Casa.234 
 

Diante destas manifestações, o autor do requerimento, o senador Irapuan Costa 

Júnior (PP-GO), solicitou sua retirada, possibilitando que o substitutivo fosse encaminhado 

                                                                                                                                                    
manteve-se como instituição privilegiada da formação dos professores da educação infantil e das séries 
iniciais do ensino fundamental. 
232 Diário do Congresso Nacional, 13/12/1994, p. 8797. 
233 Diário do Congresso Nacional, 16/12/1994, p. 9358. 
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à votação. A apresentação deste requerimento que, se aprovado, inviabilizaria a 

aprovação do substitutivo Cid Sabóia nesta legislatura, pode ter se constituído em 

estratégia para evitar sua aprovação, garantindo-se que o novo governo pudesse adequar o 

projeto de LDB à sua proposta de governo. Entretanto, o substitutivo Cid Sabóia, ao ser 

incluído na ordem do dia, em 30/01/1995 – última sessão desta legislatura –, não pôde ser 

apreciado por falta de quórum. Deste modo, permaneceu em plenário para ser votado na 

próxima legislatura. Neste novo momento, foi estabelecida uma nova correlação de forças 

bastante desfavorável ao substitutivo. 

 

2. Discussão da LDB no Governo FHC e as Polêmicas em Torno da 

Definição de um Projeto de Formação de Professores 

As eleições de 1994, como já explicitado, expressaram a disputa entre dois projetos 

de organização societária, projeto liberal-corporativo ou neoliberal e projeto democrático 

de massas, comportando ambos projetos propostas diferenciadas para a educação. A vitória 

de FHC nas eleições demonstra a escolha, por parte da maior parte da sociedade brasileira, 

pela continuidade da implantação do projeto liberal-conservador iniciada no Governo 

Collor. 

No Congresso Nacional, o PSDB, partido do Presidente FHC, foi o que mais 

cresceu nas duas últimas eleições federais, 1990 e 1994. O PFL, principal aliado de FHC, 

também ampliou sua bancada. O PT também conquistou mais cadeiras no Congresso 

Nacional. O PMDB continuou possuindo a maior bancada no Congresso. O PPR, resultado 

da fusão do PDS com o PDC, diminuiu o número de seus parlamentares. O PDT reduziu o 

número de deputados, mas manteve o número de senadores. O PcdoB duplicou sua 

bancada na Câmara. O PRN, partido do ex-presidente Collor de Melo, de 45 parlamentares 

eleitos em 1990, elegeu apenas um deputado em 1994. O PRONA, terceiro classificado nas 

eleições presidenciais, não elegeu nenhum congressista.235 De acordo com Oliveira (1997) 

“O novo governo, ao contar com uma base parlamentar no Congresso formada pelos três 

                                                                                                                                                    
234 Diário do Congresso Nacional, 16/12/1994, p. 9359. 
235 Assumiram, em 1º de fevereiro de 1995, 513 deputados e 54 senadores (27 foram eleitos em 1990 e 
permaneceriam até  1999) obedecendo ao princípio da renovação parcial alternada de 2/3 e 1/3 do senado. No 
Congresso Nacional, a nova legislatura teve a seguinte composição: PMDB – 129; PFL – 107; PSDB – 73; 
PPR –58; PT – 54;  PP – 42; PDT – 40; PTB – 36; PDB – 14; PL – 14; PcdoB – 10; PMN – 4; PSD – 4; PSC 
– 3;  PPS (ex PCB) – 3; PRP – 1; PV – 1; PRN – 1. (Informações retiradas de Oliveira, 1997) 
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partidos (PSDB, PFL e PTB) que integram a coligação que elege FHC presidente 

da República em 1994, passa a se utilizar de medidas provisórias para a execução de seu 

Programa.” (p. 279) Deste modo, abre mão da discussão democrática de suas medidas e 

reforça o caráter centralizador de seu governo. 

Neste quadro político, o Governo FHC iniciou o aprofundamento do neoliberalismo 

brasileiro dirigido pelos interesses do capital financeiro internacional e dos diferentes 

setores da burguesia nacional. Neste sentido, foram dinamizadas no país as políticas: de 

privatização das empresas estatais, desestatização da economia, abertura do mercado 

nacional, reforma do aparelho de Estado, redução dos direitos sociais dos trabalhadores, 

priorização do pagamento dos serviços da dívida externa e corte dos gastos do governo 

com as áreas sociais.236 

No Governo FHC, destaca Saviani (1997), retornaram ao primeiro escalão do MEC 

algumas das pessoas que haviam ocupado essa mesma posição na gestão de José 

Goldenberg, durante o Governo Collor. O Executivo federal assumiu uma postura contrária 

ao projeto aprovado na Câmara e ao substitutivo do senador Cid Sabóia o que, desta vez, 

inviabilizou sua aprovação. 

O projeto aprovado na Câmara e o substitutivo apresentado por Cid Sabóia estava 

inspirado no modelo europeu de políticas sociais universais,237 enquanto o projeto de 

educação do Governo FHC, explicitado por suas definições e omissões no projeto Darcy 

Ribeiro, estava pautado no modelo americano de políticas sociais, ou seja, na focalização 

dos serviços sociais do Estado e no princípio da eqüidade, ou seja, dar a cada um de acordo 

com as suas necessidades.  

Para o Governo FHC não seria possível apenas emendar o projeto aprovado na 

Câmara Federal ou o substitutivo Cid Sabóia, era preciso uma proposta elaborada a partir 

                                                 
236 No ano de 1995, em relação ao ano de 1994, a redução de despesas nas áreas sociais foi de: 82,93% na 
área de assistência social e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 40,95% nos programas de geração 
de emprego e renda e 19,98% no apoio à educação e ao ensino fundamental. Ainda, em relação a 1994, o 
Governo investiu menos 35,22% em educação e 28,29% em saúde. (Oliveira, 1997, p. 280, informações 
retiradas de Folha de S. Paulo) 
 

237 Em relação a esta questão no substitutivo Cid Sabóia, Pino (1995) afirma; “Portanto esse projeto dá 
visibilidade aos caminhos da educação enquanto política social, responsabilidade e prioridade do Estado 
social, ao qual setores significativos da sociedade não querem renunciar.” (p. 364) 
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do projeto liberal-conservador. Neste momento, o projeto Darcy Ribeiro, de 

1992, ressurgiu atendendo as necessidades do governo. 

É importante lembrar que o Governo FHC não esperou a aprovação da LDB para 

implementar suas políticas educacionais. Esta implantação se deu paralelamente à 

tramitação da LDB, o que grande indignação gerou nos segmentos organizados do campo 

do trabalho. Em junho de 1995, ou seja, a seis meses da posse, tramitavam no Congresso 

vários projetos apresentados pelo governo ou sintonizados com suas diretrizes: PL nº 

67/1995, de autoria do deputado Mendonça Filho (PFL) que fixava normas para reeleição 

de reitores das IES; PL nº 282/1995, de autoria do deputado Antônio Jorge (PPR-TO), que 

tratava da cobrança de mensalidades escolares nas IFES; PL nº 426/1995, de iniciativa do 

MEC, que dispunha sobre a regulamentação do processo de escolha (eleição) dos reitores 

das IFES; MP nº 992/95, que dispunha sobre a criação, composição e atribuição do 

Conselho Nacional de Educação, reeditada; anteprojeto do Ministério da Administração e 

Reforma do Estado, que dispunha sobre as organizações sociais (Programa Nacional de 

Publicização); além do documento: Planejamento Político-Estratégico da Educação – MEC 

1995/1998.238 

Visando retirar o substitutivo Cid Sabóia da pauta de discussão do plenário do 

Senado, o senador Beni Veras (PSDB-CE) solicitou que o mesmo fosse encaminhado à 

Comissão de Constituição Justiça e Cidadania.239 Deste modo, retardando sua votação. 

O senador Artur da Távola (PSDB-RJ), discordando do requerimento, destacou que 

um dos grandes momentos da legislatura passada foi quando se obteve na Câmara Federal 

uma votação, com consenso, em torno da LDB. O senador expressou ainda sua 

preocupação de que, qualquer postergação da Lei de Diretrizes e Bases provocasse na 

sociedade e nos setores que se aplacaram com o acordo o “renascimento de uma situação 

que pode ser até contrária aos bons propósitos do Governo”.240 O senador Esperidião Amin 

(PPR-SC) perguntou ao senador Beni Veras se haveria alguma suspeita de infringência de 

algum dispositivo da Constituição para justificar sua solicitação, ao que o senador Beni 

Veras respondeu: 

                                                 
238 Relatório Grupo de Trabalho Política Educacional do ANDES-SN – GTPE-ANDES-SN. LDB no Senado. 
1995.  
239 Diário do Congresso Nacional, 17/02/1995, p. 2046. 
240 Diário do Congresso Nacional, 09/03/1995, p. 2863. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é uma lei extensa, que analisa 
todo o problema educacional nacional. Então, ela abrange de maneira muito 
específica o problema da Educação e foi, na sua formulação, falho o 
regulamento: desceu a detalhes que não correspondem a expedir uma lei 
desse tipo. A assessoria do Senado verificou que vários aspectos do projeto 
contrariam preceitos constitucionais. Por isso sugeriu melhor exame do 
projeto pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Cito como 
exemplo a parte em que se tenta legislar sobre a organização do Poder 
Executivo que não cabia nessa lei.241  

 

O senador Sebastião Rocha (PDT-AP) se manifestou favoravelmente à votação da 

lei nesta sessão, afirmando que a sociedade estaria aguardando sua aprovação e se 

interessar a algum parlamentar, ou ao Governo, a modificação desta lei apresentado um 

novo projeto de lei que tramitasse regularmente pelas comissões e pelas duas Casas do 

Congresso. 

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) afirmou que no plenário não haveria 

intenções protelatórias e que: “A pressa, a votação instantânea sem uma análise mais 

profunda, seria uma falta de consideração com o Governo Fernando Henrique Cardoso e, 

(...) com os novos senadores que assumiram nesta Legislatura”.242 

Colocado em votação, o requerimento foi aprovado com 43 a favor, 12 contrários e 

01 abstenção.243 A aprovação do substitutivo Cid Sabóia no plenário significaria a redução 

das possibilidades do Governo FHC em introduzir na lei seu projeto de reforma 

educacional. O reinício dos debates abriria possibilidades para que mudanças significativas 

fossem incorporadas, como de fato aconteceu. Além disso, a aprovação deste requerimento 

expressou o começo da interferência direta do Governo FHC no processo de elaboração da 

LDB e o “início do fim” do projeto debatido durante seis anos na Câmara dos deputados e 

Senado Federal, revelando nova correlação de forças no interior do Congresso. 

 

 

                                                 
241 Diário do Congresso Nacional, 09/03/1995, p. 2864. 
242 Diário do Congresso Nacional, 09/03/1995, p. 2864. 
243 Votaram contrário ao requerimento os senadores: Ademir Andrade (PSB-PA); Carlos Bezerra (PMDB-
MT); Epitácio Cafeteira (PPR-MA); Esperidião Amin (PPR-SC); João França (PP-RR); Jonas Ribeiro (PFL-
MT); Marina Silva (PT-AC); Rames Tibet (PMDB-MS); Robero Jucá (PPR-RR); Sebastião Rocha (PDT-
AP); Valmir Campelo (PTB-DF); Vilson Kleinubing (PFL-SC). Diário do Congresso Nacional, 09/03/1995, 
p. 2866-2867) 
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2.1 Os Substitutivos Darcy Ribeiro 

Com o retorno do substitutivo Cid Sabóia à Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, ocorreu um fato inusitado. O senador Roberto Requião244 (PMDB-PR) indicado 

para relator, repassou a relatoria ao senador Darcy Ribeiro (PDT-RJ), que em 1992 havia 

apresentado um projeto de LDB no Senado, como já foi visto, enquanto a Câmara ainda 

negociava seu projeto. 

O senador Darcy Ribeiro (PDT-RJ) apresentou seu parecer, em 21/03/1995, pela 

aprovação do PL nº 45/1991,245 nos termos do substitutivo que oferecia, e pela rejeição do 

PL nº 101/1993 e do substitutivo aprovado na Comissão de Educação do Senado. Em seu 

parecer o senador Darcy Ribeiro indicou “inúmeros dispositivos de quase todos os 

capítulos, totalmente eivados de inconstitucionalidades (...) o que tornou sua estrutura 

viciada do princípio ao fim e nos impediu de aproveitá-la através de um substitutivo.” Em 

relação ao substitutivo Cid Sabóia, Darcy Ribeiro afirmou que este manteve grande parte 

das inconstitucionalidades e do excessivo detalhismo. Por estes motivos rejeitou ambos 

projetos. Em relação ao PL nº 45, o senador rejeitou cinco dos seus dez artigos e 

apresentou um novo projeto substitutivo de LDB. Ou seja, em um projeto de dez artigos, 

Darcy Ribeiro enxertou seu projeto de LDB. De acordo com Oliveira (1997) o parecer do 

senador Darcy Ribeiro tratou predominantemente do mérito e não dos aspectos da 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, como compete a essa Comissão, 

contrariando o Regimento Interno do Senado. (p. 288) 

Pino (1995) informa que, por solicitação do senador Esperidião Amin foi realizada 

audiência pública no dia 22/03/1995. Esta audiência contou com a presença de dez 

senadores, trinta deputados, representantes do MEC (secretários do Executivo e de Política 

Educacional), CRUB, ANDIFES, ANDES, CNTE, CEDES, CNI, UNE, SENAC, 

universidades e outros. Nesta reunião foi expressa a insatisfação dos presentes com a 

estratégia utilizada pelo governo para a aprovação do seu projeto de LDB. Ficou evidente 

neste momento a existência de uma tensão entre a Câmara, que se sentiu desrespeitada com 

                                                 
244 Roberto Requião era presidente da Comissão de Educação do Senado. 
245 Projeto apresentado pelo deputado Florestan Fernandes que tratava da concessão de bolsas de estudo e 
pesquisa aos pós-graduandos. Este projeto foi utilizado por Darcy Ribeiro em suas manobras para adquirir 
primazia em relação ao substitutivo apresentado pelo senador Cid Sabóia. Florestan Fernandes ficou 
profundamente indignado com este fato, o que gerou uma série de discussões entre ele e Darcy Ribeiro 
publicadas pela Folha de S. Paulo no ano de 1995. Este PL foi desanexado da tramitação da LDB. 
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a desconsideração de seu projeto de LDB, e o Senado. Diante desta situação, 

ocorreu a dilatação no prazo para a votação na Comissão de Constituição. 

No dia 03/04/1995, o senador Darcy Ribeiro apresentou a segunda versão de seu 

parecer. Este foi, nas palavras de Pino (1995), “ligeiramente alterado, o que mostra a pouca 

receptividade do relator às críticas e sugestões que lhe foram feitas (...)” (p. 360) 

Um terceiro substitutivo foi apresentado pelo senador Darcy Ribeiro em 

28/04/1995, incorporando algumas modificações importantes resultantes da intensa 

negociação, principalmente com a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, com 

a secretária de Política Educacional do MEC e com segmentos da educação privada. Deste 

modo, o senador Darcy Ribeiro, objetivando obter um mínimo de consenso em torno de 

suas proposições e diante das pressões oriundas de parlamentares e das entidades da 

sociedade civil do campo do trabalho, foi assimilando alterações, entretanto estas 

mudanças não alteraram a espinha dorsal do projeto. 

O quarto e último parecer, oferecido em 03/05/1995, foi apresentado minutos antes 

do início da reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de 

Educação do Senado que iria votar o parecer. O senador Darcy Ribeiro alegou que sua 

última versão somente continha algumas alterações de redação. Esta situação gerou 

desconforto entre senadores e, diante dos protestos, foram pedidas vistas ao projeto pelos 

senadores Esperidião Amin (PPR-SC) e Benedita da Silva (PT-RJ), que foram concedidas 

pela Mesa por 24 horas. 

Após este impasse, o ministro da Educação Paulo Renato de Souza e alguns 

senadores fizeram um acordo em torno da modificação do parecer do relator. Este parecer 

não mais se manifestaria contrariamente ao PL nº 101/1993, mas rejeitaria o PL nº 45/1991 

e o substitutivo do senador Cid Sabóia ao PL nº 101/1993. Deste modo, o relator 

reformulou seu parecer no sentido de que fosse aprovado o substitutivo ao PL nº 101/1993, 

nos termos do substitutivo oferecido por ele, ficando prejudicado o PLC nº 45/1991 e o 

substitutivo da Comissão de Educação do Senado. 

A leitura do Parecer nº 301/1995, do senador Darcy Ribeiro, foi feita no dia 

08/05/1995, sendo aberto o prazo de cinco sessões ordinárias para o recebimento de 
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emendas. Foram apresentadas 57 emendas.246 Deste modo, o projeto voltou à 

Comissão de Constituição e Justiça e Educação. 

Diante da articulação do Executivo e da maioria dos senadores para garantir a 

primazia do substitutivo elaborado pelo senador Darcy Ribeiro em relação ao PL nº 

101/1993 e ao substitutivo Cid Sabóia, os debates e negociações em torno do projeto de 

LDB da Câmara foram sendo desconsiderados. Neste momento de fortalecimento dos 

setores conservadores e do projeto neoliberal, aos partidos de esquerda, minoritários, não 

restou outra alternativa a não ser acatar o substitutivo Darcy Ribeiro, procurando discuti-lo. 

Neste sentido, os senadores comprometidos com o projeto da Câmara passaram a 

apresentar emendas visando o aperfeiçoamento do substitutivo Darcy Ribeiro e a garantia 

alguns avanços na lei. Das 57 emendas apresentadas ao substitutivo Darcy Ribeiro nesta 

etapa, 41 foram originárias de senadores do PT, 8 do PPS, 1 do PSDB, 2 do PMDB, 1 do 

PPR, 1 do PSB , 1 do PTB e 1 do PFL. O que comprova o compromisso dos partidos de 

esquerda com a implantação de mudanças no projeto em discussão no Senado. 

A senadora Emília Fernandes (PTB-RS) criticou o encaminhamento dado pelo 

Senado à tramitação da LDB e registrou a pressão dos diferentes segmentos da sociedade 

civil, afirmando que:  

(...) a persistir os procedimentos até aqui adotados, a Lei de Diretrizes e 
Bases, aprovada pelo Senado Federal, não resultará de um racional, 
democrático e objetivo debate de mérito e conteúdo com a comunidade 
educacional, a sociedade e os próprios parlamentares. Apesar de limitada a 
apenas uma audiência pública, os setores interessados têm-se manifestado, 
em sua absoluta maioria, contrários tanto à forma de tramitação, quanto ao 
mérito do novo substitutivo.”247 
 

A senadora registrou o recebimento de abaixo-assinados com aproximadamente 15 

mil assinaturas e cópias de mais de 80 manifestos oriundos de universidades, alunos, pais, 

professores, prefeituras, secretarias de Educação de todo o país contrariamente ao 

                                                 
246 Apresentaram emendas os seguintes senadores: Marina Silva (PT-AC) emendas nº 1 a 8, 10, 14, 19 a 22, 
48, 49; José Eduardo Dutra (PT-SE) emendas nº 9 e 23 a 30; Benedita da Silva (PT-RJ) emendas nº 11,16, 
17, 18 e 45, 46, 47; Lauro Campos (PT-DF) emendas nº 12, 13, 31, 32, 42, 43, 44; Eduardo Suplicy (PT-SP) 
emendas nº 15, 35 e 37; Roberto Freires (PPS-PE) emendas nº 33, 34, 36, 39, 40, 41, 52 e 53; Beni Veras 
(PSDB-CE) emenda nº 38; Ronaldo Cunha Lima (PMDB-PB) emendas nº 50 e 55; Epitácio Cafeteira (PPR-
MA) emenda nº 51; Ademir Andrade (PSB-PA) emenda nº 54; Valmir Campelo (PTB-DF) emenda nº 56;  
Bello Parga (PFL-MA) nº 57.  (Diário do Congresso Nacional, 17/05/1995, p. 8348 e Diário do Congresso 
Nacional, 19/05/1995, p. 8528) 
 
 
247 Diário do Congresso Nacional, 08/06/1995, p. 9930. 



 

 

{PAGE  } 

 

substitutivo Darcy Ribeiro. Emília Fernandes indicou ainda algumas das 

entidades que solicitaram a sua interferência na tramitação da LDB: Fórum Nacional em 

Defesa da Escola Pública, Fórum Gaúcho em Defesa da Escola Pública, Sindicato dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES-SN. Destacando que recebeu 

apenas dois manifestos favoráveis ao substitutivo Darcy Ribeiro: um da CONFENEN e 

outro da sociedade Tradição, Família e Propriedade.  

Esta intervenção, revela a pressão das entidades da sociedade civil na discussão da 

LDB, por um lado, as entidades do campo do trabalho defendo o projeto aprovado na 

Câmara e, de outro, entidades representativas dos interesses privatistas que viam na 

aprovação do substitutivo Darcy Ribeiro a garantia das condições para a expansão de sua 

atuação na educação brasileira. 

Apesar das manifestações provenientes de entidades do campo do trabalho 

contrárias ao substitutivo do senador Darcy Ribeiro, o parecer do relator sobre as emendas 

de plenário, acompanhado de um novo substitutivo com 85 artigos, foi aprovado na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania248 no dia 28/06/1995. O Parecer nº 

596/1995 recebeu 12 votos a favor e dois contra.249 

No dia 31 de agosto de 1995, o parecer do relator Darcy Ribeiro foi apresentado na 

Comissão de Educação.250 O objetivo desta reunião da Comissão, de acordo com o relator, 

seria o de “autorizar o envio do projeto já discutido por ela a plenário”,251 pois no plenário 

o parecer receberia muitas emendas e inevitavelmente teria de retornar à Comissão de 

Educação. Deste modo, segundo o relator, se poderia dar um passo no projeto. 

                                                 
248 Compunham a Comissão de Constituição os seguintes parlamentares: Íris Rezende (PMDB-GO) 
presidente; Darcy Ribeiro (PDT-RJ) relator; Romeu Tuma (PL-SP); José Ignácio (PSDB-ES); Roberto Freire 
(PPS-PE); Jefferson Pérez (PSDB-AM); Bernardo Cabral (PP-AM); Esperidião  Amin (PPR-SC); Roberto 
Requião (PMDB-PR); José Eduardo Dutra (PT-SE); Rames Tebet (PMDB-MS); José Bianco (PDT-RO); 
Josaphat Marinho (PFL-BA). 
249 Os senadores Esperidião Amin (PPR-SC) e José Eduardo Dutra (PT-SE) votaram contra o parecer do 
senador Darcy Ribeiro. 
250 Estiveram presentes na reunião, sob a presidência do senador Roberto Requião (PMDB-PR) os seguintes 
parlamentares: Darcy Ribeiro, Epitácio Cafeteira, Joel de Hollanda, Emília Fernandes, Gerson Camata, José  
Roberto Arruda, Lúcio Alcântara, Artur da Távola, Lauro Campos, Esperidião Amin, Marina Silva, João 
Rocha, Beni Veras, Sérgio Machado, Jefferson Peres, Élcio Álvares, Benedita da Silva, Marluce Pinto, Íris 
Rezende, Carlos Wilson, Jader Barbalho, Waldech Ornelas, Vilson Kleinubing, Rames Tebet, Coutinho 
Jorge, Edson Lobão e Hugo Napoleão. (Senado Federal. Comissão de Educação. Ata da 12ª reunião realizada 
em 31 de agosto de 1995. Reunião Extraordinária. { HYPERLINK "http://www.senadofederal.gov.br/" })  
251 Ata da 12ª reunião realizada em 31 de agosto de 1995. Reunião Extraordinária, Comissão de Educação do 
Senado Federal. p. 2. 
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A senadora Emília Fernandes (PTB-RS) apresentou um voto em 

separado252 para ser apreciado. Em oposição à proposta de Darcy Ribeiro, afirmou a 

necessidade do aprofundamento do debate sobre a LDB diante da apresentação de diversos 

questionamentos pelos senadores e pelos representantes da comunidade educacional e da 

sociedade. Neste sentido, a senadora propôs a realização de seminários e audiências 

públicas e a formação de uma subcomissão temporária, formada por integrante de 

diferentes partidos, para analisar o PLC nº 101/1993 e condensar as sugestões e as 

manifestações recebidas. 

O senador Jefferson Pérez argumentou que não haveria necessidade de ampliação 

das discussões, visto que a matéria era conhecida e já tinha sido amplamente debatida. O 

senador José Roberto Arruda (PP-DF) declarou seu voto favorável ao encaminhamento 

proposto pelo senador Darcy Ribeiro, esclarecendo que duas razões justificavam sua 

posição: o primeiro, por considerar que o Professor Darcy Ribeiro conseguiu um texto 

enxuto, resumido, com grandeza, que é o tratamento que tem que se dar à educação 

brasileira (...); e o segundo, por tudo o que representava o Professor Darcy Ribeiro na 

educação brasileira.  

O senador Esperidião Amin (PPR-SC) manifestou ser favorável ao voto em 

separado proposto pela senadora Emília Fernandes para que fosse procedida “verdadeira 

análise do mérito” do relatório. Ressaltou ainda o esforço feito pelo Governo para 

mobilizar um número tal de senadores, e que este esforço teria “um sentido político muito 

claro” e que,  

estamos pondo por terra um esforço desta Comissão na legislatura anterior, 
liderada pelo ex-senador Cid Sabóia de Carvalho. E este equívoco teve o seu 
ponto máximo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que, 
ignorando o art. 101 do Regimento da Casa, aprovou a substituição de um 
projeto que tinha esse respaldo e, certamente, tinha equívocos também; 
equívocos até meritórios. (...) esse equívoco, (...) substitui um projeto no 
mérito na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, (...), pretende-se 
a chancela da Comissão de Educação para que o plenário debata o mérito. 
Ou seja, se esse empenho der certo, teremos a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania acolhendo no mérito um projeto e não nas questões 
jurídico-constitucionais. A Comissão de Educação passando, (...), e o 
plenário ficando com a incumbência de apreciar o mérito, por que aqui não 
apreciamos.253 

                                                 
252 Este voto em separado foi assinado pelos senadores Ney Suassuna, Esperidião Amin, Marina Silva e pela 
própria senadora Emília Fernandes. 
253 Ata da 12ª reunião realizada em 31 de agosto de 1995. Reunião Extraordinária, Comissão de Educação do 
Senado Federal. p. 5. 
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Tanto senador Jader Barbalho (PMDB-PA), quanto o senador Ney Suassuna 

(PMDB-PB) voltaram atrás ao apoio à criação da subcomissão para discutir a LDB, 

considerando a urgência da votação e, no caso do segundo senador, que sua posição tinha 

sito tomando em consideração da posição da liderança do partido e não na sua própria 

posição. A retirada deste apoio estava intimamente ligada à pressão realizada pelo governo 

para garantir a aprovação da LDB, o que enfraqueceu a articulação dos partidos contrários 

à sua aprovação. 

O senador Artur da Távola (PSDB-RJ) indicou duas ilusões presentes neste 

processo de discussão da LDB no Senado. A primeira consistiria em supor que o 

Congresso votaria uma lei de educação que não fosse plural e representativa das principais 

correntes de pensamento com assento na casa do Congresso. A segunda consistiria em 

supor que uma LDBEN poderia ser obra de um “educador iluminado”. Alegou ainda que, 

na Comissão de Educação do Senado o tema da LDB não foi discutido em profundidade. 

Para ele: 

Houve um certo desdém em relação às idéias opostas a do relator, um certo 
fechamento da assessoria do relator ao que não fossem as idéias da 
assessoria, enfim uma série de aspectos que não conduzem a esse consenso 
que uma lei necessita. (...) Pode ser, pode acontecer um milagre de o 
plenário ouvir idéias e, na discussão de cada emenda, podermos defender em 
profundidade o que pensamos.254 

 

Com estas reflexões, Artur da Távola revelou a existência no Senado e no Governo 

FHC da crença de uma reforma da educação que, por se apoiar na figura de um “ilustre 

educador”, conquistaria a adesão de diferentes segmentos da sociedade civil, dispensando 

o exercício da negociação entre os projetos divergentes. Em decorrência desta percepção 

da constituição de um “consenso imposto”, as propostas apresentadas pelos grupos 

vinculados às entidades da sociedade civil do campo do trabalho não foram acatadas na 

elaboração da LDB a partir de 1995. Deste modo, a possibilidade de efetivas negociações e 

da construção de um consenso em torno do projeto de LDB não se constituiu como meta 

do Governo FHC e nem de seus partidos de sustentação no Congresso Nacional. 

                                                 
254 Ata da 12ª reunião realizada em 31 de agosto de 1995. Reunião Extraordinária, Comissão de Educação do 
Senado Federal. p. 7. 
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No final dos debates da reunião do dia 31/08/1995, a senadora Emília 

Fernandes (PTB-RS) registrou a pressão exercida pelo governo para a aprovação do 

projeto Darcy Ribeiro, afirmando que “estamos sendo tolhidos, porque o Governo tem 

interesse imediato de enterrar o projeto do senador Cid Sabóia”.255 Ela mencionou ainda 

que a visita do Ministro da Educação a inúmeros gabinetes, inclusive o seu, indicando a 

necessidade da aprovação imediata do projeto do senador Darcy Ribeiro. Além disso, se 

referiu à presença do líder do Governo, o senador Elcio Álvares (PFL-ES), na reunião 

desde o início da manhã, conversando com seus liderados, com os partidos de sustentação 

do Governo para que fosse enterrada definitivamente a possibilidade da discussão do 

substitutivo Cid Sabóia.256 

Colocado em votação, o Parecer nº 597/1995 do senador Darcy Ribeiro foi 

aprovado pela Comissão de Educação do Senado, com voto contrário dos senadores Emília 

Fernandes (PTB-RS), Marina Silva (PT-AC), Benedita da Silva (PT-RJ), Lauro Campos 

(PT-RJ), Esperidião Amin (PPR-SC) e Eduardo Suplicy (PT-SP). Com a aprovação do 

parecer, o destaque para o voto em separado foi vencido. 

É importante registrar que, as tentativas dos deputados de partidos comprometidos 

com o projeto de LDB aprovado na Câmara Federal no sentido do aprofundamento das 

discussões em torno da LDB no Senado e/ou do adiamento das votações, em sua maioria, 

foram articuladas com os membros do FÓRUM. Neste sentido, o FÓRUM manteve a visita 

a gabinetes de senadores visando o convencimento e esclarecimento dos mesmos em 

relação ao processo de discussão da LDB e ao seu conteúdo. Entretanto, o sucesso destas 

ações, diante da intervenção crescente do Governo FHC para garantir a aprovação do 

projeto Darcy Ribeiro, foi bastante reduzido. 

Na reunião do plenário do Senado, dia 25/10/1995, tentando ainda possibilitar a 

ampliação dos debates em torno da LDB, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) apresentou 

requerimento (nº 1.222/1995) solicitando que a Comissão de Assuntos Econômicos 

                                                 
 
255 Idem, Ibidem, p. 9. 
256 Após a fala da senadora Emília Fernandes, o senador José Fogaça (PMDB-RS) pediu palavra de ordem 
para esclarecer que, “do ponto de vista regimental, a preferência é do substitutivo [Darcy Ribeiro], não 
significa que o outro tenha morrido. Se o voto por requerimento da maioria se estabelecer, pode haver, sim, a 
votação do projeto. Portanto, é uma questão regimental.” (p. 10) Entretanto, as correlações de forças 
manifestas, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto na Comissão de Educação, revelaram a 
impossibilidade da reversão da prioridade do substitutivo do senador Darcy Ribeiro.  
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também fosse ouvida em relação ao substitutivo Darcy Ribeiro, considerando que 

questões ligadas ao financiamento permaneciam mal-resolvidas. Os senadores Roberto 

Requião (PMDB-PR) e o próprio Darcy Ribeiro (PDT-RJ) consideraram o requerimento 

como uma proposição “meramente protelatória”. Este requerimento não foi aprovado.257 

Nesta reunião, em outra tentativa de resgatar o processo democrático de discussão 

da LDB, a senadora Emília Fernandes (PTB-RS) solicitou a preferência para a votação no 

plenário do substitutivo Cid Sabóia (Requerimento nº 1.375/1995). A defesa deste 

requerimento se centrou no fato do substitutivo ter como base uma caminhada de 

consultas, audiências com a sociedade, sendo fruto de uma discussão ampla, democrática e 

responsável, ao contrário do substitutivo Darcy Ribeiro que não foi discutido pela 

sociedade. 

Após várias manifestações de senadores, o requerimento da senadora Emília 

Fernandes (PTB-RS) foi colocado em votação e rejeitado pelo plenário do Senado. Os 

senadores Eduardo Suplicy (PT-SP) e Emília Fernandes (PTB-RS) ainda apresentaram 

requerimento (nº 1.376/1995 e nº 1.377/1995, respectivamente) solicitando votação 

nominal para o substitutivo e para os destaques, entretanto estes requerimentos também 

foram rejeitados. Em seguida, o Parecer nº 597/1995 do senador Darcy Ribeiro foi 

colocado em votação pelo presidente do Senado Júlio Campos (PFL-MT)  e o substitutivo 

foi aprovado pela maioria.258  

No momento final da aprovação da LDB as tentativas dos partidos de esquerda em 

garantir a discussão do conteúdo do substitutivo Darcy Ribeiro não alcançaram seus 

objetivos. Deste modo, não ocorreram no Senado intensos debates acerca do mérito dos 

diferentes projetos de LDB. As discussões nesta fase foram reduzidas à defesa de um ou 

outro projeto, sem alcançar as concepções e propostas que orientavam os substitutivos Cid 

Sabóia e Darcy, como revelou diversas intervenções de senadores. Neste sentido, a questão 

específica da formação de professores também não foi discutida, o que contribuiu para que 

prevalecessem no texto aprovado no Senado as teses do Governo FHC para a formação 

docente através, dentre outros, da criação dos Institutos Superiores de Educação – 

instituição não universitária, dos Cursos Normais Superiores e da recriação do Esquema I. 

                                                 
257 Diário do Senado Federal, 26/10/1995, p. 1641-1644. 
258 Diário do Senado Federal. 26/10/1995, p. 1708. 
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A discussão final da matéria foi transferida para turno suplementar, 

conforme previsto no regimento em caso de aprovação integral de projeto de lei. No dia 

21/11/1995, foram lidas as trezentas e quinze emendas apresentadas pelos senadores.259 O 

conteúdo destas emendas revela o comprometimento dos senadores com a garantia no 

projeto dos interesses privatistas e com o aprimoramento do projeto a partir das propostas 

educacionais do Governo FHC; ou com as propostas das entidades da sociedade civil do 

campo do trabalho. Em decorrência das emendas apresentadas no plenário, a matéria 

voltou para as Comissões de Educação e de Constituição e Justiça para serem examinadas. 

O senador Darcy Ribeiro apresentou seu novo parecer na Comissão de Educação, no dia 18 

de dezembro de 1996, estando a matéria em condições de ser incluída na pauta de reuniões 

da referida comissão. 

Os relatórios das Comissões acerca das emendas apresentadas em plenário foram 

aprovados em reunião conjunta no dia 17/01/1996, objetivando agilizar a votação da LDB. 

(Parecer nº 8/1996)260 

Na reunião no plenário, do dia 08/02/1996, já havia um consenso entre os partidos 

em relação à votação do substitutivo. Deste modo, todos os partidos encaminharam 

favoravelmente a sua aprovação, ressalvados os destaques apresentados. Neste sentido, a 

senadora Marina Silva (PT-AC) assinalou que, apesar de ser inegável o esforço para 

aperfeiçoar o texto, muitas foram as “perdas sofridas”, dentre elas: a concepção de gestão 

por meio da organização de um sistema de nacional de educação, a defesa e a qualidade do 

ensino superior, a explicitação mais aprofundada de temas que mereceriam um capítulo 

específico, a desagregação do conceito de educação básica (da educação infantil ao ensino 

médio), o piso salarial.261 

                                                 
259 As emendas foram apresentadas pelos seguintes senadores: Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), 
Antonio Carlos Valadares (PP-SE), Arlindo Porto (PTB-MG), Artur da Távola (PSDB-RJ), Benedita da Silva 
(PT-RJ), Bernardo Cabral (PP-AM), Edison Lobão (PFL-MA), Eduardo Suplicy (PT-SP), Eduardo Suplicy e 
Marina Silva (PT-AC), Emília Fernandes (PTB-RS), apresentou 50 emendas, Francelino Pereira (PFL-MG), 
Geraldo Melo (PSDB-RN), Gilvam Borges (PMDB-AP), Hugo Napoleão (PFL-PI), Íris Rezende (PMDB-
GO), Jader Barbalho (PMDB-PA), Josaphat Marinho (PFL-BA), José Eduardo Dutra (PT-SE), José Inácio 
Ferreira (PSDB-ES), José Roberto Arruda (PP-ES),  Júnia Marise (PDT-MG), Lúcio Alcântara (PSDB-CE), 
Nabor Junior (PMDB-AC), Pedro Piva (PSDB-SP), Roberto Requião (PMDB-PR), Romeu Tuma (PL-SP), 
Sebastião Rocha (PDT-AP), Sérgio Machado (PSDB-CE), Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL). 
260 Diário do Senado Federal, 20/01/1996, p. 593. 
261 Diário do Senado Federal, 09/02/1996, p. 4160-4163. 



 

 

{PAGE  } 

 

O senador Edison Leão (PFL-MA) informou que os líderes estavam 

reunidos para decidir o encaminhamento em relação aos destaques propostos. Em seguida, 

o substitutivo foi colocado em votação e aprovado, ressalvados as emendas e subemendas. 

A sessão foi suspensa para aguardar que as lideranças fechassem um acordo em relação aos 

destaques apresentados. Na reabertura da sessão, foi realizada a votação e aprovação das 

questões pendentes. 

Em 13 de fevereiro de 1996, com a presença de setenta e seis senadores e “sob a 

proteção de Deus”,262 foi lido e aprovado o Parecer nº 30/1996, do substitutivo do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara nº 101/1993, que estabeleceu as diretrizes e bases da 

educação nacional.263 

A redação final da Comissão Diretora, como conclusão do Parecer nº 30/1996, do 

substitutivo do Senado ao PL nº 101/1993, foi apresentada no dia 29/02/1996. O projeto 

(Parecer nº 72/1996), contendo noventa e um artigos, foi colocado em votação, em turno 

único, no plenário do Senado Federal. Como não houve inscrições para debate, a matéria 

foi imediatamente aprovada.  Neste momento, as possibilidades de negociação já haviam 

se esgotado e o Senado Federal perdeu a oportunidade de abrir um amplo espaço 

democrático para a discussão do mérito dos projetos existentes no Congresso para a LDB. 

Em relação à intervenção do Governo FHC no processo de discussão da LDB no 

Senado, Oliveira (1997) afirma que, 

O governo, por seu lado, além de apoiar, explicitamente, o substitutivo 
Darcy Ribeiro exerce diretamente a sua força sobre os senadores dos 
partidos políticos aliados, para que o mesmo seja aprovado. Com isso, 
impossibilita que se encontre um denominador comum entre os dois 
substitutivos por meio da prática da ‘conciliação’. (Oliveira, 1997, p. 341) 

 

Deste modo, diferentemente das discussões realizadas na Câmara Federal onde um 

mínimo de consenso foi possível, a tramitação da LDB, a partir da posse do Governo FHC, 

foi marcada pela ausência de debates e pelo uso, pelo governo e sua base, de acordos 

políticos e atropelos do regimento para garantir a prioridade do substitutivo Darcy Ribeiro, 

em relação ao substitutivo Cid Sabóia, e sua rápida aprovação. A ação do Executivo 

                                                 
262 Palavras senador Teotônio Vilela Filho. Diário do Senado Federal, 14/02/1996, p. 1797.  
263 Diário do Senado Federal, 14/02/1996, p. 1797. 
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Federal na tramitação da LDB revelou que o mesmo tinha uma proposta para a 

educação nacional e que o substitutivo Darcy Ribeiro materializava estas propostas. Daí a 

necessidade urgente de sua aprovação. 

As propostas que divergiam das indicações do governo tiveram espaço 

reduzidíssimo para se manifestar no Senado Federal, como afirmou o próprio senador 

Artur da Távola (PSDB-RJ), presidente do PSDB, que a assessoria do relator Darcy 

Ribeiro demonstrou um certo desdém às idéias opostas às do relator. Na última etapa dos 

debates no plenário, momento em que foi fechado o acordo entre todos os partidos para a 

aprovação do substitutivo, a negociação possível não alterou a direção central do projeto. 

Desde modo, a realização da “conciliação aberta” foi impossível neste momento de 

consolidação do neoliberalismo no país, sob a coordenação do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso e de sua equipe. 

 

 

2.2 Projeto de LDB Aprovado no Senado: algumas comparações e a 

formação de professores 

O texto aprovado no Senado Federal (Parecer nº 72/1996), elaborado a partir do 

substitutivo Darcy Ribeiro, apresentou várias modificações em relação ao substitutivo 

apresentado por Cid Sabóia e ao projeto aprovado na Câmara. A primeira, certamente se 

refere à concepção de Estado e de sua relação com a sociedade civil. De uma concepção de 

democracia mais participativa, presente no substitutivo Cid Sabóia, o projeto adotou uma 

concepção de democracia representativa com a centralização das atribuições de deliberação 

acerca das políticas educacionais no poder executivo e, conseqüente, redução do espaço de 

participação popular na definição da política educacional. 

Neste sentido, o projeto aprovado no Senado definiu o Conselho Nacional de 

Educação com poder normativo e com função de articulação entre os diferentes sistemas 

de ensino, a ser criado em lei própria.264 Além disso, a criação do Fórum Nacional de 

                                                 
264 O senador Darcy Ribeiro, ao rejeitar emendas que buscavam regulamentar o CNE no corpo da LDB, 
afirmou no Parecer nº 8/1996 que “O Congresso Nacional aprovou, recentemente, medida provisória sobre o 
Conselho Nacional de Educação. Não cabe à LDB voltar ao assunto. (Diário do Senado Federal, 20/01/1996, 
p. 628)  
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Educação foi rejeitada. O projeto também não instituiu um sistema nacional de 

educação, prevendo apenas a existência de três sistemas, federal, estadual e municipal, que 

deveriam articular suas ações em regime de colaboração. 

No que se refere à educação superior, dividiu suas instituições em universidades, 

centros de educação superior, institutos, faculdades e escolas superiores (art. 43), sem, 

contudo, definir cada uma dessas formas.265 Este projeto instituiu uma fragmentação e 

hierarquização das instituições de educação superior através da criação de uma 

diferenciação maior entre elas. Estabeleceu ainda às universidades atribuições como, 

contratação e dispensa de professores e definição de planos de carreira docente (art. 52) e 

propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de 

cargos e salários (art. 53) que indicam o fim do regime jurídico único e da isonomia 

salarial entre as IFES. 

Diferentemente do projeto Darcy Ribeiro de 1992 e do próprio projeto aprovado na 

Câmara Federal, que dividiram o ensino fundamental em duas etapas, a primeira com cinco 

anos e a segunda com três anos, com concessão de certificado de conclusão para cada fase, 

o projeto aprovado no Senado retomou a noção de ensino fundamental obrigatório de oito 

anos, proposta no substitutivo Cid Sabóia, podendo ou não ser desdobrado em dois ciclos. 

Na educação de jovens e adultos, foi mantida a ênfase na realização dos “exames 

supletivos”, mesmo prevendo a possibilidade da realização de “cursos”. O projeto definiu 

as idades para a realização das provas, a saber: conclusão do ensino fundamental, maiores 

de 15 anos; conclusão do ensino médio, maiores de 18 anos, o que indica um estímulo à 

realização das provas. Além disso, retirou do texto todas as condições para que o aluno 

trabalhador pudesse conciliar estudo e trabalho. 

                                                 
265 O Governo Federal regulamentou a hierarquização das instituições de ensino superior mediante o Decreto 
nº 2.207, de 15/04/1997, ou seja, quatro meses após a promulgação da LDB. Este decreto foi revogado em 19 
de agosto do mesmo ano pelo Decreto nº 2.306, que manteve as mesmas diretrizes do decreto anterior. Este 
decreto classificou as instituições de ensino superior em: universidades; centros universitários; faculdades 
integradas; faculdades; e institutos superiores ou escolas superiores. O decreto somente explicita a natureza 
das duas primeiras instituições. Neves (2002), ao analisar este decreto, afirma que: “Ao não explicitar a 
natureza das três últimas instituições, o decreto permite inferir, por exemplo, que das faculdades integradas, 
das faculdades e institutos superiores ou escolas superiores o governo não exige ensino de qualidade, já que 
só dos centros universitários é exigida a excelência do ensino oferecido, comprovada pela qualificação do 
corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar. (p. 141) Também o 
Decreto n. 3.860 de julho de 2001 tratou da organização do ensino superior ao centralizar no MEC o processo 
de autorização, credenciamento e descredenciamento de IES não-universitárias. 
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Na análise das questões referentes à formação dos professores, diante do 

fato do senador Darcy Ribeiro ter apresentado cerca de oito versões de seu substitutivo e 

que nem todas alteraram o tema em estudo, optou-se em analisar o substitutivo constante 

no Parecer 301/1995266 e o projeto aprovado no plenário do Senado (Parecer nº 72/1996), 

fazendo, quando necessário, referências às mudanças em relação ao projeto apresentado 

pelo senador Darcy Ribeiro em 1992. 

No Parecer nº 301/1995, dentre os princípios que deveriam reger a educação 

nacional, ocorreu a definição da valorização dos profissionais da educação, na forma da lei, 

assegurada a autonomia universitária, plano de carreira para o magistério público, com piso 

salarial profissional. Esta mesma redação foi mantida no projeto aprovado no Senado 

(Parecer nº 72/1996). Entretanto, o projeto apresentado por Darcy Ribeiro em 1992, 

continha várias outras exigências, previstas inclusive na Constituição de 1988: ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos e regime jurídico único para todas 

as instituições mantidas pela União. Esta mudança revela que as questões referentes à 

carreira e à garantia das condições para a qualificação dos docentes foram sendo retiradas 

no processo de elaboração da lei, com o argumento de que caberia aos respectivos sistemas 

de ensino definirem estas questões. 

Sobre este tema, ressalta-se que, no capítulo referente aos profissionais da 

educação, em todos os projetos analisados foi suprimido a divisão existente no projeto 

aprovado na Câmara em duas sessões, uma tratando da formação e outra da carreira, 

mantida no substitutivo Cid Sabóia. Nos textos do senador Darcy Ribeiro, ambos os temas 

foram tratados em um único capítulo, com redução significativa dos incisos referentes à 

carreira, como já afirmado. 

Desde o projeto Darcy Ribeiro de 1992 já havia a previsão de que caberia aos 

estados a ação prioritária no ensino médio e na formação de educadores, questão que foi 

mantida no texto aprovado pelo Senado (art. 11, inciso VII). Ocorreu também a alteração 

da designação “educadores” para “profissionais da educação", o que passou a englobar os 

especialistas em educação, sendo mantida a incumbência do estado em assegurar esta 

formação. Esta definição possibilita a leitura de que os professores poderiam não ser 

                                                 
266 Este parecer, lido na Comissão de Constituição e Justiça no dia 08/05/1995, resultou de um acordo do 
próprio Ministro da Educação e de alguns senadores no sentido de tornar o projeto mais palatável para seus 
oponentes, ao não mais rejeitar o PL nº 101/1993, mas apresentar um substitutivo a ele. 
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formados em universidades, principalmente as federais, e que os Institutos 

Superiores de Educação seriam de responsabilidade dos sistemas estaduais de ensino, aos 

quais teria a competência também da formação de professores. 

No capítulo da Educação Superior, previa-se o livre exercício das profissões, com 

exceção, no projeto de 1992 para as áreas da saúde física e mental e da engenharia 

estrutural. (art. 51 e 52)267 O Parecer nº 301/1995 incluiu a área do direito, prevendo a 

realização de um “exame para o registro profissional” (art.46). No projeto aprovado pelo 

Senado, definiu-se: “É livre o exercício das profissões, exigida a qualificação especial na 

forma da lei, para as profissões regulamentadas”. (art. 50) De acordo com o FÓRUM esta 

proposta poderia se constituir em um meio de se retirar a autonomia da universidade e 

descaracterizar a formação acadêmica.268 

No projeto aprovado pelo Senado (Parecer nº 72/1996), houve a introdução de um 

capítulo sobre a Educação Especial (Capítulo V), prevendo-se que os professores deveriam 

ter especialização adequada em nível médio ou superior para oferecer atendimento 

especializado a este alunado, bem como os professores do ensino regular deveriam ser 

capacitados para possibilitar a integração desses educandos às classes regulares. Nos outros 

projetos não havia um capítulo específico sobre a educação especial; este tema era tratado 

nas disposições gerais. 

No projeto do senador Darcy Ribeiro apresentado em 1992, a formação de 

professores estava assentada basicamente na criação dos Institutos Superiores de 

Educação, destinados à formação superior dos professores para o ensino fundamental e 

médio em cursos de tempo integral, e na formação não universitária. Os institutos, 

instituições de nível superior, integrados ou não às universidades e federações de escolas 

superiores, deveriam ser os espaços preferenciais para a preparação de professores, nos 

quais seriam oferecidos: curso normal superior para a formação de docentes para a 

educação infantil, os ensinos fundamental e médio; programas de formação em serviço 

para educadores, sobretudo recém-formados; programas de educação continuada para os 

docentes dos diversos níveis; centros de demonstração, com cursos regulares, 

                                                 
267 Art. 51. É instituído o exame para concessão de registro profissional nas áreas de saúde física e mental e 
da engenharia estrutural, a cargo dos respectivos órgãos de fiscalização; Art. 52. É livre o exercício das 
demais profissões. 
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experimentais ou não, de todos os níveis de ensino, para assegurar pesquisa e 

formação em serviço. É importante registrar que a criação dos Institutos Superiores de 

Educação se insere na política de diversificação das instituições de ensino superior, 

constante, dentre outros, na proposta do Banco Mundial e do Governo FHC. 

No projeto de 1992, observa-se a aproximação dos Institutos às diretrizes adotadas 

pelo PDT no que se refere à criação das escolas de tempo integral como forma, dentre 

outras, de superação dos déficits apresentados pelo aluno, inclusive para o futuro professor 

que também deveria ser formado em tempo integral.269 Para Darcy Ribeiro, a criação do 

“curso normal superior”, prevista no projeto, elevaria a formação de professores da 

educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental ao nível superior. Entretanto, 

ele não menciona que a formação superior do professor destas séries já vinha ocorrendo 

desde o início da década de 1980 nos cursos de pedagogia, principalmente nas 

universidades públicas. 

A focalização das ações governamentais no ensino fundamental em detrimento do 

ensino superior consiste em uma orientação dos organismos internacionais e já estava 

presente nas políticas educacionais do país desde o Plano Decenal de Educação para 

Todos, de 1993. Deste modo, seria necessária a preparação dos docentes para atuar neste 

nível de ensino, que foi definido aos países em desenvolvimento como o patamar mínimo 

para a inserção do indivíduo em um “mundo globalizado”. Neste projeto, os Institutos 

Superiores de Educação foram instituídos com a finalidade de possibilitar a formação 

rápida dos docentes suficientes para atender a demanda da universalização do ensino 

fundamental. Ao curso normal superior foi destinada a tarefa de formar os professores para 

as séries iniciais de escolarização: educação infantil e quatro primeiras séries do ensino 

fundamental.  

Em relação a esse curso, é importante esclarecer que suas funções foram 

modificadas no transcurso dos debates sobre o projeto Darcy Ribeiro. Em 1992, o curso 

normal superior ofereceria formação de docentes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e médio (art. 68, Parág. Único, alínea a). No Parecer nº 301/1995 foi mantida 

                                                                                                                                                    
268 Os artigos referentes a estas questões foram suprimidos do projeto da lei, no parecer elaborado pelo 
deputado Jose Jorge, quando o projeto foi apreciado pela Câmara dos Deputados. 
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a função prevista no projeto de 1992, com uma mudança de redação, ou seja, 

“formação de professores docentes para a educação básica” (art. 55, Parág. Único, alínea 

a). No projeto aprovado no Senado, ocorreu uma redução significativa das atribuições dos 

cursos normais superiores, que receberam a função de formar docentes somente para a 

educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental (art. 62, Parág. Único, 

inciso I). Em todos os projetos, o curso normal superior deveria ser oferecido pelos 

Institutos Superiores de Educação. 

No modelo proposto pelos Institutos Superiores de Educação, os cursos de 

formação de professores deveriam ter uma lógica diferente dos outros cursos superiores, 

visto que a sua referência não seria a excelência do ensino, mas o atendimento das 

demandas qualitativas e quantitativas dos sistemas de ensino. A formação deveria se 

centrar, pois, na prática, na experiência docente e no desenvolvimento das competências 

necessárias para a solução dos problemas apresentados em sala de aula.270 Isto é o que se 

pode chamar de “nivelar por baixo” e não aspirar um projeto de formação ampla e sólida 

do professor.Nas versões do projeto Darcy Ribeiro, a proposta de formação de professores 

foi sendo modificada no sentido de fortalecer os Institutos Superiores de Educação, apesar 

das tentativas das entidades organizadas do campo do trabalho em reintroduzir questões 

importantes para a formação, como a possibilidade da formação universitária do professor 

e a idéia da base comum nacional para a preparação de professores. No processo de 

discussões no Senado, os Institutos Superiores de Educação perderam a atribuição prevista 

inicialmente, no projeto de 1992, que os aproximava da proposta da Escola Normal de 

Anísio Teixeira: constituir-se em centro de demonstração e pesquisa. Além disso, o 

senador Darcy Ribeiro, acrescentou aos Institutos Superiores de Educação a função de 

oferecer programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de nível superior 

que quisessem se dedicar à educação básica. Esta proposta não constava do projeto de 

1992, mas estava presente no Parecer nº 301/1995 (art. 55, alínea b) e foi mantido no 

projeto aprovado no Senado, com uma redação mais clara (art. 62, inciso II), consistindo 

na reedição dos antigos cursos de Esquema I previstos na legislação anterior. Esta proposta 

                                                                                                                                                    
269 O caráter redentor atribuído à educação na visão de Darcy Ribeiro pode ser comprovado no trecho da 
exposição de motivos de seu projeto de 1992, quando ele afirma que se poderia “salvar pela educação cinco 
milhões de crianças brasileiras”. (p. 9) 
270 A partir desta concepção a formação deveria ter como fundamentos a “íntima associação teoria e prática, 
inclusive mediante capacitação em serviço”, “no aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outros atividades” e “formação preferencial em nível superior.” (Parecer 301/1995, 
art. 54, e Projeto aprovado no Senado Federal, art. 61) 
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atingiu em cheio a valorização dos professores, pois qualquer profissional com 

formação superior poderia “se dedicar à educação” após freqüentar esses cursos. 

Todos os projetos analisados (Darcy Ribeiro 1992, Parecer nº 301 e Projeto 

aprovado no Senado) previam que os sistemas de ensino e as entidades formadoras 

poderiam parcelar seus programas de formação e aperfeiçoamento. Esta questão foi 

excluída do texto final da LDB. Tanto no projeto de 1992, quanto no Parecer nº 301, a 

Escola Normal para a formação dos professores para a educação infantil e as séries iniciais 

do ensino fundamental seria admitida nas regiões onde não existissem condições para a 

formação superior da totalidade dos profissionais da educação. Além disso, no projeto 

Darcy Ribeiro de 1992, foi explicitado em que consistiam as escolas normais e as 

exigências para seu funcionamento. 

No projeto aprovado pelo Senado, a vinculação da possibilidade da existência das 

Escolas Normais à incapacidade da região em formar o professor em nível superior foi 

suprimida e a formação de professores em nível médio apareceu sem nenhuma ressalva. 

Ressalte-se ainda que, em todas versões do projeto, de acordo com a ênfase na formação 

prática do professor, constava a proposta de que a prática de ensino na formação docente 

deveria ter no mínimo 300 h. 

Se se considera o projeto aprovado na Câmara, que previa o estágio com duração 

mínima de 180h, mantida no substitutivo apresentado por Cid Sabóia, os projetos Darcy 

Ribeiro ampliaram em muito a carga-horária destinada à prática de ensino. Mas como 

afirmou Ribeiro na exposição de motivos de seu projeto de 1992, a formação do magistério 

deveria se elevar ao nível superior e “se lhe dá o caráter de treinamento em serviço, para 

que a educação seja uma prática teoricamente assentada, em lugar de permanecer como 

mero discurso pedagógico”. (p. 18-19) Diante desta perspectiva, o tempo destinado à 

prática foi aumentado. Para justificar sua proposta, Darcy Ribeiro teceu críticas ao padrão 

de formação de professores dominante ministrado, principalmente nas universidades, 

segundo ele, centrado na formação teórica. 

Certamente uma mudança que distinguiu os substitutivos Darcy Ribeiro na questão 

da formação de professores foi, ao instituir a Década da Educação,271 definir que até o fim 

                                                 
271 Esta questão não estava inscrita no Projeto de 1992, consistindo certamente numa meta do Governo FHC. 
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desta década somente seriam admitidos professores habilitados em nível superior 

ou por treinamento em serviço. Registre-se que o ANDES-SN, entre as entidades 

analisadas, foi a única entidade da sociedade civil a estabelecer um prazo de dez anos para 

que os planos estaduais e municipais assegurassem programas de qualificação, incluindo a 

formação em nível superior para todos os docentes de educação infantil e das quatro 

primeiras séries do ensino fundamental. 

Deste modo, o projeto inovou ao estabelecer o caráter transitório da formação de 

professores em nível médio, mas com previsão da extinção deste nível de formação. 

Entretanto, as contradições presentes no substitutivo Darcy Ribeiro, ao admitir professores 

“formados por treinamento em serviço”, apesar de prever a formação superior, não 

permitem compreender o significado desta questão. E por mais contraditório que pareça, 

esta redação confusa foi mantida no texto final da LDB aprovado na Câmara Federal, 

quando do seu retorno àquela Casa, e sancionado pelo Presidente da República. 

A última questão a ser levantada se refere à formação dos profissionais para o 

exercício da administração, planejamento, inspeção, orientação pedagógica e orientação 

educacional. No projeto de 1992, estes profissionais deveriam ser formados em cursos de 

graduação ou, preferencialmente, em nível de pós-graduação (art. 70). No Parecer nº 301 e 

no projeto aprovado no Senado272 não foi feita nenhuma referência à formação destes 

profissionais. Esta questão somente foi retomada no parecer do deputado José Jorge 

apresentado na Câmara Federal273 e mantida no texto final da LDB. 

As principais questões levantadas pelo FÓRUM e pelas entidades do campo do 

trabalho do setor da educação às definições dos substitutivos Darcy Ribeiro sobre a 

formação dos profissionais da educação consistiram em: ao invés de criar os Institutos 

Superiores de Educação, por que não garantir o adequado funcionamento das atuais 

instituições responsáveis por esta formação? Por que criar instituições de formação de 

professores fora do contexto das universidades e sem ligação com a pesquisa? Ao analisar 

o substitutivo Darcy Ribeiro em 1995, o FÓRUM apresentou as seguintes observações: 

                                                 
272 Neste projeto, o artigo 60 estabelecia que são profissionais da educação: docente; administrador escolar; 
supervisor educacional; e orientador educacional. Entretanto, não tratava da formação dos profissionais não 
docentes. Este artigo foi suprimido no Parecer do deputado José Jorge. 
273 O parecer do deputado José Jorge, a partir das propostas das entidades do campo do trabalho, retomou em 
parte a idéia de “base comum nacional” para a formação destes profissionais, não se referindo a mesma em 
relação à formação dos professores. 
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Aí cabe a análise sobre a diferenciação que se estabelece quanto à 
concepção de formação de docentes, que em Darcy Ribeiro se divide em 
formação de intelectuais e de trabalhadores quando diz que os Institutos 
Superiores de Educação não serão necessariamente vinculados à 
Universidades. Ao considerar que o Ensino Superior destina-se a formar 
cientistas e pesquisadores de alto nível, dispensa o rigor da formação e a 
apropriação de metodologias adequadas à produção do conhecimento em 
educação no processo de formação dos docentes para a educação básica e 
mais, descompromete as Instituições Federais de Ensino Superior com a 
formação de Licenciados, entre os quais está o Pedagogo, nas diversas áreas 
do currículo. Ainda, descaracteriza as Licenciaturas, ao propor a oferta de 
programas de adaptação e de formação em serviço para portadores de 
diplomas de ensino superior que queiram se dedicar à educação básica. 
(FÓRUM, Comparativo, 1995, s/p) 

 

Os substitutivos Darcy Ribeiro, ao chegar a estabelecer minudências relativas às 

incumbências da escola e dos professores que só caberiam num regimento escolar, apesar 

de criticar o detalhismo presente no projeto aprovado na Câmara, certamente contribuiu 

para a compreensão de suas propostas e do Governo FHC para a formação de professores. 

Nesta proposta caberia aos professores: “participar da elaboração da proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento; estabelecer estratégias para a recuperação dos alunos de 

menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas estabelecidos, além de participar dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; e 

colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

Aos cursos responsáveis por oferecer esta formação caberia fornecer-lhes a 

preparação adequada ao cumprimento destas funções, além das relacionadas à transmissão 

do saber específico de cada área.  Esta perspectiva, ao desconsiderar a dimensão intelectual 

do trabalho docente, o reduz a sua “dimensão tarefeira de ‘saber fazer’, nega o estatuto 

epistemológico da área da educação (...) enquanto institucionaliza a prática, hoje 

emergencial, dos esquemas I e II, ao regulamentar que qualquer profissional pode ser 

educador.”274 

Se aos professores caberia cumprir as funções apontadas acima, os profissionais 

formados em nível superior em outras áreas, após rápido treinamento, teriam condições de 

                                                 
274 Por que não queremos uma LDB na contramão da história: uma análise do substitutivo Darcy Ribeiro. 
Professores do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná (UFPR). (s/d) 
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executar a atividade docente com êxito. Do mesmo modo que não seria 

necessária a formação universitária dos profissionais da educação visto atuarem 

unicamente na perspectiva da reprodução do saber e de uma hierarquia pré-determinada, 

não sendo necessária a articulação com a pesquisa acadêmica e desprezando os níveis de 

excelência da formação profissional. 

 

 

2.3 As Entidades da Sociedade Civil e os substitutivos Darcy Ribeiro: 

embates e consensos 

Nas discussões sobre os substitutivos Darcy Ribeiro, os embates ensino público e 

ensino privado foram reativados. De um lado, o FÓRUM se posicionou contrariamente ao 

Parecer 301/1995 apresentado por Darcy Ribeiro e defendeu o substitutivo elaborado pelo 

senador Cid Sabóia, considerando não somente o conteúdo do mesmo, mas também o 

caráter mais democrático de sua tramitação. De outro, as entidades congregadoras dos 

empresários da educação, como a CONFENEN,275 passaram a defender o substitutivo 

Darcy Ribeiro como mais flexível e adequado à dinamização e melhoria da educação 

brasileira. 

O FÓRUM que buscou, inicialmente, a recuperação do substitutivo do PL nº 

101/1993 e do senador Cid Sabóia, diante de sua impossibilidade diante do quadro político, 

passou a se articular com os parlamentares comprometidos com a defesa da escola pública 

para a introdução de mudanças no substitutivo Darcy Ribeiro. Várias foram as ações do 

governo e de seus aliados no sentido da desqualificação do FÓRUM, como estratégia para 

se garantir a aprovação do projeto Darcy Ribeiro. 

                                                 
275 Rocha (1995), ao analisar as entidades atuantes no processo de aprovação da LDB, afirma: “A 
CONFENEN constitui uma organização patronal cujo objetivo consiste na defesa dos interesses e das 
acepções ideológicas dos proprietários de escolas particulares. Há, por parte da entidade, a consciência nítida 
de seu papel como sujeito político da sociedade civil, em determinados momentos da história. Expresso em 
seu estatuto como um dos deveres e, ao mesmo tempo, como um dos direitos da Confederação, está a 
possibilidade de sua atuação como colaboradora do poder público, na condição de órgão técnico ou 
representativo, na busca de soluções para os problemas da educação e da cultura, e das atividades que seus 
membros desenvolvem, visando à solidariedade social e à integração das várias esferas da sociedade. No 
tocante à sua atuação na elaboração do projeto de Lei de Diretrizes e Bases, a CONFENEN participou 
sistematicamente do processo, desde o início, ou tentando modificações no Projeto de Lei nº 1.258/1988, em 
suas várias versões, ou tentando superá-lo de todo. (...) Seu argumento principal é o da liberdade, sem 
qualquer tipo de ingerência do poder público sobre a iniciativa privada.” (p. 384) 
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Nesta etapa de reviravolta nas discussões sobre a LDB, Pino (1995), 

membro do FÓRUM, afirmou que “se sente ausência neste debate de outros atores sociais, 

igualmente importantes, pois a construção de consensos sobre as diretrizes maiores da 

educação nacional não pode dizer respeito somente ao campo da educação.” (p. 362) 

Certamente o envolvimento, neste debate, de outros agentes sociais do campo do trabalho 

poderiam contribuir para o fortalecimento das teses publicistas, tão ameaçadas neste 

momento de fortalecimento do neoliberalismo no país. 

Os empresários do ensino apoiaram com entusiasmo o substitutivo Darcy Ribeiro, 

pois nele tiveram asseguradas as condições para a ampliação de sua atuação, 

principalmente no ensino superior, mediante a redução do controle público sobre suas 

atividades ao não explicitar claramente os critérios de fiscalização, controle e exigência 

quanto às instituições privadas. 

Em relação ao embate político entre a CONFENEN e FÓRUM, no processo de 

elaboração da LDB, Rocha (1995) afirma que este: “(...) é uma das muitas faces do 

clássico processo de luta de classes, (...) e que no setor educacional apresenta-se sob a 

roupagem histórica do conflito público versus privado. Luta de classes não no sentido 

tradicional, mas uma luta elegante, sofisticada, sutil, que se mantém adstrita às regras 

institucionais.” (p. 385-386) 

Nessa luta, o que se estava em jogo é a conquista da direção política do projeto 

educacional da sociedade, a busca da hegemonia e da adesão de diferentes grupos ao 

projeto de sociedade e de educação das classes/grupos em disputa e dos recursos públicos 

e/ou a liberalização das mensalidades necessárias para a efetivação deste projeto. 

Em relação à posição assumida pelos sujeitos que “adotam como posicionamento 

ideológico a visão cristã do mundo”, Rocha (1995) afirma que a opção explícita pelos 

subalternos, pela população marginalizada da sociedade brasileira por meio da ação 

pastoral e dos movimentos eclesiais de base aproximaram, nos fins dos anos de 1980 e 

início dos anos de 1990, o grupo confessional, historicamente conhecido como privatista, 

dos publicistas, que naquele momento organizaram o FÓRUM. No processo de elaboração 

da LDB, como entidades convidadas, a AEC e a CNBB participaram de suas plenárias com 
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direito a voz, mas sem direito a voto.276 A ABESC por apresentar um 

posicionamento mais privatista, não foi agregada ao FÓRUM. Entretanto, ressalta a autora: 

“os mesmos representantes da AEC e da CNBB respondiam também pela ABESC no 

Parlamento, até o surgimento do Projeto Darcy Ribeiro, quando a ABESC colocou-se 

inteiramente a favor deste e desagregou-se das irmãs”. (1995, p. 386) Rocha destaca que o 

grande paradoxo da posição dos confessionais é que os estabelecimentos de ensino que 

integram a AEC e a ABESC também compõem, juridicamente, a CONFENEN. 

Para Rocha, este paradoxo não se deve somente a uma simples contradição entre o 

discurso e à prática destas entidades, mas 

É o reflexo de um antagonismo existente no seio do movimento católico-
cristão, que se subdivide em uma linha de ação dinâmica, crítica, vinculada 
às massas subalternas por meio da ação pastoral nos movimentos de base, e 
à cúpula de intelectuais tradicionais que compõem os quadros burocráticos 
das instituições. Assim é que a Igreja assume-se “a um só tempo, santa e 
pecadora.” (p. 389, destaques do original) 

 

Em relação a esta análise, é importante apontar duas questões. A primeira se refere 

ao fato de que a parte “dinâmica e crítica” é minoritária no interior da Igreja, e só 

sobrevive por sua própria força de resistência. A segunda que, os setores educacionais da 

Igreja, nem sempre a “cúpula burocrática”, cada vez mais cedem às pressões 

mercadológicas de gerenciamento e marketing secundarizando à formação moral e 

religiosa de seus alunos. Deste modo, estas escolas passam a se confundir com as escolas 

da iniciativa privada com fins lucrativos. Esta realidade aproxima as demandas das 

entidades educacionais da Igreja das demandas dos empresários da educação e não dos 

defensores da escola pública.277 

 

                                                 
276 Na época da constituinte os confessionais não fizeram parte do Fórum na Constituinte. 
277 Em relação a posição tomada pelas entidades católicas do campo educacional, a própria AEC afirma que: 
“A opção (...) pelos pobres (...) permanece na prática ainda como grande desafio. Há resistência a essa opção, 
sobretudo por parte de escolas que prestam seus serviços educacionais a clientelas economicamente 
privilegiadas. (...) A prática contradiz o discurso em grau e nível diversos. Algumas escolas católicas aderem 
à linha do sindicato patronal considerando-a adequada para a defesa da escola como instituição particular, 
deixando de acompanhar a proposta político-pedagógica (...). Por isso, nos conflitos trabalhistas, elas 
defendem os interesses da classe patronal e dificultam a atuação do sindicato dos professores e de outras 
categorias funcionais da escola. (AEC, IV Plano Trienal 1990-1992, s/d, p. 4, citado por Rocha, p. 388, 1995) 
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3. Tramitação Final da LDB na Câmara dos Deputados: a 

confirmação de um projeto de escola e formação docente 

Após aprovação no Senado o projeto foi encaminhado à Câmara Federal, na forma 

do substitutivo ao PLC nº 1.258/1988. No dia 11/03/1996 a mesa da Câmara despachou o 

projeto para as Comissões de Educação, Cultura e Desporto, de Finanças e Tributação e de 

Constituição e Justiça. 

Somente no dia 05/12/1996 o substitutivo aprovado no Senado foi para discussão, 

em turno único, no plenário da Câmara Federal, com a apresentação dos pareceres dessas 

Comissões. 

O relator, deputado José Jorge (PFL-PE), apresentou parecer em substituição à 

Comissão de Educação e Cultura, que concluiu pela aprovação parcial do projeto aprovado 

pelo Senado.278 Antes de iniciar a apresentação do parecer afirmou que nesta reunião 

somente seria feita a sua leitura para publicação. Posteriormente, seria distribuído a todos 

os parlamentares, de forma a haver “um prazo para apresentação de emendas e uma nova 

discussão sobre o tema”.279 

Em seu parecer o deputado José Jorge (PFL-PE) afirmava o projeto “mantém, na 

essência, a proposta da Câmara dos Deputados, com a vantagem de, no conjunto, torná-la 

mais sintética e adequada à abrangência e à competência de uma lei geral de educação e, 

no específico, aperfeiçoá-la em grande número de dispositivos.” (p. 87)  

Este parecer constava de três partes. Primeiro, a relação dos textos idênticos no 

projeto da Câmara dos Deputados e no substitutivo do Senado Federal – o que, portanto, 

não seria objeto de deliberação por parte deste plenário, uma vez que, sendo aprovado 

inicialmente na Câmara, foi mantido no Senado. Essa primeira parte continha também o 

dispositivo do texto da Câmara dos deputados sobre o qual o Senado Federal não se 

pronunciou, o que, de acordo com relator, seria importante e necessário fosse mantido. 

A segunda parte relacionava todos os dispositivos do substitutivo encaminhado pelo 

Senado Federal com os quais o relator estava de acordo. Indicava seus correspondentes, 

                                                 
278 Publicado no Diário do Senado Federal, 06/12/1996, a partir da p. 32259. 
 
279 Idem. Ibidem, a partir da p. 32258. 
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quando fosse o caso, substituídos no texto do projeto da Câmara dos Deputados e 

propunha sua aprovação. 

A terceira parte continha os artigos, parágrafos e inciso do substitutivo do Senado 

Federal para os quais o relator apresentou voto pela rejeição, indicando o correspondente 

texto da Câmara dos Deputados, quando foi o caso, que ficaria mantido. 

Em seguida, destacou que várias entidades e parlamentares ainda apresentaram 

sugestões e que estas foram atendidas, integralmente ou em parte em seu parecer: um 

grupo de deputados do PMDB: Marisa Serrano, Maurício Requião, Maria Elvira e Elias 

Abrahão; quatro deputados líderes partidários, dentre eles Inocêncio Oliveira (PFL) e José 

Anibal; Deputada Esther Grossi (PT), deputados Osmânio Pereira e Salvador Zimbaldi 

(PSDB-SP); Secretaria de Educação dos Estados do Paraná e  Paraíba, Federação das 

Associações de Municípios do Rio Grande do Sul; Conselho Nacional de Educação; União 

Nacional de Estudantes; União [Associação] de Docentes de Ensino Superior; União 

[Associação] Nacional de Pós-Graduação em Educação; Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação; Associação Mineira de Inspetores Escolares; 

Associação de Inspetores do Ensino do Rio Grande do Sul; Confederação dos 

Trabalhadores em Educação e Associação de Arte e Educação do Distrito Federal. 

Afirmou na oportunidade: 

(...) gostaria de dizer que foram atendidos pedidos e reivindicações sobre 
educação artística, educação física, ensino religioso, ensino de conteúdos 
filosóficos, inspeção escolar e qualificação do corpo docente das 
instituições de ensino superior, exigidas para a constituição da universidade. 
Se nem tudo foi possível atender, mesmo porque havia solicitações em 
sentidos opostos, a maioria foi contemplada em nosso parecer.280 

 

O texto do relator manteve a mesma estrutura do substitutivo aprovado no Senado 

com quase o mesmo número de artigos e o mesmo conteúdo, apenas introduzindo 

pequenas alterações que não modificaram as concepções do mesmo. 

O deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP) pronunciou parecer ao projeto aprovado 

no Senado em substituição à Comissão de Finanças e Tributação, concluindo pela 

                                                 
280 Parecer do Relator Designado pela Mesa, em substituição à Comissão de Educação, Cultura e Desporto, 
ao substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 1258-C, de 1988. 1996, p. 81. 
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aprovação do mesmo.281 Por sua vez, o deputado Nilson Gibson (PSB-PE) 

proferiu parecer em substituição à Comissão de Constituição e Justiça, concluindo pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do texto aprovado no Senado.282 

No dia 11/12/1996, estava prevista a discussão em turno único do substitutivo do 

Senado Federal, entretanto a discussão foi adiada por solicitação dos deputados Pedro 

Wilson (PT-GO), vice-líder do PT, e Severiano Alves (PDT- BA), vice-líder do PDT.283 

Na reunião do plenário do dia 17/12/1996, foi rejeitado requerimento do deputado 

Humberto Costa, na qualidade de líder do PT, que solicitava a retirada de pauta da ordem 

do dia do projeto de LDB. Nesta reunião o parecer foi discutido e aprovado na Câmara dos 

Deputados. 

O projeto aprovado na Câmara foi encaminhado à sanção presidencial, não 

recebendo nenhum veto do Presidente da República. Segundo Saviani (1997), fato raro na 

história da política educacional brasileira, somente ocorrido com a Lei nº 5.692/1971, 

durante o Governo do general Médici, no auge da ditadura militar. 

 
Esse resultado é explicável uma vez que o MEC foi, por assim dizer, co-
autor do texto Darcy Ribeiro e se empenhou diretamente na sua aprovação. 
E, como a iniciativa privada, ficou inteiramente satisfeita com o desfecho. 
Tanto que recomendou ao Presidente da República a sanção sem vetos e 
assim foi feito. (Saviani, 1997, p. 162) 
 

As entidades do campo da educação, diante de uma correlação de forças altamente 

desfavorável no Governo FHC, não conseguiram assegurar na LDB a inserção de 

importantes princípios necessários para a constituição de um sistema de ensino público 

comprometido com os interesses da maioria da população e para a afirmação da gestão 

democrática. Deste modo, mais uma vez, o país perdeu a oportunidade de assegurar 

preceitos legais no sentido da universalização e da qualidade do ensino público em todos 

os níveis e do controle público da iniciativa privada.  

De uma “conciliação aberta”, possível na primeira etapa de negociações na Câmara 

Federal, passou-se para o estrangulamento das negociações com as entidades dos 

trabalhadores da sociedade civil mediante o não reconhecimento das mesmas como 

                                                 
281 Diário do Senado Federal, 06/12/1996, p. 32274. 
282 Diário do Senado Federal, 06/12/1996, p. 32274. 
283 Diário do Senado Federal, 12/12/1996, p. 32832. 



 

 

{PAGE  } 

 

interlocutores gabaritados para o debate, afirmando-se que pautariam suas 

propostas meramente por interesses corporativistas. 

No que se refere à formação de professores, assim como nas negociações no 

Senado Federal, não lhe foi atribuída a atenção que requeria face a sua importância. 

Conforme Pino (1995) afirma em relação às negociações finais do projeto aprovado na 

Câmara, no interior do FÓRUM esta questão também não mereceu o destaque necessário. 

Isto porque, tal qual no processo de elaboração da Constituição de 1988 em que as 

questões da democratização do ensino se sobressaíram em relação às questões relativas à 

qualidade, por motivos históricos já analisados, no processo de elaboração da LDB, mais 

uma vez, as questões relacionadas à concretização do princípio da democratização 

estipulado na Constituição e do financiamento foram o foco dos debates. Esta afirmação 

pode ser comprovada pelo número reduzido de emendas propostas nas questões referentes 

à formação do professor. Diante da fragilidade e dubiedade da proposta do FÓRUM e do 

fato das propostas para a formação apresentadas à LDB também defenderem a formação 

superior e a aceitação da formação em nível médio não foi difícil a “compatibilização” das 

sugestões existentes. 

Além disso, as propostas encaminhadas pelo FÓRUM no processo de elaboração da 

LDB consistiram mais na compatibilização das propostas existentes em seu interior do que 

uma proposta clara quanto à natureza da formação docente. Ou seja, os debates sobre 

formação de professores travados no FÓRUM e também na Câmara e no Senado ficaram 

restritos às questões referentes à forma, duração, nível dos cursos, não alcançando a 

discussão da natureza do trabalho do professor. Assim, os “imobilismos, tradicionalismos e 

contradições” no tema em análise contribuíram para o não avanço destas discussões. 

A posição de várias entidades da área educacional do campo do trabalho começou a 

se alterar com a vitória do substitutivo Darcy Ribeiro em relação ao substitutivo Cid 

Sabóia e de sua proposta de criação dos Institutos Superiores de Educação como instituição 

não universitária que expressava, de forma ainda não clara, a nova proposta para a 

formação docente284 do Governo FHC, que somente foi se expressando no processo de 

regulamentação da LDB.  

                                                 
284 Nesta proposta, a Escola Normal de nível médio, destinada à formação dos professores da educação 
infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, perde a relevância atribuída na proposta aprovada na 
Câmara apresentando-se como uma modalidade transitória e não desejável. Neste sentido, pelo menos do 
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Com aprovação da LDB, uma nova etapa se iniciou para o campo da 

educação, a regulamentação da LDB, que na questão específica da formação de professores 

significaria o início de acirrados debates na concretização do definido na LDB, como a 

regulamentação dos Institutos Superiores de Educação, do Curso Normal Superior, da 

Escola Normal de nível médio, formação por competências, do cumprimento do prazo de 

dez anos para a qualificação dos docentes, do treinamento em serviço, dentre outros. 

Somente nesta etapa é que as entidades do campo do trabalho passariam a se posicionar 

com mais veemência e consistência teórica sobre a definição das diretrizes que deveriam 

orientar a formação de professores, aí sim dizendo mais diretamente respeito à natureza do 

trabalho docente. 

Neste quadro de grande derrota dos setores organizados do campo do trabalho, que 

poderia ter sido maior se este campo não estivesse organizado, Saviani propôs que as 

forças progressistas deveriam tomar a dianteira do processo de implantação da LDB, 

assumindo o que ele chamou de “estratégia da resistência ativa”. 

Em relação à atuação das entidades da sociedade civil neste processo, é importante 

afirmar que, em decorrência do prolongamento das discussões em torno da LDB, no 

momento final da tramitação da lei no Senado, a participação das entidades do campo do 

trabalho ficou reduzida. Somente as entidades com melhor estrutura e com maiores 

recursos financeiros conseguiram garantir a presença, nem sempre contínua, de 

representantes nos debates, e mesmo assim, com número limitado de membros. Em 

decorrência desta situação, a atuação do FÓRUM foi-se enfraquecendo no caminhar do 

processo de debates da LDB. Além disso, ressalte-se que a atuação do FÓRUM ficou 

centrada em algumas pessoas de determinadas entidades, o que, sem dúvida, reduziu o seu 

caráter de representação de uma ampla frente portadora de uma proposta unificada e 

consensual, em pontos específicos, para a escola pública no país. 

Apesar da mobilização das entidades da área da educação comprometidas com o 

projeto democrático de massas ter-se enfraquecido nos momentos finais de aprovação da 

LDB, algumas entidades e setores ainda mantiveram um certo grau de mobilização 

objetivando intervir no processo e manter as demais entidades do campo informadas acerca 

                                                                                                                                                    
ponto de vista da forma, a proposta dos substitutivos Darcy Ribeiro é superior à sugestão do FÓRUM pois 
prevê a formação preferencial em nível superior e um prazo de dez anos para que ela se efetivasse. 
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da tramitação em curso. Em momentos de discussões importantes, as entidades 

mais presentes em Brasília, como o ANDES-SN, acionavam as suas bases e também as 

demais entidades do FÓRUM buscando garantir a pressão da sociedade civil ao Congresso 

Nacional com a realização de caravanas à capital federal ou, no mínimo, com a ampliação 

do número dos representantes do FÓRUM nestes debates. 

Em relação à atuação das entidades representativas dos interesses privatistas, 

principalmente do setor laico, é possível perceber, no período final de debates da LDB, a 

presença significativa de lobbies profissionais que realizavam visitas aos parlamentares 

buscando garantir, mediante diferentes recursos, a inserção na Lei da liberdade de atuação 

destes setores na área educacional.  

Nos momentos de importantes votações, ocorreu também a presença dos próprios 

empresários educacionais, que pessoalmente visitavam os gabinetes de parlamentares 

simpáticos às teses privatistas objetivando assegurar a aprovação de suas propostas para a 

educação. Em relação ao setor confessional também ocorreu a participação de autoridades 

eclesiais da Igreja Católica e de outras denominações religiosas em votações cruciais para 

seus interesses. 

Com o fortalecimento do projeto liberal-corporativo no país e de suas teses 

privatistas, os setores privados da educação, tanto laico quanto confessional, foram os 

principais beneficiados na discussão da LDB, pois encontraram no Governo FHC, na 

maioria das vezes, um forte aliado para a inserção de seus interesses nesta lei. Esta 

aproximação de projetos contribuiu significativamente para a redução dos avanços na LDB 

sinalizados no projeto aprovado na Câmara Federal que foram derrotados na discussão no 

Senado Federal. 

Nos debates sobre formação de professores, nas discussões sobre a LDB no Senado, 

os representantes das instituições ligadas ao capital e ao trabalho, apesar de coincidirem na 

proposta da formação superior do professor, divergiam profundamente quanto ao conteúdo 

desta formação, pois objetivavam formar tipos diferentes de homens para tipos diferentes 

de sociedades. Deste modo, por um lado, a formação do professor apresentada pelo 

Governo FHC, materializada em seus fundamentos no projeto de LDB de Darcy Ribeiro e 

no texto aprovado da LDB, objetivava formar um técnico-especialista nas questões práticas 

da educação e um intelectual comprometido com a manutenção da sociedade capitalista 
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mediante a veiculação dos saberes, valores e comportamentos necessários à 

formação do trabalhador. 

De outro lado, a proposta de formação docente do trabalho apresentada pelas 

entidades organizadas da área da educação articuladas, principalmente, pelas ações do 

FÓRUM visava a formação de um cientista mais político, ou seja, de um professor 

profundo conhecedor dos conhecimentos científicos e dos processos de sua produção e da 

preparação de um novo intelectual. 

O resultado da LDB expressou que uma batalha foi perdida para as entidades do 

campo do trabalho, mas a guerra não e as lutas travada entre os setores envolvidos na 

educação, tanto conservadores quanto transformadores, continuaria numa “guerra de 

posição”, para qual um novo terreno se abria marcado pelo fortalecimento do ideário 

neoliberal que atribui à educação grande importância no processo de inserção do país na 

economia globalizada, mas reduz os investimentos destinados a esta área, conclamando a 

iniciativa privada e as organizações não governamentais a divisão com o Estado desta 

responsabilidade. 
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CAPÍTULO V 

 

 

PNE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PROJETOS EM DISPUTA 

 

1. Plano Nacional de Educação: dois projetos em disputa 

No presente capítulo serão analisados o processo de elaboração do Plano Nacional 

de Educação (PNE) e seu conteúdo referente à formação de professores, a partir do estudo 

das disputas travadas em sua elaboração. As discussões em torno da elaboração do PNE 

dão continuidade aos debates travados para a construção da LDB, aprovada em dezembro 

de 1996 e da simultânea implantação da reforma educacional do Governo FHC, da qual a 

LDB é parte. O estudo busca analisar as propostas de sociedade, educação e formação de 

professores nos projetos de PNE apresentados: o da sociedade civil285 e o do governo. 

De acordo com Saviani (1998): 

 
(...) a principal medida de política educacional decorrente da LDB é, sem 
dúvida alguma, o Plano Nacional de Educação. Sua importância deriva de 
seu caráter global, abrangente de todos os aspectos concernentes à 
organização da educação nacional, e de seu caráter operacional, já que 
implica a definição de ações, traduzidas em metas a serem atingidas em 
prazos determinados dentro do limite global de tempo abrangido pelo Plano 

                                                 
285 Neste estudo manteve-se a expressão “PNE da Sociedade Civil”, utilizada correntemente no processo de 
elaboração do PNE para caracterizar a proposta de PNE elaborada pelas entidades educacionais do campo do 
trabalho. Entretanto, se reconhece que a sociedade civil é constituída por inúmeros aparelhos privados de 
hegemonia, contemplando tanto as entidades do campo do trabalho quanto do capital. Deste modo, quando 
neste trabalho for utilizada a expressão “PNE da Sociedade Civil” está se referindo à proposta de PNE 
elaborada pelas entidades da sociedade civil do campo do trabalho. 
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que a própria LDB definiu para um período de dez anos. Nessas 
circunstâncias o Plano Nacional de Educação se torna, efetivamente, uma 
referência privilegiada para se avaliar a política educacional aferindo o que o 
governo está considerando como, de fato, prioritário, para além dos 
discursos enaltecedores da educação, reconhecidamente um lugar-comum 
nas plataformas e programas políticos dos partidos, grupos ou 
personalidades que exercem ou aspiram a exercer o poder político. (p. 3) 
 
 

Neste sentido, a elaboração do PNE, em decorrência de sua importância política e 

estratégica, se constituiu em cenário das disputas entre classes sociais e grupos que 

defendiam a subordinação das políticas educacionais aos mecanismos do mercado e grupos 

que pregavam que a educação deveria se subordinar às necessidades da maioria da 

população da brasileira. Ou como afirma Saviani (1998), a elaboração do PNE a partir da 

“racionalidade financeira”, conforme realizado pelo governo e a elaboração do PNE 

orientada pela “racionalidade social”, como proposto pelas entidades da sociedade civil, 

reunidas no II CONED, em 1997. 

O resultado final desta disputa, materializado no PNE aprovado no Congresso 

Nacional e sancionado com vetos pelo Presidente da República em janeiro de 2001, 

expressou o estágio da correlação das forças sociais que se embateram em nossa sociedade 

em um determinado momento histórico de fortalecimento do projeto conservador de 

sociedade e da implementação de uma noção restrita de democracia, pautada no modelo 

americano de ocidentalização da focalização das lutas sociais com a instituição de ONG’s. 

A Constituição de 1988 prescreveu a necessidade de lei específica para estabelecer 

o Plano Nacional de Educação,286 de duração plurianual, objetivando a integração e o 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a articulação das ações do poder 

público visando: erradicar o analfabetismo; universalizar o atendimento escolar; melhorar a 

qualidade do ensino; formar para o trabalho e promover humanística, científica e 

tecnologicamente o país. (art. 214) Além disso, definiu que a distribuição dos recursos 

públicos deve assegurar a prioridade ao atendimento das necessidades do ensino 

obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação. (art. 212, § 3º) 

                                                 
286 Para se conhecer a história da implantação de planos nacionais de educação no país consultar: HORTA, 
José Silvério Bahia. Plano Nacional de Educação: da tecnocracia à participação democrática. In: CURY, 
Carlos Roberto Jamil. Medo à liberdade e compromisso democrático: LDB e Plano Nacional de Educação. 
São Paulo: Editora do Brasil, 1997; e SAVIANI, Dermeval. A LDB e o Plano Nacional de Educação: por 
uma outra política educacional. Campinas, SP: Autores Associados, 1998. 



 

 

{PAGE  } 

 

Nas discussões da LDB, a definição dos princípios que deveriam orientar 

a elaboração do Plano Nacional de Educação esteve presente. O projeto do deputado 

Octávio Elísio incorporou às diretrizes constantes do artigo 214 da Constituição sobre o 

PNE, mais três prioridades, uma delas referindo-se à necessidade da formação e do 

aperfeiçoamento dos profissionais do ensino e ainda à expansão e à melhoria da rede 

escolar e das condições de ensino e às diretrizes para o atendimento ao educando. A 

inclusão destas novas prioridades atendeu às reivindicações do campo democrático de 

massas em relação à explicitação das condições imprescindíveis para a garantia da 

qualidade da educação pública destinada às camadas populares. 

Entretanto, no vai e vem dos debates da LDB, já analisados no capítulo IV, diante 

das correlações de forças dos segmentos sociais envolvidos, as referências ao PNE foram 

reduzidas no texto final da lei, definindo-se apenas que competiria à União, em 

colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, a elaboração do PNE (art. 

9º, Inciso I); e que a União, no prazo de um ano a partir da publicação da LDB, deveria 

encaminhar ao Congresso Nacional, o PNE, com diretrizes e metas para os dez anos 

seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. (art. 87, § 

1º) 

Pelo disposto na LDB, o MEC deveria encaminhar ao Congresso Nacional uma 

proposta para o PNE até 23 de dezembro de 1997, mas isso não ocorreu. A oposição 

antecipou-se ao MEC e, no dia 10 fevereiro de 1998, através do deputado Ivan Valente 

(PT-SP), protocolou sua proposta de PNE construída e aprovada no I e II Congressos 

Nacionais de Educação – CONED. Dois dias depois, o Ministro da Educação deu entrada 

no Congresso à proposta do PNE elaborada pelo INEP. A proposta de PNE da Sociedade 

Civil recebeu o número de PL nº 4.155/1998 e, a proposta de PNE do MEC recebeu o 

número de PL nº 4.173/1998. A partir de então, o Projeto do MEC foi apensado ao projeto 

da sociedade civil. 

 

2. A Formação do Educador e a Proposta de Plano Nacional de Educação 

da Sociedade Civil 

As entidades sindicais, estudantis, acadêmicas e científicas reunidas no II CONED, 

em Belo Horizonte de 6 e 9 de novembro de 1997, aprovaram o Plano Nacional de 
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Educação: proposta da sociedade brasileira. A elaboração desta proposta incluiu 

a realização de “seminários temáticos nacionais, regionais e locais, entre outros, com a 

finalidade de tornar mais ampla e democrática possível sua elaboração” (CONED, 1997), 

se constituindo em um “referencial político de atuação, tendo como pressupostos 

‘Educação, Democracia e Qualidade Social’, objetivando a “inclusão social e o resgate do 

atraso educacional a que foi submetido o povo brasileiro.” (idem) 

A articulação das entidades do campo do trabalho para a elaboração e a defesa do 

PNE buscou a reafirmação de suas proposições relativas à defesa da escola pública e 

gratuita, após a derrota sofrida na LDB, que expressou a vitória das concepções neoliberais 

no campo das políticas educacionais. Este processo significou a luta destas entidades por 

sua afirmação como um sujeito coletivo capaz de participar e intervir na definição e na 

implementação das políticas educacionais no país.287 

Diante do enfraquecimento da capacidade articuladora do FÓRUM nos últimos 

anos de discussão da LDB, o que fez com que suas atividades fossem conduzidas por um 

número reduzido de entidades, as entidades educacionais do campo democrático de massa 

buscaram constituir outro foco de agregação dos profissionais da educação de todos os 

níveis, de estudantes e governos municipais portadores de um projeto alternativo de 

sociedade, de educação e de dinamização do próprio FÓRUM. Desta forma, os congressos 

nacionais de educação de 1996 e 1997 canalizaram suas críticas à política educacional 

implementada pelo Governo FHC e, além disso, possibilitaram a elaboração e a 

apresentação de uma proposta alternativa para a educação no país, pautada em concepções 

diferenciadas de sociedade, educação e democracia. 

Deste modo, mediante a apresentação de dois planos de educação, no início de 

1998, manteve-se o processo das disputas ideológicas em torno de dois projetos de 

sociedade e educação: o liberal-corporativo, concretizado na proposta de PNE apresentada 

pelo Executivo, e o democrático de massas, representado pela proposta de PNE da 

Sociedade Civil. 

                                                 
287 Com o intuito de fortalecer a luta dos educadores em torno da defesa do PNE elaborado pela sociedade 
civil e envolver o maior número de pessoas no processo de apresentação do PNE ao Congresso Nacional, o 
FÓRUM buscou transformar o PNE da Sociedade Civil em Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Para tanto, 
deveria cumprir a exigência regimental do Congresso Nacional coletando um milhão de assinaturas para que 
tal projeto pudesse ser encaminhado à Câmara Federal e ser aceito para os devidos trâmites. Para tanto, foi 
organizado um movimento nacional pela coleta de assinaturas em favor do PNE da Sociedade Civil. 
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Em agosto de 1996, em clima de insatisfação diante das políticas 

educacionais implementadas pelo Governo FHC e da ausência de vontade política do 

governo de dialogar com os segmentos sociais organizados do campo educacional, foi 

realizado o I CONED, constituído por entidades da área educacional do campo do 

trabalho.288 Este congresso contou com a participação de cinco mil profissionais da 

educação e estudantes. 

Na Carta de Belo Horizonte, aprovada na assembléia do I CONED, foi repudiada a 

política educacional do Governo FHC, em particular o PL nº 1.603/1996 sobre a educação 

profissional e a organização da rede federal de educação profissional; a PEC nº 370/1996 

sobre autonomia universitária; a PEC nº 233a sobre o financiamento da educação básica. 

Os educadores reunidos no Congresso rejeitaram também os processo de elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB). 

Além de assumir críticas às políticas em curso, os profissionais reunidos no I 

CONED procuraram intervir na definição dessas políticas. Com este intuito, foram 

estabelecidas diretrizes e uma agenda para a elaboração de uma proposta de PNE. As 

diretrizes definidas seriam discutidas em seminários temáticos nacionais, regionais e locais 

organizados por entidades sindicais, estudantis, científicas e acadêmicas. Essas diretrizes 

foram: acesso e permanência na educação pública, gratuita e de qualidade para todos e em 

todos os níveis; universalização da educação básica, compreendendo a educação infantil, 

fundamental e média; garantia do direito à educação de jovens e adultos que não tiveram 

acesso à educação básica; garantia da autonomia universitária; indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão na universidade; exigência de que o Estado garantisse os 

recursos suficientes para a educação pública de qualidade em todos os níveis; 

regulamentação (normatização e fiscalização) do setor privado de ensino como concessão 

do poder público; garantia de salários dignos aos profissionais da educação; valorização 

dos profissionais de educação em sua carreira e formação. (Neves, 2000b) 

                                                 
288 As entidades que participaram da organização do evento, realizado em Belo Horizonte, foram: Associação 
de Educadores da América Latina (AELAC); ANDE; ANDES-SN; CNTE; CONTEE; Departamento 
Nacional dos Trabalhadores da Educação da Central Única dos Trabalhadores (DNTE-CUT); FASUBRA; 
SINASEFE; UBES; UNE; UNDIME, única entidade da sociedade política a participar da organização do 
Congresso. 
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Nas lutas dos educadores, tanto no processo constituinte, quanto na 

elaboração da LDB, é possível perceber a prioridade dos temas referentes à melhoria 

salarial e aos princípios que deveriam reger a carreira dos profissionais da educação, em 

decorrência da urgência deste tema, considerando-se as condições salariais e de exercício 

profissional dos professores. Nos debates em torno do PNE, diante das especificidades que 

este plano deveria conter, a questão da formação apareceu mediante o estabelecimento de 

diretrizes para a qualificação dos docentes e de prazos para a sua operacionalização. Neste 

momento, essas discussões começaram a definir o conteúdo da formação, o que somente 

ocorreria com consistência a partir do início dos debates sobre as diretrizes curriculares 

para a formação de professores para a educação básica. 

As propostas contidas no PNE da Sociedade Civil estavam embasadas “nas lutas e 

proposições daqueles que defendem uma sociedade mais justa e igualitária e, por 

decorrência, uma educação pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade, para todos 

em todos os níveis”. (CONED, 1997, p. IX-X) Por ter como horizonte a democracia e a 

inclusão social, buscavam “dar curso às transformações necessárias para melhorar a 

qualidade de vida da maioria da população, a conquista da justiça e da igualdade”. Assim, 

esta proposta se inseriu no projeto democrático de massas ao propor uma sociedade mais 

democrática e socialmente justa. 

A educação escolar foi entendida nessa proposta como: 

 
(...) um instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico, social, 
cultural e político de um país, de seu povo, e para a garantia dos direitos 
básicos de cidadania e da liberdade pessoal. (...) A educação é aqui 
entendida como um instrumento de formação ampla, de luta pelos direitos da 
cidadania e da emancipação social, preparando as pessoas e a sociedade para 
a responsabilidade de construir, coletivamente, um projeto de inclusão e de 
qualidade social para o país. (CONED, 1997, p. 1, destaque do original) 
 
 

Esta proposta se iniciou apresentando um diagnóstico da realidade educacional 

nacional, expondo também comparações com os índices educacionais de países mais 

pobres e mais ricos que o Brasil, buscando situar os níveis da educação no país em relação 

aos níveis de outros países. A partir deste diagnóstico, indicou uma proposta de 

organização da educação nacional, mediante a configuração de um sistema nacional de 

educação, da implementação da gestão democrática da educação e de bases para o 

financiamento. Este plano retomou a luta por muitas das reivindicações do FÓRUM na 



 

 

{PAGE  } 

 

LDB, que não foram contempladas nesta Lei, como a criação de um sistema 

nacional de educação, a criação do Fórum Nacional de Educação e a definição de 

mecanismos de fiscalização das escolas privadas. 

Os níveis e as modalidades de ensino foram analisados em seus aspectos mais 

importantes, para em seguida serem apresentadas diretrizes e metas para a educação básica, 

educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, com vistas, 

sobretudo, à erradicação do analfabetismo, ensino médio e educação profissional e para o 

ensino superior. Também foram analisadas as questões referentes à formação dos 

profissionais da educação, tanto para o magistério como para as áreas técnica e 

administrativa, nos diversos níveis e modalidades de ensino, sendo indicadas um conjunto 

de diretrizes e metas específicas. 

Na introdução à proposta da sociedade civil do campo do trabalho foi apresentada a 

distinção entre a concepção de democracia que conduziu à elaboração do PNE da 

Sociedade Civil e a concepção de democracia do PNE do MEC. Na primeira proposta, de 

acordo com entidades do campo do trabalho, democracia é entendida como não restrita ao 

Executivo e ao Parlamento, mas aberta à participação do homem comum, do cidadão. A 

partir desta perspectiva, a elaboração do PNE consistiu em um “processo de discussão 

aberta entre vários atores sociais para elaborar princípios, diretrizes, prioridades, metas e 

estratégias de ação”. (CONED, 1997, p. 2) Para estas entidades a segunda proposta, 

demonstra uma visão restrita através da qual o governo, por que eleito pela maioria, torna-

se o “representante exclusivo da sociedade, desqualificando interlocutores legítimos, e 

pior, desconsiderando qualquer possibilidade de interlocução.” (idem, p. 3) A partir desta 

perspectiva, a proposta de PNE do governo foi elaborada, prioritariamente, pela sociedade 

política. 

Em relação à formação dos profissionais da educação, a proposta afirmou que 

“nenhum sistema educacional pode considerar a perspectiva de manter ensino de 

qualidade, sobretudo qualidade social, a não ser que se disponha a investir com seriedade 

na formação básica e continuada dos profissionais da educação e, de forma específica, na 

formação do magistério para todos os níveis e modalidades educacionais”. (p. 41) 
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O PNE da Sociedade Civil reafirmou que a educação superior, em cursos 

de licenciatura, consiste na “formação desejável” para a preparação de professores e que 

ela seria exigida a médio prazo. 

No item específico da formação dos profissionais da educação, antes de serem 

propostas as diretrizes e metas para a área, apresentou uma avaliação das políticas de 

formação de professores em curso. Assim são criticados o “locus e o modus enigmáticos” 

dos Institutos Superiores de Educação, o retorno do Esquema I e do Esquema II, a criação 

dos cursos normais superiores que são comparados aos cursos de licenciatura curta, a 

criação de cursos emergenciais e a simplificação da formação nas propostas de formação 

em serviço, com ênfase na educação a distância. O documento destacou que as políticas 

privilegiavam a certificação e não a formação dos professores. 

Diante do quadro crescente de professores leigos e do esvaziamento dos cursos de 

formação de docentes perante a desvalorização da profissão, o PNE da Sociedade Civil 

propôs que as políticas públicas de formação básica e continuada de professores e demais 

profissionais da educação deveriam ser implementadas tendo em vista a necessidade e a 

possibilidade de que o avanço científico e tecnológico contribua para o desenvolvimento 

soberano do país e atenda às necessidades do povo brasileiro, especialmente com o 

aumento das verbas públicas destinadas à pesquisa e à capacitação de profissionais. 

(CONED, 1997, p. 68) 

Além disso, recomendou que a formação dos profissionais da educação deveria ser 

“responsabilidade, sobretudo das universidades, para que ocorra em patamar de qualidade 

social, política e pedagógica garantido pela indissociabilidade das funções de pesquisa, 

ensino e extensão e das relações entre teoria e prática”. (p. 68) Esta proposta se opôs 

frontalmente às políticas do Governo FHC que incentivava a diversificação do sistema de 

ensino superior, estimulando estabelecimentos não-universitários, inclusive para a 

formação de professores. O locus definido, pelo governo, como espaço ideal para a oferta 

destes cursos consistiria no Instituto Superior de Educação, instituições que poderiam ou 

não ser ligadas às universidades. 

As diretrizes curriculares apresentadas pelo PNE da Sociedade Civil para a 

formação de professores foram: 
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- a docência como base da formação profissional de todos aqueles que se 

dedicam ao estudo do trabalho pedagógico; 

- o trabalho pedagógico como foco formativo; 

- a sólida formação teórica em todas as atividades curriculares, nos conteúdos 

específicos a serem ensinados na educação básica, em todos os níveis e 

modalidades, e nos conteúdos especificamente pedagógicos; 

- a ampla formação cultural; 

- a criação de experiências curriculares que permitam contato dos futuros 

profissionais com a realidade da escola, desde o início do curso; 

- a incorporação da pesquisa como princípio formativo; 

- a possibilidade de vivência, pelos futuros profissionais, de formas de gestão 

democrática; 

- o desenvolvimento do compromisso social e político da docência; 

- a reflexão sobre a formação para o magistério. 

Afirmou-se ainda que a realidade da prática educativa, principalmente a que ocorre 

nas escolas públicas de educação básica, deveria ser o ponto de partida para o 

desenvolvimento das atividades curriculares na formação profissional básica e continuada. 

Os programas de educação a distância para a formação do magistério foram 

apresentados em uma ótica bem diferente das propostas do MEC. Assim, estes programas 

deveriam ter caráter suplementar, ser vinculados às universidades, necessitando da 

predominância da educação presencial. Em relação à educação continuada propôs que esta 

se caracterizaria, principalmente, por encontros coletivos, organizados a partir das 

necessidades dos professores. A formação continuada de profissionais da educação, tanto 

docentes quanto funcionários, deveria ser garantida pelas secretarias estaduais e municipais 

de educação. (CONED, p. 69) 

No PNE da Sociedade Civil defendeu-se ainda o caráter de “excepcionalidade 

temporária” da Resolução 02/1997 do CNE, que instituiu os programas especiais de 

formação pedagógica de portadores de diploma superior, devendo ser preservada a 

formação de professores em caráter regular nas licenciaturas plenas. A proposta de PNE do 

MEC defendia sua institucionalização e perenidade. 
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As demais metas objetivavam garantir a formação básica e continuada 

para os professores leigos da rede pública com recursos públicos, com afastamento 

remunerado para os profissionais em processo de qualificação e a ampliação de cursos e 

vagas nos vestibulares dos cursos de licenciatura nas universidades públicas, especialmente 

para o turno noturno. Previa-se a contratação de docentes efetivos somente com a 

habilitação mínima prevista na LDB, licenciatura e modalidade normal de nível médio para 

os níveis correspondentes. Além disso, estabelecia a realização de mapeamento dos 

portadores de diploma de licenciatura e na modalidade normal de nível médio que 

estivessem fora do sistema de ensino e dos professores em exercício que não possuíssem a 

habilitação mínima exigida para a docência, normal nível médio. Este mapeamento 

objetivaria: prever a necessidade ou não de medidas paliativas, como os programas 

especiais de formação de professores; elaborar diagnóstico sobre a demanda de capacitação 

de professores leigos; organizar, nos sistemas de ensino, programas de formação 

professores, com garantia de remuneração. (CONED, 1997, p. 69-70) 

A proposta definiu, no prazo de dez anos, a contratação de todos os professores 

devidamente qualificados, nos termos exigidos pela LDB, para suprir os déficits de funções 

docentes necessárias para atender a demanda por educação infantil, a erradicação do 

analfabetismo e a universalização do ensino fundamental, contemplando o trabalho com 

portadores de necessidades especiais, o ensino médio e a educação profissional. (idem, p. 

71) 

Estabelecia ainda, no prazo de um ano, a implantação de planos de carreira e de 

formação para profissionais do magistério em todos os níveis e modalidades de educação, 

com garantia de recursos e a implantação imediata de piso salarial nacionalmente 

unificado. (idem) 

No que se referia aos funcionários técnicos e administrativos, profissionais 

omitidos no PNE do MEC, a proposta da sociedade civil propôs a formação básica (ensino 

fundamental de oito anos) e continuada com recursos públicos; a criação, no prazo de dois 

anos, de cursos profissionalizantes regulares de nível médio, inicialmente nas áreas de 

administração escolar, multimeios, alimentação e manutenção de infra-estruturas escolares. 

Além disso, indicou a contratação de técnicos e administrativos efetivos, com formação 

mínima adequada para suprir os déficits existentes, após o mapeamento das necessidades e 
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a implantação de planos de formação e carreira e piso nacionalmente unificado. 

Definiu também a implantação imediata de piso salarial nacionalmente unificado também 

para essa categoria. 

 

 

3. Proposta de Plano Nacional de Educação do MEC 

 

Apesar da oposição dos educadores às políticas em curso, o Governo FHC deu 

curso à implementação das medidas necessárias à implantação de seu projeto de reforma 

do Estado e da educação, apoiado em grande parte pela Igreja Católica e pelos empresários 

laicos do ensino, ou seja, a burguesia de serviços educacionais, e do Conselho de 

Secretários da Educação (CONSED). Neste contexto, o Executivo centralizou as 

competências necessárias à elaboração e aprovação das políticas educacionais, ocorrendo 

assim, uma “hipertrofia do Executivo” com o enfraquecimento do Legislativo e da 

participação das entidades do campo do trabalho na definição das políticas. Nesta tarefa o 

Executivo contou com a contribuição do Conselho Nacional de Educação, criado e 

estruturado para este fim, apesar de ser necessário registrar que nesse Conselho também se 

manifestaram divergências em relação às políticas do governo.  

No final do primeiro semestre de 1997, o MEC, através do INEP, divulgou os 

procedimentos que deveriam ser seguidos para a elaboração do PNE. Neste documento, 

considerou importante a criação de amplo processo de consultas e debates; ressaltando, 

entretanto, como obstáculo a este processo, a rigidez dos prazos para elaboração do Plano. 

Em dezembro de 1997, o Ministro da Educação encaminhou ao Presidente da 

República o projeto do PNE do MEC289 para ser encaminhado ao Congresso Nacional. Na 

Exposição de Motivos, ressaltou que o Plano definia um conjunto de metas que foram 

                                                 
289 A proposta de PNE do MEC foi elaborada sob a coordenação do INEP, que convidou especialistas nas 
diferentes áreas contempladas no Plano para apresentarem suas contribuições. A elaboração das diretrizes 
para as diferentes modalidades de ensino, formação de professores e financiamento foi realizada de forma 
setorializada. A proposta final do MEC consistiu no agrupamento dessas indicações sem que houvesse uma 
discussão geral da totalidade do texto. 
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“debatidas e discutidas em várias reuniões com diversos segmentos da sociedade 

civil, o que assegura ao Plano a indispensável legitimação pública”. (PNE do MEC, 1997, 

p. iv) 

Em sua proposta de PNE, o MEC tentava implantar, mais uma vez, em um novo 

contexto, a separação entre os que pensam e dirigem a educação e os que a executam, os 

professores, comportando, inclusive, a separação do locus de formação. Desse modo, os 

professores das séries iniciais do ensino fundamental e da educação infantil deveriam ser 

preparados nos cursos normais superiores ministrados nos Institutos Superiores de 

Educação, instituição prioritariamente não universitária, e os administradores da educação 

formados em cursos distintos, na Pedagogia ou em especialização nesta área, podendo ser 

formados nas universidades ou centros universitárias. 

O PNE apresentado pelo governo se constituía de uma introdução, remetendo a um 

breve histórico dos planos elaborados no país para a educação, aos objetivos e orientações 

e estratégias para a preparação do PNE, bem como às prioridades, metas e as 

responsabilidades pela execução do PNE. 

A proposta de PNE do governo teve o objetivo de assegurar a continuidade das 

políticas educações em vigor e possibilitar a articulação da União, estados e municípios 

para sua implementação. Essa análise é corroborada por Saviani (1998) que, ao analisar a 

proposta de PNE do governo, afirma: 

 
Uma análise do conjunto do documento nos permite concluir que a proposta 
de ‘Plano’ se limita a reiterar a política educacional que vem sendo 
conduzida pelo MEC e que implica a compressão dos gastos públicos, a 
transferência de responsabilidades, especialmente de investimento e 
manutenção do ensino para Estados, Municípios, iniciativa privada e 
associações filantrópicas, ficando a União com as atribuições de controle, 
avaliação, direção e, eventualmente, apoio técnico e financeiro de caráter 
subsidiário e complementar. (p. 84) 
 
 

As prioridades indicadas no projeto do Plano foram: 1. garantir a oferta de ensino 

fundamental obrigatório de oito séries, assegurando o ingresso e a permanência de todas as 

crianças de 7 a 14 anos na escola; 2. garantir o ensino fundamental a todos que não tiveram 

acesso a ele na idade adequada ou que não conseguiram concluí-lo, prioridade que 

envolvia a erradicação do analfabetismo e a formação do cidadão responsável e consciente 

de seus direitos e incorporava a questão da educação de jovens e adultos; 3. ampliar o 
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acesso aos níveis educacionais anteriores e posteriores ao ensino fundamental, 

envolvendo a educação infantil, ensino médio e educação superior. 

O MEC não colocava como meta a universalização do acesso a todos os níveis de 

ensino, por considerar esta meta “inexeqüível” no prazo de dez anos, pois a preocupação 

do governo com o Plano era “aproximar o Brasil real do Brasil ideal, sem resvalar para a 

utopia, propondo metas viáveis” (PNE do MEC, 1998, p. 13) Esta postura é observada em 

relação à proposta de financiamento constante no Plano: “Tem havido uma constante 

reivindicação de aumento de verbas para a educação. Essas reivindicações precisam ser 

colocadas no contexto do que efetivamente se gasta e se pode gastar” (idem, p. 76), 

afirmando que o percentual do PIB brasileiro utilizado na educação “é muito semelhante 

ao de países desenvolvidos e em desenvolvimento, nos quais o ensino não apresenta as 

deficiências do nosso”.290 (idem, p. 76) 

Para o MEC “Antes que se pense e planeje o aumento do montante de recursos 

públicos a serem investidos em educação, há que se garantir a efetiva aplicação do que 

atualmente deveria ser destinado a esta finalidade”. (idem, p. 78) Assim, só depois de se 

garantir que os recursos legalmente destinados à educação fossem efetivamente 

empregados nesta finalidade é que “se deverá prever um incremento do percentual do PIB 

aplicado em educação (...)” (idem) A partir desta visão a proposta do MEC defendeu a 

ampliação para 6,5% do PIB, em dez anos, o que corresponde a um incremento irrisório de 

0,1% ao ano, enquanto a proposta de PNE oriunda da sociedade civil defendia a ampliação 

para alcançar 10% do PIB em dez anos. 

O MEC definiu como prioridade o “desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

sistemas de informações e de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino” (PNE 

do MEC, 1998, p. 14), preocupação coerente com os programas de avaliação implantados 

pelo governo, SAEB, ENEM e Provão, para viabilizar a função fiscalizadora atribuída ao 

Governo Federal, na política educacional em curso. 

                                                 
 

290 Questionando a afirmação do MEC, o Parecer da ANPEd sobre o PNE do MEC afirma que o valor 
contido no documento do Plano do MEC é referente ao ano de 1989, “desatualizado em oito anos, o que 
invalidaria a conclusão de que o Brasil não se coloca em situação muito desfavorável no conjunto dos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento.” (ANPEd, 1997, p. 40) A ANPEd propõe, assim, que o Plano utilize 
uma estimativa recente para que as comparações possam ser feitas adequadamente. 



 

 

{PAGE  } 

 

Com o objetivo de que a proposta desse PNE “expressasse não a visão 

particular do Ministério da Educação, mas aquela que tem permeado as manifestações de 

todas as entidades envolvidas com a educação” (idem, p. 15), argumenta-se terem sido 

utilizados em sua elaboração documentos recentes que resultaram da ampla discussão 

nacional, como o Plano Decenal de Educação para Todos, já analisado neste estudo, e 

pesquisas recentes que mostraram o descontentamento com a situação da escola, “o desejo 

de uma atmosfera de respeito nas relações que se dão no âmbito da comunidade escolar e 

de uma educação de melhor qualidade, capaz de assegurar o acesso ao mercado de 

trabalho”. (idem, p. 16, destaques meus) Com estes argumentos, o Executivo pretendia 

demonstrar o caráter democrático do processo de preparação de sua proposta de PNE. 

Afirmava, entretanto, que os “interlocutores privilegiados” para a elaboração do 

documento foram o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Secretários 

de Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME), revelando os limites da consulta à sociedade civil. 

A responsabilidade pela execução do PNE foi atribuída ao Poder Público, mas a 

proposta ressaltou que a colaboração da sociedade civil seria indispensável e que isso seria 

possível pela valorização das organizações não-governamentais. Para o MEC esta visão 

“não pode e não deve ser interpretada como tentativa do Estado de se desresponsabilizar 

pelo financiamento da educação, inclusive porque a grande maioria dessas organizações 

utiliza recursos públicos”. (idem, p. 17) Entretanto, a proposta ressaltou a importância do 

trabalho voluntário e a organização das comunidades para colaborar na gestão da escola, 

para melhorar a qualidade do atendimento escolar e “enriquecer o patrimônio da escola”. 

(idem) 

Antes de iniciar o estudo das metas propostas para a formação de professores é 

necessário comentar que o PNE dava continuidade às propostas constantes da LDB e ao 

mesmo tempo anunciou mudanças que seriam em breve implantadas pelo governo no 

sentido de dar conteúdo a alterações já sinalizadas. Ao enfatizar a necessidade da 

“profissionalização da gestão educacional” acena com as mudanças que iriam ser impostas 

pelo Decreto nº 3.276/1999, que definiu o curso normal superior como instância exclusiva 

para a formação de professores da educação infantil e das séries iniciais do ensino 

fundamental, reduzindo o âmbito do curso de Pedagogia à formação dos profissionais da 

gestão. Assim, professores e especialistas seriam formados em cursos e escolas distintas. 
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Além disso, afirmava a necessidade da redefinição dos cursos de formação inicial 

para professores, o que foi feito mediante a elaboração dos Referenciais para a Formação 

de Professores para a Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

aprovados em 1999, e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em Nível Superior, aprovadas em 2001. A preocupação 

com a eliminação da presença de professores leigos, sem habilitação para o magistério, nos 

sistemas de ensino, mediante a formação em serviço e a distância se concretizou, dentre 

outros, no Programa de Formação de Professores em Exercício (Proformação).291 

O MEC iniciou a seção relativa à formação de professores afirmando que a 

melhoria da qualidade do ensino não poderia ser cumprida sem a valorização do 

magistério, “uma vez que os docentes constituem o centro de todo o processo 

educacional”. (PNE do MEC, p. 65) A valorização dependeria tanto da garantia de 

condições adequadas de formação, trabalho e remuneração quanto da exigência de uma 

contrapartida em termos de desempenho satisfatório, pelo docente, das atividades 

educativas. Deste modo, sinalizava a necessidade da criação de mecanismos para se 

efetivar a avaliação do desempenho dos professores. 

Para o MEC, a questão da formação inicial compreenderia dois problemas: a 

relação teoria e prática que “jamais” foi concretizada nos cursos de formação e o divórcio 

existente entre a formação pedagógica e a formação nas disciplinas de conhecimentos 

específicos, que se manifestaria, segundo o MEC, de modo muito claro nas universidades. 

Desconsiderando todo o debate e as experiências em cursos em muitas Faculdades 

de Educação do país, o documento afirmou que “o ambiente acadêmico [criado pela 

Reforma Universitária de 1968] contribuiu para que as Faculdades de Educação vissem seu 

papel muito mais como centro de pesquisa e de formação de especialistas (administradores, 

orientadores pedagógicos etc.) do que, propriamente como uma escola profissional para a 

formação de professores”. (PNE do MEC, p. 66) 

                                                 
291 Toschi (2001) esclarece que o Proformação “é um projeto dedicado à formação em nível médio de 
professores que atuam no magistério sem habilitação. Está em andamento nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste e é financiado com recursos do Fundo de Fortalecimento da Escola (Fundescola), antigo 
Projeto Nordeste, que é custeado com empréstimos do Banco Mundial (BM)”. (p. 92) Atualmente este 
programa foi estendido a outras regiões do país. 
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Para solucionar os problemas existentes na formação dos professores das 

séries iniciais do ensino fundamental, o MEC afirmou que a LDB havia criado as Escolas 

Normais Superiores. Entretanto, a LDB criou o “Curso Normal Superior” e não a “Escola 

Normal Superior”. A nova instância destinada à formação de professores criada pela LDB 

foi o Instituto Superior de Educação. Qual seria o significado desta confusão? 

Apesar da LDB enfatizar a formação superior do professor, o MEC, na proposta de 

PNE, afirmou que “não se pode descurar da formação em nível médio, que será, por muito 

tempo, necessária em muitas regiões do País”. (p. 66, destaque meu) Com esta afirmativa: 

“por muito tempo”, indica que os prazos definidos pela LDB não seriam cumpridos, muito 

menos as metas indicadas nesta proposta de PNE. Deste modo, a proposta do MEC 

“naturalizou” a modalidade de formação em nível médio para os professores da educação 

infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, pois apenas “previa” a continuidade 

dos estudos dos profissionais formados nestes cursos, não retomando explicitamente o 

definido nas Disposições Transitórias da LDB (art. 87, § 4º), pelas quais no prazo de dez 

anos somente seriam admitidos, na rede escolar, professores formados em nível superior. 

Afirmou também a importância fundamental da formação em serviço na Década da 

Educação. 

Contraditoriamente, apesar das políticas educacionais do governo estimularem a 

privatização do ensino superior e criticarem o modelo de formação das universidades, o 

MEC afirmou a importância da colaboração das universidades públicas no oferecimento de 

cursos de licenciatura em diferentes regiões do país. 

Ao concluir as reflexões iniciais, o MEC afirmou que “a qualificação do pessoal 

docente se apresenta hoje como um dos maiores desafios para o Plano Nacional de 

Educação, e o Poder Público precisa se dedicar prioritariamente à solução deste problema.” 

(p. 68) Entretanto, ao tratar do nível de remuneração do professor e da necessidade de seu 

reajuste, afirmou que teria que ser feito “um grande esforço de racionalização no uso dos 

atuais recursos disponíveis” (p. 68) e que o PNE “procura estabelecer metas viáveis que 

contribuam para solucionar os problemas de formação e valorização dos professores”. 

(idem) Dessa forma, o MEC não indicou a ampliação dos recursos destinados à 

qualificação, mas propôs apenas maior eficiência na utilização dos recursos. 
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A proposta do MEC para o PNE indicou para a formação e valorização 

dos professores 14 metas. Destas, quatro se referiam diretamente à valorização docente: 

implementar, já em 1998, novos planos de carreira para o magistério, assegurando 

“promoção por mérito” (Meta 1); institucionalizar, no prazo de cinco anos, “sistemas de 

avaliação de desempenho dos docentes”, integrados à avaliação da escola (Meta 2); 

implementar, “gradualmente”, jornada de trabalho em tempo integral em um único 

estabelecimento, 30 horas de atividade em sala de aula e 10 horas para outras atividades 

(Meta 3); e impedir, imediatamente, a contratação de novos professores que não possuam 

as habilitações mínimas exigidas pela LDB, a não ser em casos excepcionais (Meta 4). 

A Meta 5, única que seria de responsabilidade exclusiva da União, definiu o prazo 

de um ano para o estabelecimento de parâmetros e diretrizes curriculares para os cursos 

superiores de formação de professores e de profissionais da educação, de modo a 

assegurar: sólida formação geral; a atividade docente como foco formativo e o contato com 

a realidade da escola durante todo o curso, integrando a teoria com a prática pedagógica; 

domínio das novas tecnologias de comunicação e capacidade de integrá-las à prática 

docentes; inclusão das questões referentes aos alunos portadores de necessidades especiais; 

trabalho coletivo interdisciplinar; incentivo à pesquisa; vivência da gestão democrática do 

ensino; e compromisso social com a docência. 

Dentre estes princípios, o do incentivo à pesquisa estava em profunda contradição 

com os preceitos das políticas de formação de professores adotadas pelo governo que, 

justamente, procuravam desvincular a pesquisa da formação docente ao retirá-la do espaço 

universitário, dentre outros, por seu alto custo. Observa-se também a ênfase na formação 

prática, compatível com a noção de competência adotada nas diretrizes para a formação 

docente, elaboradas a partir de então. 

As demais metas se referiam à manutenção dos cursos de nível médio de formação 

de professores para a preparação de docentes para a educação infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental e educação de jovens e adultos, a partir das diretrizes da Meta 5 (Meta 

6); incentivo à criação dos ISE, dentro ou fora das universidades (Meta 7); definição, em 

um ano, de recursos para a organização de programas de formação em serviço em nível 

médio de professores que não possuíssem a habilitação mínima (Meta 8); desenvolvimento 

de programas de educação a distância, cursos semipresenciais modulares, para a formação 
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dos professores leigos (Meta 9); generalização, em instituição de ensino superior 

públicas, de cursos regulares noturnos e cursos modulares para formação em nível superior 

de docentes (Meta 10); incentivo às universidade e demais IES para a oferta de cursos 

temporários de formação de professores para formação em nível superior (Meta 11); 

promoção, nas instituições públicas de nível superior, da oferta de cursos de extensão e 

aperfeiçoamento para a formação permanente do magistério (Meta 12); promoção em IES 

públicas de cursos de especialização para as diferentes áreas de ensino: educação especial, 

gestão escolar, educação de jovens e adultos, creches e os profissionais do ensino (Meta 

13); ampliação da oferta de cursos de mestrado e doutorado na área educacional e 

desenvolvimento da pesquisa nessa área (Meta 14). 

Ressalte-se mais uma vez que nenhuma referência foi feita aos funcionários 

técnicos e administrativos no que se refere à carreira e à formação.292 

Observa-se nestas metas uma preocupação com a “generalização” da formação de 

professores sem a garantia de padrões de qualidade, o que pode ser observado no destaque 

ao oferecimento de uma formação rápida e no recurso aos cursos a distância, 

semipresenciais, temporários e modulares ministrados em universidades ou em outras 

instituições de ensino superior. Deste modo, o PNE do MEC não apresentou a garantia de 

condições adequadas para a formação de professores, mas sim a busca de “saídas mágicas” 

a partir do “discurso da urgência”, como vem sendo feito no Brasil em relação a esta 

questão “desde sempre” o que permite afirmar que a questão continua sem perspectivas de 

solução. 

Percebe-se na proposta a redução das necessidades de formação docente, primeiro, 

como já afirmado, pela ênfase em propostas rápidas e emergenciais de formação; segundo, 

em relação à formação de professores para as creches, visto que o MEC afirmou que não se 

poderia subestimar a “capacidade de mulheres e mães de família com pouca escolaridade 

realizarem competentemente muitas das tarefas próprias das creches” (p. 22) Além disso, o 

MEC procurou estimular o trabalho voluntário no interior da escola, o que acabaria por 

inserir nesta instituição pessoas sem qualificações próprias para a realização do trabalho 

escolar: orientar a feitura dos deveres de casa, contar histórias, conduzir atividades 

                                                 
292 Há somente referência do estabelecimento na educação infantil, em todos os municípios, de programas de 
formação e orientação para o pessoal auxiliar das creches. (Meta 12) 
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desportivas e cuidar de horta juntamente com os alunos. Estas atividades, sem 

dúvida, necessitam ser realizadas por profissionais preparados para tal fim, devendo estar 

integradas ao trabalho pedagógico e aos conteúdos desenvolvidos na escola. 

A separação entre formação e atuação de especialistas e docentes, implantada no 

país sob a ótica da teoria do capital humano e do tecnicismo em educação nas décadas de 

1960 e 1970, foi fortemente criticada pelas universidades e pelas próprias redes de ensino. 

Aos poucos foram sendo implantadas mudanças, objetivando a superação desta separação. 

Entretanto, novamente, mediante a utilização do argumento da necessidade de otimização 

dos recursos e de melhor preparação para os gestores, o “neotecnicismo” vem sendo 

reintroduzido nos sistemas de ensino e na escola, fazendo-se presente na proposta de PNE 

do MEC. 

Nota-se também a indicação da criação de um “sistema de avaliação do 

desempenho dos docentes”, ainda não definido nesse momento.293 Esta meta se insere na 

concepção de Estado prescritivo-avaliativo, ou seja, um Estado que prescreve as diretrizes 

as serem seguidas nas escolas e as competências necessárias ao professor para executá-las 

e avalia se o proposto foi cumprido. Esta perspectiva se materializa na informatização dos 

dados do sistema educacional e na implantação da avaliação dos resultados de desempenho 

dos alunos, dos professores e dos sistemas. 

Estas mudanças se inserem no projeto de construção da nova sociabilidade, na ótica 

do capital, requerida pelo estágio atual de desenvolvimento do capitalismo mundializado 

que exige nova ética pautada na competitividade, nas demandas do mercado e na formação 

de um novo cidadão passivo, que atende aos apelos das práticas solidaristas e 

particularizadas, desconsiderando as lutas sociais mais amplas. 

                                                 
293 Este sistema de avaliação de desempenho dos docentes, proposto pelo Governo FHC, vem sendo 
implantado pelo Governo Lula a partir de junho de 2003 mediante a criação do “Sistema Nacional de 
Certificação e Formação Continuada de Professores”. Portaria nº 1.403, de 09 de junho de 2003. A criação 
deste sistema faz parte do programa do MEC “Toda criança aprendendo”. De acordo com a Portaria que o 
instituiu, este sistema compreende: I – o Exame Nacional de Certificação de Professores, por meio do qual se 
promovem parâmetros de formação e mérito profissionais; II – os programas de incentivo e apoio à formação 
continuada de professores, implementados em regime de colaboração com os entes federados; e III – a Rede 
Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, constituída com o objetivo de desenvolver 
tecnologia educacional e ampliar a oferta de cursos e outros meios de formação de professores. (art. 1) Além 
disso, o Exame Nacional de Certificação de Professores avaliará, por meio dos instrumentos adequados, os 
conhecimentos, competências e habilidades dos professores e demais educadores em exercício nas redes de 
ensino, dos concluintes dos cursos normais de nível médio, e dos concluintes dos cursos de licenciatura 
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4. Breve Análise das Propostas do PNE 

Ao analisar as duas propostas do PNE, Neves (2000b) afirma a existência de 

divergências na quase totalidade das propostas. Para ela, a primeira divergência refere-se à 

gestão democrática. Na proposta do MEC, a gestão democrática consiste na “gestão 

democrática da unidade escolar em todos os níveis e modalidades de ensino, o que 

pressupõe a descentralização na operacionalização da política educacional”. (p. 170) 

Entretanto, de acordo com a autora em estudo, essa descentralização é compensada por 

uma excessiva centralização na definição das políticas educacionais no âmbito do 

Executivo. Na proposta da sociedade civil, a gestão democrática da educação pressupõe a 

participação autônoma (com propostas próprias) dos diferentes órgãos do Estado e das 

entidades da sociedade civil, na definição e na implementação das políticas educacionais 

nacionais e locais (estados e municípios). Envolve também a participação paritária e 

autônomo dos segmentos que compõem a ‘comunidade escolar’ e a sociedade organizada 

envolvida com a instituição escolar. (p. 170-171) 

A segunda divergência diz respeito às diretrizes e metas relativas à expansão das 

oportunidades educacionais. As duas propostas defenderam a expansão da educação 

escolar em todos os níveis e modalidades, entretanto diferem quanto à “intensidade” e à 

direção desta expansão. A proposta de PNE do MEC define como segunda prioridade a 

garantia do ensino fundamental a todos que não tiveram acesso a ele na idade adequada ou 

que não conseguiram concluí-lo. As metas de expansão da educação infantil também não 

se constituem como diretriz fundamental. O mesmo pode ser dito em relação ao ensino 

médio onde o governo propôs a progressiva expansão da matrícula, até o final da década, a 

80% dos concluintes do ensino fundamental. As metas de expansão do ensino superior, que 

se destina à formação do trabalho complexo, foram definidas a partir da diversificação e 

privatização destas instituições e não da expansão das instituições públicas. 

                                                                                                                                                    
oferecidos pelas instituições de ensino superior. (art. 2) Este exame passará a ser o instrumento por meio do 
qual se realiza o exame nacional de cursos para as licenciaturas. (art. 2, § 1º) 
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Já o PNE da Sociedade Civil propôs a universalização das oportunidades 

educacionais do ensino fundamental e médio. Além disso, previu para a expansão da 

educação infantil metas mais amplas do que as do PNE do MEC. Propôs a ampliação das 

vagas no ensino superior, em 40% da população na faixa etária de 18 a 24 anos em dez 

anos, preferencialmente na rede pública de ensino e em instituições que adotassem como 

princípio político-pedagógico a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

(CONED, 1997, p. 175) 

Para se analisar as metas para a formação de professores contidas nas duas 

propostas de PNE é importante retomar a discussão dos projetos de sociedade e de 

educação defendidos por seus proponentes e que se materializou nas metas quantitativas, 

mas principalmente qualitativas das propostas. 

O projeto liberal-corporativo ou neoliberal, ao propor à adequação do país ao 

processo de mundialização do capital e à nova divisão internacional do trabalho, definiu 

para o país um lugar de importador de ciência e tecnologia e de exportador principalmente 

de produtos agrícolas, manufaturados ou não, com pouco valor agregado. Deste modo se 

mantém a associação submissa do país a este novo estágio do capitalismo. Este modelo não 

propõe a criação de centros de produção de conhecimento científico e tecnológico, o que, 

pela importância deste saber como força produtiva no estágio atual de desenvolvimento do 

capitalismo, vem limitando as possibilidades de desenvolvimento autônomo do país. Neste 

projeto, há reduzido espaço para a existência de instituições autônomas de produção do 

conhecimento, como as universidades, destacando-se as instituições de reprodução do 

saber. Deste modo, na ótica do capital, 

 
(...) a educação escolar tem por objetivo capacitar o conjunto da força de 
trabalho para operar produtivamente a ciência e tecnologia transferidas do 
capitalismo central, nesse patamar superior de racionalidade do trabalho e da 
produção, ao mesmo tempo em que se propõe a contribuir para a efetivação 
de um novo conformismo às novas dimensões da sociabilidade instrumental 
capitalista. (Neves, 2000b, p. 178) 
 
 

Este “novo conformismo” envolve a constituição de nova sociabilidade, de “novo 

jeito” capitalista de pensar, sentir e agir, pautado em novas formas de associação dos 

indivíduos, a partir de interesses corporativos e particularistas e, ao mesmo tempo, de um 

individualismo exacerbado e competitivo. Desta forma, a escola vem assumindo as tarefas 
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de formação técnica, preparação do novo trabalhador requerido pela nova 

racionalidade do trabalho, e da formação ética a partir dos valores mencionados. O 

professor, como intelectual que contribui para a formação das novas gerações, também 

precisa ser formado e conformado a essa nova sociabilidade. Ao Estado, como educador, 

cabe a tarefa de preparar esses novos intelectuais na “nova cultura” da mundialização. 

Neste sentido, o Governo FHC, desde 1995, vinha centralizando as definições 

referentes à educação, objetivando a adequação do sistema educacional às determinações 

expostas, mediante a garantia da elevação do nível de formação do trabalhador brasileiro 

para atender às demandas do capital, tanto no que se refere ao trabalho simples (ensino 

fundamental, educação profissional e ensino médio), quanto ao trabalho complexo (ensino 

superior) e a implantação de mudanças no que se refere à formação dos professores que 

iriam oferecer esta formação. 

O projeto democrático de massas, ao propor a integração autônoma do país na nova 

divisão internacional do trabalho e a construção de uma sociedade pautada nos princípios 

da socialização da riqueza produzida coletivamente, atribui à educação a função de 

emancipação humana. A educação nesse projeto objetiva o desenvolvimento cognitivo do 

conjunto da força de trabalho, com vista à produção coletiva de conhecimentos capazes de 

contribuir para a transformação social do país. A educação visa a construção de uma 

“sociabilidade emancipatória”. É a partir desta visão que o PNE da Sociedade Civil 

percebe o professor como um intelectual que necessita estar comprometido com um projeto 

de transformação social e para isso é indispensável que: 

 
(...) a formação dos profissionais da educação se dê sobretudo nas 
universidades, de modo a garantir a difusão dos fundamentos da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da relação entre teoria 
e prática para todos os níveis e modalidades do ensino. Além dessa 
preocupação com a formação de profissionais da educação, essa proposta de 
PNE dá atenção especial à formação permanente e continuada dos 
trabalhadores em educação, como parte integrante da sua rotina de trabalho. 
(CONED, 1997, p. 179) 
 
 

 

 

5. Tramitação do Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional 
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5.1 Tramitação do PNE na Câmara dos Deputados 

No dia 13 de março de 1998 ocorreu, o despacho inicial do projeto de PNE à 

Comissão de Educação,294 Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. O deputado Nelson Marchezan295 (PSDB-RS) foi indicado 

como relator do projeto na Comissão de Educação. 

O PL nº 4.173/1998 recebeu, em 1998, 37 (trinta e sete) emendas e, após a 

reabertura dos prazos, em 1999, recebeu mais 8 (oito). Das 45 emendas recebidas somente 

uma, a Emenda nº 14/1998 do deputado Padre Roque (PT-PR), se referia à valorização dos 

profissionais da educação, prevendo a criação de novos planos de carreira para todos os 

profissionais da educação. 

É importante registrar que o projeto de PNE apresentado pela sociedade civil, PL nº 

4.155/97, não recebeu emendas. 

Registre-se também que as emendas apresentadas ao projeto de PNE do MEC 

originaram-se em sua maioria de deputados pertencentes ao PT que nele buscaram 

introduzir as propostas educacionais constantes do PNE da Sociedade Civil. Essas emendas 

foram apresentadas pelos deputados: Agnelo Queiroz (PCdoB-DF) 3 emendas; deputado 

Pedro Wilson (PT-GO) 11 emendas; deputada Esther Grossi (PT-RS) 5 emendas; deputado 

Professor Luizinho (PT-SP) 4 emendas; deputado Padre Roque (PT-PR); e deputada Iara 

Bernardi (PT-SP) 4 emendas. As demais emendas foram propostas pela deputada Marisa 

Serrano (PSDB-MS) 8 emendas296 e pelo deputado Flávio Arns (PSDB-PR) 3 emendas. 

No início de 1999, ocorreu a mudança da composição do Congresso Nacional, com 

a eleição de novos parlamentares e a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

em primeiro turno.297 O Congresso Nacional manteve em sua composição 

                                                 
294 A presidência da Comissão de Educação da Câmara Federal tinha neste momento um perfil mais 
progressista: presidente, Pedro Wilson (PT-GO); 1º vice-presidente, Gilmar Machado (PT-MG); 2º vice-
presidência, Marisa Serrano (PSDB-MS); 3º vice-presidência, Nelo Rodolfo (PPB-SP). 
295 Ex-membro da Arena e do PDS. 
296 A deputada Marisa Serrano (PSDB-MT) propôs a inclusão da problemática de gênero e do domínio do 
conteúdo destes temas nos programas de formação de docentes. (Emenda nº 10/98) 
297 Nas eleições presidenciais de 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi eleito no 
primeiro turno das eleições com 35.936.540 votos, o equivalente a 53, 06% dos votos válidos. O candidato 
Luís Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar com 21.475.218, com 31,71% dos votos válidos. 
(fonte: Supremo Tribunal Eleitoral – site { HYPERLINK "http://www1.tse.gov.br" })  
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majoritariamente políticos de partidos de centro-direita e direita,298 o que 

garantiu a manutenção da força do projeto liberal-corporativo na Câmara dos Deputados. 

Com a renovação da Comissão de Educação dessa Câmara, as discussões das 

propostas do PNE foram reiniciadas e novas sessões de audiência pública foram realizadas. 

Deste modo, a Comissão de Educação se abriu à participação de especialistas, autoridades 

governamentais e entidades do setor educacional no período de 26/11/1998 a 18/08/1999. 

Além das audiências públicas,299 com o intuito de publicizar as discussões sobre o 

PNE, o Presidente Michel Temer autorizou a inserção, na página da Internet da Câmara 

dos Deputados, dos projetos de lei referentes ao PNE, das emendas dos parlamentares e de 

informações referentes às audiências públicas, além de disponibilizar o endereço eletrônico 

da Câmara dos deputados para o encaminhamento de sugestões. Foram realizadas reuniões 

para recolher sugestões dos parlamentares, a partir de versão preliminar do Relatório, 

previamente divulgada. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto recebeu, ainda, uma 

série de documentos que objetivavam contribuir para a elaboração do PNE. 

No dia 24/05/1999, o deputado Padre Roque apresentou requerimento solicitando a 

redistribuição do PL nº 4.155/1997 e de seu apensado, PL nº 4.173/1998, com o intuito de 

que a Comissão de Educação pudesse apreciá-lo no mérito, por entender que a matéria 

constante deste e o apensado guardava pertinência, nos termos regimentais. Este 

requerimento foi indeferido. O deputado Nelson Marchezan foi mantido como relator do 

projeto. 

No dia 15 de junho de 1999, o relator apresentou à Comissão de Educação300 da 

Câmara seu parecer contrário ao PL nº 4.155/1997 e favorável ao PL do MEC na forma do 

substitutivo apresentado por ele. 

                                                 
298 A Câmara dos deputados estava assim constituída no momento da posse dos novos parlamentares no 
início de 1999: PFL – 105 deputados; PSDB – 99; PMDB – 83; PPB – 60; PT – 59; PTB – 31; PDT – 25; 
PSB – 18; PL – 12; PCdoB – 7; PPS – 3; PSD – 3; PMN – 2; PSC – 2; PRONA – 1; PSL – 1; PST – 1; PV – 
1. Total 513 deputados. 
299 As audiências públicas são analisadas na seção 5.2 deste capítulo. 
300 A presidência da Comissão de Educação da Câmara Federal tinha, neste momento, um espectro bastante 
conservador: presidente, deputada Maria Elvira (PMDB-MG); 1º vice-presidente, Nice Lobão (PFL-MA); 2º 
vice-presidente, Marisa Serrano (PSDB-MS); e 3º vice-presidente, Celcita Pinheiro (PFL-MT). 



 

 

{PAGE  } 

 

O deputado Nelson Marchezan, em seu relatório,301 afirmou que suas 

conclusões buscaram valorizar o processo democrático e participativo que norteou os 

trabalhos referentes à tramitação do PNE na Comissão de Educação da Câmara Federal. 

Destacou que a proposta de Plano Nacional de Educação apresentado em seu substitutivo 

possuía três eixos básicos: a) educação como direito; b) educação como motor do 

desenvolvimento econômico e social; e c) educação como motor de combate à miséria. 

Ressaltou ainda que “Diferentes teorias e ideologias conflitam na defesa de uma e de outra 

dessas visões. Não entramos no campo da discussão teórica nem fazemos restrição a 

nenhuma das três.” (p. 21) Com esta afirmativa, buscando conciliar as concepções centrais 

presentes no projeto de PNE da Sociedade Civil – educação como direito; indicadas no 

PNE do MEC – educação como capital humano; e orientadas pelo organismos 

internacionais de financiamento, principalmente Banco Mundial, – educação para o 

combate à pobreza, revelou de antemão as fragilidades e incoerências de seu substitutivo. 

Na elaboração de seu substitutivo, o referido deputado tomou por base a proposta 

de PNE do MEC (PL nº 4.173), por considerá-lo “mais realista e apontar metas mais 

viáveis”, mas afirmou que procurou aproveitar o máximo possível do PL nº 4.155, do 

deputado Ivan Valente, que trazia a contribuição da sociedade, “dentro da linha de 

coerência” que norteou o substitutivo. Desta forma, o relator concluiu pela aprovação da 

proposta de PNE do MEC na forma do substitutivo apresentado por ele. Com esta postura a 

proposta da educação como direito se reduziu às orientações contidas no PNE do MEC: 

ênfase no direito ao acesso ao ensino fundamental302 na faixa etária dos 7-14 anos em 

detrimento do direito a outros níveis e modalidades da educação básica e ainda do ensino 

superior público. Deste modo, o Substitutivo Marchezan tenta combinar “(...) um 

diagnóstico da situação educacional do país que busca alguma proximidade em relação ao 

elaborado pela sociedade com os objetivos e as metas estipuladas pelo governo. Por isso 

mesmo se configura um sério retrocesso face ao que a sociedade reivindica”.303 

O Substitutivo Marchezan propôs, no que se refere ao financiamento, que os gastos 

com educação deveriam alcançar em dez anos 7% do PIB.304 Esta ampliação de 0,5%, em 

                                                 
301 Relatório do deputado Nelson Marchezan intitulado: “Plano Nacional de Educação: versão preliminar para 
análise dos membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto”. (1999) 
302 O Substitutivo propôs que, dentro de cinco anos, o ensino fundamental obrigatório deveria ser ampliado 
para nove, com início aos seis anos de idade. 
303 Aduspnet. nº 89, fev., 2001. www.adusp.org.br/noticias/informativo/89/8907.htm 
304 A proposta do PNE da Sociedade Civil indicava a meta de 10% do PIB e o PNE do MEC 6,5%. 
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relação ao PNE do MEC, demonstra o quanto o substitutivo aproveitou das metas 

constantes do PNE da Sociedade Civil. Ou seja, este documento trouxe mudanças em 

relação à proposta do Executivo, mas estas foram de alcance limitado. Posteriormente, as 

modificações que significaram a ampliação dos gastos com educação foram todas vetadas 

pelo Presidente da República. 

Ainda no que se refere ao financiamento da educação, o Substitutivo Marchezan 

reafirmou a necessidade de racionalizar sua aplicação, evitando desperdícios, 

superposições e malversações. O relator informou que essa foi uma tônica nas audiências 

públicas do PNE e que não se tratava somente de quantidade de recursos, mas também de 

sua “aplicação rigorosa”. Além disso, manteve a preocupação com uma “gestão eficiente” 

do sistema, defendendo a implantação de sistemas de informação e avaliação, via a 

consolidação de instrumentos como o SAEB, ENEM e Provão. 

Em relação ao ensino superior, o Substitutivo Marchezan proclamou a necessidade 

da diversificação das instituições e o reconhecimento de que haveria espaço para escolas 

superiores com diferentes vocações; além disso, incentivou a criação de cursos com 

propostas inovadoras, cursos seqüenciais, cursos modulares, e outros. Em relação ao 

segmento dedicado à pesquisa, afirmou que seria preciso fortalecer a universidade pública, 

promovendo sua autonomia e garantindo-se recursos. Considerando que o Poder Público 

não teria condições para a expansão de suas instituições de ensino superior, o substitutivo 

propôs a conjugação de esforços com a iniciativa privada, especialmente as instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Além disso, expressou que as instituições de 

ensino superior deveriam assumir compromissos com os demais níveis de ensino, atuando 

intensamente na formação de professores de educação básica. Com essas concepções, o 

relator manteve em seu substitutivo as concepções de ensino superior implantadas pelo 

Governo FHC, desde o seu primeiro mandato. 

No que se refere à formação dos professores para a educação básica e valorização 

do magistério, Marchezan apontou que esta mereceu grande atenção de sua parte, uma vez 

que “de bons professores dependerá grande parte do êxito deste Plano. Qualificação e 

valorização devem caminhar juntos e fazer parte dos esforços do Poder Público para 

melhorar a qualidade da educação.” (Substitutivo Marchezan, 1999, p. 27) Afirmou ainda 

que a educação a distância “terá um papel muito importante na qualificação dos 



 

 

{PAGE  } 

 

professores que não possuem a formação exigida pela Lei.” (idem) Assinalando 

que, ainda não foi utilizada no país a capacidade da educação a distância para a importante 

questão da formação de professores, revelando que sua proposta privilegiava mais uma vez 

esta modalidade de formação. 

No que tange às metas a serem alcançadas para a formação de professores, o 

Substitutivo Marchezan manteve, quase em sua totalidade, as mesmas orientações do 

projeto do MEC. Em relação à educação infantil, Marchezan, diferentemente do PNE do 

MEC, que separou as metas referentes à creche e à pré-escola, tratou da Educação Infantil 

como um todo; propôs também um “Programa Nacional de Formação dos Profissionais de 

Educação Infantil”, dirigentes e professores e formação do pessoal auxiliar, mas assimilou 

as metas propostas pelo governo. Incluiu a meta de ampliar a oferta de cursos de formação 

de professores para a educação básica em nível superior, prioritariamente, nas regiões com 

maior déficit de qualificação de modo a atingir a meta estabelecida na LDB para dez anos. 

É importante ressaltar que o Substitutivo Marchezan conservou a ênfase na 

necessidade da participação da sociedade civil, universidades, igrejas, sindicatos, entidades 

estudantis, empresas, associações de bairros, meios de comunicação de massa e 

organizações em geral, para a solução dos problemas educacionais do país, como a 

erradicação do analfabetismo, a educação de jovens e adultos e a ampliação do acesso à 

educação especial. 

Em relação ao ensino fundamental, o Substitutivo Marchezan manteve o conteúdo 

das metas referentes ao livro didático do PNE do MEC, revelando sua importância para o 

projeto de educação em curso, de acordo com as reflexões do Banco Mundial sobre este 

tema. Conservou a meta que propôs, “gradualmente”, dotar as escolas de profissionais que 

oferecessem suporte pedagógico às atividades dos docentes, nas funções de direção, 

orientação, coordenação e planejamento, integrado as funções de supervisão e inspeção no 

sistema de avaliação e auto-avaliação da instituição escolar, tal como proposta pelo 

Executivo. 

No ensino médio, propôs a ampliação da previsão da matrícula neste nível de 

ensino nos próximos dez anos, de 80% dos concluintes do ensino fundamental, constante 

no PNE do MEC, para 100% da demanda do ensino médio, em decorrência da 

universalização do ensino fundamental (Meta 2), de acordo com a proposta do PNE da 
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Sociedade Civil. Com relação à formação de professores para este nível, foram 

estipuladas as mesmas metas do PNE do MEC: assegurar, em cinco anos, que todos os 

professores do ensino médio possuam diploma de nível superior, oferecendo, inclusive, 

oportunidades de formação nesse nível de ensino àqueles que não a possuem (Meta 7); e 

estabelecer, em um ano, programa emergencial para formação de professores, 

especialmente nas áreas de Ciências e Matemática (Meta 20).305 

No ensino superior, o deputado Marchezan incorporou a meta da sociedade civil 

que propôs que, em dez anos, a oferta deste nível de ensino deveria prover 40% da faixa 

etária de 18 a 24 anos, ampliando a meta do PNE do MEC que era de 30% na faixa etária 

de 19 a 24 anos. 

O Substitutivo Marchezan, ao manter as orientações do PNE do MEC para o ensino 

superior conservou as mesmas orientações para a formação superior dos professores: 

diversificação das instituições, educação a distância, avaliação/certificação. Além disso, 

repetiu a meta do PNE do MEC (Meta 22) que definia que, no ensino superior se deveria 

“incentivar a generalização da prática da pesquisa como elemento integrante e 

modernizador dos processos de ensino-aprendizagem em toda a educação superior” (Meta 

18), em total contradição com as demais indicações para o ensino superior de 

diversificação e barateamento deste ensino. 

Após a definição da necessidade do estabelecimento em nível nacional, por parte da 

União, de diretrizes curriculares para todos os cursos superiores (Meta 11), o deputado 

Marchezan acrescentou uma meta estipulando que, nas diretrizes curriculares dos cursos de 

formação de docentes, deveriam ser incluídos temas relacionados às problemáticas tratadas 

nos temas transversais (Meta 12). Esta assimilação consistiu em uma forma de se garantir 

que os parâmetros curriculares elaborados pelo MEC, inclusive os temas transversais, 

constassem dos programas dos cursos de formação docente. 

A proposta do Substitutivo Marchezan explicitou melhor o nível de formação a ser 

oferecido nos programas de formação de educadores de jovens e adultos organizados pelos 

sistemas estaduais de ensino. Ficou definida, no mínimo, a habilitação específica em nível 

                                                 
305 A partir desta preocupação com a formação superior dos professores das áreas de Ciências e Matemática, 
o Governo Federal através do Decreto nº 3.462, de 17 de maio de 2000, concedeu autonomia aos Centros 
Federais de Educação Tecnológica (CEFET) para ministrarem cursos superiores de formação inicial de 
professores para as disciplinas científicas e tecnológicas do nível médio e da educação profissional. 
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médio para o exercício do magistério nas séries iniciais do ensino fundamental. A 

proposta do MEC tratava da necessidade destes programas, mas não definia o nível da 

formação, o que sinalizava para meros cursos emergenciais de treinamento de monitores. 

A educação a distância foi confirmada no Substitutivo Marchezan como importante 

instrumento para a formação de professores, mantendo as orientações do PNE do MEC. 

Para esta área, foi estabelecido: a oferta de cursos a distância, em nível superior, 

especialmente na área de formação de professores, para logo após a aprovação do Plano 

(Meta 12); e a ampliação gradual da oferta de formação a distância em nível superior para 

todas as áreas (Meta 13). 

No Substitutivo Marchezan também foram mantidas as mesmas metas relativas à 

preparação dos professores para a utilização das tecnologias educacionais constantes do 

PNE do MEC: capacitar, em cinco anos, pelo menos 500.000 professores para a utilização 

plena da TV Escola (Meta 17); capacitar, em três anos, 3.000 professores multiplicadores 

em informática da educação e ampliar, pelo menos em 20% anuais, a oferta dessa 

capacitação (Meta 20); e capacitar, em quatro anos, 150.000 professores e 33.000 técnicos 

em informática educativa e ampliar em 20% ao ano a oferta dessa capacitação (Meta 21). 

Na educação especial, as metas para a preparação de professores conservaram as 

metas estabelecidas no PNE do MEC: generalizar, em cinco anos, como parte dos 

programas de formação em serviço, a oferta de cursos sobre o atendimento básico a 

educandos especiais, para os professores em exercício na educação infantil e no ensino 

fundamental, utilizando inclusive a TV Escola e outros programas de educação a distância 

(Meta 2); incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e superior, 

conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao atendimento dos alunos especiais 

(Meta 19); e incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públicas, habilitação 

específica, em níveis de graduação e pós-graduação, para formar pessoal especializado em 

educação especial, garantindo, em cinco anos, pelo menos um curso desse tipo em cada 

unidade da Federação (Meta 20). 

As propostas para a formação de professores para a educação indígena encerraram 

as metas estipuladas pelo PNE do MEC, neste sentido, o Substitutivo Marchezan propôs: 

instituição e regulamentação, nos sistemas estaduais de ensino, da profissionalização e 

reconhecimento público do magistério indígena, com a criação da categoria de professores 

indígenas como carreira específica do magistério, com concurso de provas e títulos 

adequados às particularidades lingüísticas e culturais das sociedades indígenas, garantindo 
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a esses professores os mesmos direitos atribuídos aos demais do mesmo sistema 

de ensino, com níveis de remuneração correspondentes ao seu nível de qualificação 

profissional (Meta 15); estabelecimento e garantia da qualidade de programas contínuos de 

formação sistemática do professorado indígena, especialmente no que diz respeito aos 

conhecimentos relativos aos processos escolares de ensino-aprendizagem, à alfabetização, 

à construção coletiva de conhecimentos na escola e à valorização do patrimônio cultural da 

população atendida (Meta 16); e formulação, em dois anos, de um plano para a 

implementação de programas especiais para a formação de professores indígenas em nível 

superior, através da colaboração das universidades e de instituições de nível equivalentes 

(Meta 17). 

O Substitutivo Marchezan incluiu a necessidade da promoção, com a colaboração 

entre a União, os estados e municípios e em parceria com as instituições de ensino 

superior, da produção de programas de educação a distância de nível fundamental e médio, 

bem como de formação de professores (Meta 20). Não há nesta meta referência à educação 

indígena, mas por sua localização, esta meta é absurda considerando as especificidades 

deste tipo de educação. 

No item específico da formação e valorização dos professores e valorização do 

magistério, o Substitutivo Marchezan ampliou o número de metas a serem alcançadas em 

relação ao PNE do MEC, de 15 para 24 metas. O PNE da Sociedade Civil, neste item, 

continha 28 metas, o que revela a preocupação das entidades do campo do trabalho em 

precisar as condições em que se deveria dar a formação e a valorização de todos os 

profissionais da educação, não apenas do professor e dos especialistas como previa o 

Executivo. 

O Substitutivo Marchezan incorporou propostas do PNE da Sociedade Civil no que 

refere à inclusão dos profissionais que atuam nas áreas técnica e administrativa, mediante a 

necessidade da definição da formação (Meta 24) e planos de carreira e respectivos níveis 

de remuneração (Meta 3). 

Outra meta que foi assimilada do PNE da Sociedade Civil consistiu na necessidade 

da realização da identificação e mapeamento da demanda de habilitação de professores 

leigos em exercício, que não possuíssem habilitação nível médio para o magistério, para 

que se fizesse um diagnóstico da demanda por habilitação de professores para que fossem 
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organizados programas de formação de professores306 (Meta 4) e também da 

identificação e mapeamento dos portadores de diploma de cursos de licenciatura e de 

habilitação de nível médio para o magistério que se encontrassem fora do sistema de 

ensino, para seu possível aproveitamento (Meta 5). 

Além disso, o Substitutivo Marchezan incluiu a preocupação do PNE da Sociedade 

Civil com a necessidade de abranger, nos currículos e programas dos cursos de formação 

de profissionais da educação, temas específicos da história, da cultura, dos conhecimentos, 

das manifestações artísticas e religiosas do segmento afro-brasileiro, das sociedades 

indígenas e dos trabalhadores rurais e sua contribuição na sociedade brasileira (Meta 19). 

Uma mudança importante em relação ao PNE do MEC referiu-se à possibilidade de 

contratação de professores sem habilitação mínima exigida pela LDB. O PNE-MEC previa 

que profissionais sem a qualificação mínima poderiam ser contratados “em casos 

excepcionais, em caráter temporário e por prazo não superior a três anos” (Meta 4). O 

Substitutivo Marchezan eliminou esta possibilidade ao afirmar que “A partir da entrada em 

vigor deste PNE, somente admitir professores e demais profissionais da educação que 

possuam as qualificações mínimas exigidas no art. 87 da LDB” (Meta 6). 

Outro aspecto importante a ser ressaltado consiste no fato de que o deputado 

Marchezan não incluiu em seu projeto a proposta do PNE do MEC de que, no prazo de 

cinco anos, deveriam ser institucionalizados sistemas de avaliação do desempenho dos 

docentes, proposta rejeitada veementemente pelas entidades do campo do trabalho. 

Entretanto, apesar do Substitutivo Nelson Marchezan assimilar algumas 

contribuições do PNE elaborado pela sociedade civil, prevaleceu nas metas referentes à 

formação de docentes a proposta de formação em implantação pelo Executivo e constante 

de seu PNE, um modelo de formação não-universitário, em serviço e a distância, como se 

observa nas metas enunciadas, que repetem quase integralmente o texto do PNE do MEC: 

 
- Incentivar a criação, dentro ou fora das universidades, de institutos 
superiores de educação e de escolas normais superiores como parte do 
processo de formação para o magistério (Meta 9); 
- Definir recursos para organizar, dentro de um ano, com a colaboração da 
União, dos Estados e dos Municípios, programas de formação em serviço 
que assegurem a todos os docentes a possibilidade de adquirir a qualificação 

                                                 
306 Na proposta do PNE da Sociedade Civil há nesta meta a previsão: “com remuneração garantida a todos os 
docentes” (p. 70), que foi suprimida no Substitutivo. 
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mínima exigida pela LDB, observando os novos parâmetros e diretrizes 
curriculares (Meta 10); 
- Desenvolver programas de educação a distância que possam ser utilizados 
também em cursos semi-presenciais modulares, de forma a tornar possível o 
cumprimento da meta anterior (Meta 11); 
- Generalizar, nas instituições de ensino superior públicas, cursos regulares 
noturnos e cursos modulares que facilitem307 o acesso dos docentes em 
exercício à formação nesse nível de ensino (Meta 12); 
- Incentivar as universidades e demais instituições formadoras a oferecer no 
interior dos estados, cursos temporários de formação de professores, no 
mesmo padrão dos cursos oferecidos na sede, de modo a atender à demanda 
local e regional por profissionais do magistério graduados em nível superior 
(Meta 13). (grifos meus) 
 
 

Em relação à Meta 7 que definia que, dentro de um ano, deveriam ser estabelecidas 

diretrizes e parâmetros curriculares para os cursos superiores de formação de professores e 

de profissionais da educação para os diferentes níveis e modalidades de ensino, é oportuno 

registrar que a elaboração destas diretrizes já estava quase concluída no momento de 

aprovação do PNE, janeiro de 2001. Assim, o PNE definia quais “parâmetros curriculares” 

deveriam nortear a formação de professores, ao mesmo tempo em que o MEC conduzia o 

processo de seu estabelecimento. 

Neste sentido, os “Referenciais para a Formação de Professores” da educação 

infantil e dos quatro primeiros anos do ensino fundamental, que tiveram sua primeira 

versão apresentada em dezembro de 1997, foram aprovados em 1999. Também as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores para a educação 

básica em cursos de nível superior, licenciatura plena, que tiveram sua primeira versão 

divulgada para discussão em maio de 2000, foram aprovadas pelo CNE em maio de 2001. 

Ambos os documentos têm como base a formação de professores a partir da noção de 

competência. 

Além do exposto, o Substitutivo Marchezan reafirmou a ênfase do Executivo na 

implantação de sistemas de informação com o aprimoramento da base de dados 

educacionais, como uma maneira de se “consolidar um sistema de avaliação - 

indispensável para verificar a eficácia das políticas públicas em matéria de educação”. 

                                                 
307 Nesta meta a expressão “que facilitem” pode revelar a concepção de formação encampada pelo MEC, ou 
seja, uma política que “facilite” ao professor a obtenção de diploma/certificação de curso superior 
melhorando as estatísticas educacionais neste quesito diante dos organismos internacionais. Acredito que a 
expressão adequada seria “que possibilitem” ou “que propiciem” aos professores o acesso à formação 
superior. 
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(Substitutivo Marchezan, 1999, p. 129) A implantação de sistemas de informação 

e de avaliação, de acordo com o parecer, requeriria a formação de “recursos humanos 

qualificados” e a informatização dos serviços. A partir desta preocupação o Substitutivo 

manteve as metas presentes no PNE do MEC, no que se refere à preparação de pessoal 

para a gestão: 

 
- estabelecer, em todos os estados, com auxílio técnico e financeiro da 
União, programas de formação do pessoal técnico das secretarias, para 
suprir, em cinco anos pelo menos, as necessidades dos setores de informação 
e estatísticas educacionais, planejamento e avaliação (Meta 13); 
- promover medidas administrativas que assegurem a permanência dos 
técnicos formados e com bom desempenho nos quadros das secretarias 
(Meta 14); 
- estabelecer, em todos os estados, com a colaboração dos municípios e das 
universidades, programas diversificados308 de formação de diretores de 
escolas, exigindo-se, em cinco anos, para o exercício da função, pelo menos 
essa formação mínima (Meta 16); 
- assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo menos, possuam 
formação específica em nível superior e que, no final da década, todas as 
escolas contem com diretores adequadamente formados em nível superior, 
preferencialmente com cursos de especialização (Meta 17); 
- ampliar a oferta de cursos de formação em administração escolar nas 
instituições públicas de nível superior, de forma a permitir o cumprimento 
da meta anterior (Meta 18). 
 
 

A definição destas metas referentes à profissionalização da gestão no sistema 

educacional e na escola estava de acordo com a proposta do Governo Federal em instituir 

na escola um modelo de racionalidade técnica e financeira e em reservar ao curso de 

Pedagogia a formação dos profissionais requeridos para este setor, enquanto ao Curso 

Normal Superior, ministrado principalmente nos Institutos Superiores de Educação, estaria 

reservada a formação de professores para a educação infantil e quatro séries iniciais do 

ensino fundamental. Esta proposta entrou em choque frontal com as práticas e propostas 

das entidades acadêmicas e congregadoras dos profissionais da educação, como a ANPEd, 

ANFOPE e CNTE. 

No que se refere à implantação de um sistema de avaliação, o Substitutivo 

Marchezan previu, de acordo com as metas do PNE do MEC, a necessidade de: consolidar 

e aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB e o Censo 

                                                 
308 A proposta do PNE do MEC, ao invés de propor a criação de “cursos diversificados” para a formação de 
diretores de escolas, propunha a criação de “programas de curta duração” (Meta 16). Esta mudança revela 
que o Substitutivo Marchezan tentou dar uma aparência menos pragmática e racionalizadora ao PNE do 
MEC. 
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Escolar (Meta 20); estabelecer, nos estados, em cinco anos, com a colaboração 

técnica e financeira da União, um programa de avaliação de desempenho que atinja, pelo 

menos, todas as escolas de mais de 50 alunos do ensino fundamental e médio (Meta 21); 

estabelecer, nos municípios, em cinco anos, programas de acompanhamento e avaliação 

dos estabelecimentos de educação infantil (Meta 22). Com estas medidas se objetivava 

instituir mecanismos para a aferição da qualidade da formação oferecida na educação 

brasileira, preocupação comum aos organismos internacionais de financiamento, que 

inclusive patrocinaram a implantação de alguns destes projetos. 

No dia 04/10/1999, foi aberto o prazo de cinco sessões para a apresentação de 

emendas ao Substitutivo Marchezan. Foram-lhe oferecidas 160 emendas, oriundas 

principalmente de parlamentares do campo progressista que buscaram introduzir 

modificações no projeto a partir das metas constantes do PNE elaborado pela sociedade 

civil. Entretanto, também foram apresentadas emendas oriundas de representantes dos 

interesses privatistas, particularmente procurando flexibilizar o sistema de avaliação das 

IES, diminuindo o controle do poder público em relação às suas atividades.  

O Substitutivo Marchezan foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara 

Federal no dia 09/12/1999, com voto contrário em separado dos deputados Pedro Wilson, 

Fernando Morroni (PT-RS), Esther Grossi, Iara Bernardi e Evandro Milhomen (PSB-

Amapá).309 Com sua aprovação, o PNE elaborado pela sociedade civil foi rechaçado pelo 

                                                 
309 O voto em separado apresentado pelos deputados Pedro Wilson (PT-GO), Fernando Morroni (PT-RS), 
Esther Grossi (PT-RS), Iara Bernardi (PT-SP) e Evandro Milhomen (PSB-Amapá), contrário ao Substitutivo 
Marchezan, foi publicado no Diário da Câmara dos deputados no Suplemento – 11/12/1999, p. 1468-1471. 
Nele, os deputados do PT afirmaram o caráter democrático do PNE elaborado pela sociedade civil e que o 
“Poder Executivo Federal poderia ter aproveitado esta ocasião para, em conjunto com a sociedade civil 
organizada em torno da questão, elaborar um único PNE, construído democraticamente e apresentá-lo ao 
Congresso Nacional, como, aliás, deveriam ser elaboradas todas as leis”. (Diário da Câmara dos Deputados 
no Suplemento – 11/12/1999, p. 1468) Afirmaram ainda que o relatório não fez uma previsão dos custos para 
saber qual o volume de recursos necessários para atender as metas propostas. Cálculo este que foi feito pelos 
deputados do PT que demonstraram que, para cumprir as metas referentes somente à educação básica seriam 
necessários recursos na ordem de R$ 86,6 bilhões, cerca de 8,7 % do PIB, mais os gastos com os 2,1 milhões 
de alunos de ensino superior das instituições públicas previstos no substitutivo somariam mais 12 bilhões de 
reais. Deste modo, de acordo com a totalização dos “gastos necessários para atender as metas propostas com 
a qualidade pretendida pelo relatório, seriam necessários recursos da ordem de R$ 98,6 bilhões ou 9,8% do 
PIB. Não é possível cumprir as metas estabelecidas, com a qualidade proposta no relatório, com apenas 7% 
do PIB”. (idem, p. 1469) Com o intuito de demonstrar que o investimento em educação dependia de vontade 
política, o texto informou que no orçamento proposto para 2000 estavam previstas despesas de R$ 
152.197.769.852 para pagamento de juros e amortizações das dívidas interna e externa, o que representava 
15,2% do PIB. O texto foi concluído com a afirmação de que “(...) é rigorosamente necessária a discussão de 
um modelo de desenvolvimento soberano para o país, para que se possa efetivamente decidir quais são 
nossas prioridades e como vamos investir nossos recursos para atendê-los. (Diário da Câmara dos Deputados 
– Suplemento – 11/12/1999, p. 1471) 
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Congresso Nacional. Esta derrota revelou que o projeto de sociedade e de 

educação do campo democrático de massas perdia mais uma batalha no Legislativo diante 

do projeto liberal-corporativo. 

Na Comissão de Finanças e Tributação foi designado como relator o deputado 

Gastão Vieira (PMDB-MA). Não foram apresentadas emendas ao projeto nesta comissão. 

No dia 09/05/2000 o projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e 

Redação (CCJR), tendo como relator do deputado Átila Lira (PSDB-PI). 

Em 24/04/2000, com o intuito de agilizar a aprovação do PNE, o deputado Jutahy 

Júnior (PSDB-BA), com o apoio dos deputados Arnaldo Madeira (PSDB-SP - líder do 

Governo); Mendes Ribeiro Filho (vice-líder do bloco PMDB/PST/PTN), Inocêncio 

Oliveira (líder do PFL); Odelmo Leão (líder do PPB); Aloísio Mercadante (líder do PT); 

Sérgio Miranda (líder do Bloco PSB/PCdoB); Regis Cavalcante (líder do PPS); Miro 

Teixeira (líder do PDT) e Nelson Marchezan (PSDB-RS), solicitou a aprovação do regime 

de urgência para a apreciação do PL nº4.155/1997. 

A definição do regime de urgência foi aprovada, mediante a garantia da realização 

de nova oportunidade de discussão com a sociedade civil, via audiências públicas. A 

realização dessas audiências objetivava propiciar um espaço ampliado de discussão do 

Substitutivo Marchezan, aprovado na Comissão de Educação. Com este objetivo, para 

garantir mais um espaço de discussão, a sessão plenária do dia 23/05/2000 foi 

transformada em Comissão Geral destinada ao debate do Substitutivo Marchezan com a 

contribuição das entidades da sociedade civil. 

No dia 14/06/2000, ocorreu, em plenário, em turno único, a discussão do projeto de 

PNE aprovado na Comissão de Educação. Foram apresentadas as emendas de plenário ao 

substitutivo elaborado pelo deputado Marchezan. As emendas sugeridas, em sua maioria, 

procuraram modificar o substitutivo no sentido de sua aproximação às propostas contidas 

no PNE da Sociedade Civil. Por exemplo, o deputado Bispo Rodrigues (vice-líder do 

Bloco PL/PSL) apresentou emenda aditiva propondo a inclusão, “onde couber”, da 

expressão: “Todos os recursos públicos que forem investidos no sistema de educação 

deverão ser destinados ao sistema público de educação”. Esta emenda retomou a discussão 

da exclusividade da destinação de recursos públicos para a escola pública, superada deste a 

aprovação da Constituição de 1988, que possibilitou esta transferência para instituições 
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sem fins lucrativos. Logicamente esta emenda foi rejeitada pelo relator. O 

deputado Pedro Wilson e outros apresentaram emenda propondo a criação do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, que garantiria 

recursos para toda a educação básica, em substituição do FUNDEF restrito ao ensino 

fundamental. Também rejeitada pelo relator e plenário. 

Em seguida foi apresentado o parecer do deputado Pauderney Avelino (PFL-AM), 

como relator da Comissão de Finanças e Tributação, ao projeto e às emendas de plenário, 

em substituição ao parecer desta comissão. Seu parecer foi favorável à adequação 

financeira orçamentária do projeto e das emendas. 

Também foi apresentado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e 

Redação, relatora deputada Zulalê Cobra (PSDB-SP), em substituição a esta comissão. A 

relatora emitiu parecer favorável pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 

do substitutivo. 

Neste momento, objetivando impedir a votação do Substitutivo Marchezan, os 

deputados comprometidos com o projeto de PNE elaborado pela sociedade civil 

propuseram a preferência para a votação do PL nº 4. 155/1998, de autoria do ex-deputado 

Ivan Valente. 

Ao defender a preferência do projeto elaborado pela sociedade civil, o deputado 

Gilmar Machado (PT-MG) afirmou, dentre outros, que “precisamos ser mais ousados na 

formação de professores”, alegando: 

 
O projeto [aprovada na Comissão de Educação], em relação à formação de 
professores, é tímido. O que foi apresentado pelas entidades é muito mais 
ambicioso e garante, de fato, a sua qualificação e evita que tenhamos 
professores formados por cursinho, como estamos vendo através do 
FUNDEF. (...) Queremos que os nossos professores tenham qualificação e 
melhor remuneração.310 
 
 

Em posição contrária, o deputado Osvaldo Biolchi (PMDB-RS), coordenador da 

Frente Parlamentar do Crédito Educativo, enalteceu o trabalho do relator, afirmando que o 

Substitutivo Marchezan se tratava de uma “proposta altamente moderna”. Elogiou a 

ampliação do programa de crédito educativo para atender pelo menos a 30% da população 

                                                 
310 Diário da Câmara dos Deputados, 15/06/2000, p. 31.524. 
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matriculada em estabelecimentos particulares e defendeu a instituição da bolsa-

trabalho para possibilitar o acesso às universidades de jovens cujas famílias tem baixa 

renda. Concluiu sua intervenção apelando aos parlamentares que “cobrem do Governo 

financiamento para o ensino superior”,311 faltou completar a frase com a palavra “ensino 

superior ‘privado’”. 

O resultado da votação foi desfavorável ao projeto da sociedade civil, o que 

significou a rejeição do requerimento de preferência do PL nº 4.155/1998.312 Deste modo, 

esgotaram-se as possibilidades de que o PNE elaborado pelas entidades do campo do 

trabalho fosse aprovado na Câmara dos Deputados. 

Em seguida, foram expostos e votados os destaques às emendas de plenário e 

aprovada a redação final do projeto de PNE oferecida pelo deputado Marchezan, sendo o 

mesmo encaminhado ao Senado Federal. 

Em relação à formação de professores, o projeto aprovado na Câmara Federal não 

sofreu nenhuma alteração em relação ao projeto aprovado na Comissão de Educação, no 

que se referia aos princípios e aos objetivos e metas a serem alcançados. Isto se deu porque 

os debates no plenário estiveram focalizados nas questões mais ligadas ao financiamento 

da educação. Nenhuma emenda foi proposta em plenário para os itens referentes à 

formação de professores. 

 

 

5.2 As Audiências Públicas realizadas na Câmara dos Deputados 

No período de novembro de 1998 e agosto de 1999 foram realizadas, na Comissão 

de Educação da Câmara Federal, várias audiências públicas para debater as questões 

inerentes ao Plano Nacional de Educação. A realização destas audiências surgiu da 

reivindicação das entidades da área educacional, tanto ligadas à escola pública quanto à 

                                                 
311 Idem. Ibidem, p. 31510. 
312 Este requerimento foi apresentado pelo deputado Prof. Luizinho (PT), Pedro Wilson (PT) e Walter 
Pinheiro (vice-líder do PT) e recebeu a seguinte votação: Sim – 100; Não – 286; e Abstenção – 00; Total 386 
votos. A orientação das lideranças dos partidos à prioridade do projeto nº 4.155/1997, elaborado pela 
sociedade civil, foi a seguinte: PSDB/PTB – não; PMDB/PST/PTN – não; PFL – não ; PT – sim; PPB – não; 
PDT – sim; PL/PSL – sim; PPS – não; PV – não; Gov. não. (Diário da Câmara dos deputados, 15 de junho de 
2000, p. 31530) 
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privada, tendo em vista a necessidade da ampliação do debate para a elaboração 

do PNE. Originou-se também da aspiração de alguns parlamentares em repetir, no processo 

de produção do PNE, os debates travados na Câmara no momento de discussão da LDB. 

Além disso, buscou-se aprofundar o conhecimento de questões polêmicas e atuais na área 

da educação. 

Diante do grande número de participantes das mesas, alguns temas foram 

desdobrados em duas reuniões: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério/FUNDEF; Educação Média e Tecnológica; 

Educação Superior e Autonomia. 

É importante registrar que, estas audiências públicas centraram-se muito mais na 

figura dos especialistas em determinados temas, do que nas entidades congregadoras dos 

diferentes segmentos da sociedade civil. Valente e Romano (2002) destacam também que 

preponderou, para as audiências públicas, o convite para as autoridades e técnicos 

vinculados às posições oficiais. (p. 100) 

Após a aprovação do Substitutivo Marchezan na Comissão de Educação, em maio 

de 2000, foi aprovada a realização de uma audiência pública com o objetivo de possibilitar 

o debate desse substitutivo com diferentes segmentos do Estado e da sociedade civil. Como 

foi dito, no dia 23/05/2000 ocorreu a transformação de uma sessão plenária em Comissão 

Geral destinada ao debate do Substitutivo. 

Participaram nesta audiência, as seguintes pessoas e entidades:313 Pablo Gentile, 

professor da UERJ; INEP-MEC; Ivan Paixão, deputado e Secretário de Educação do 

Estado de Sergipe; Fundação Darcy Ribeiro; Conselho Deliberativo da Associação de 

Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo; CRUB; 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos  de Ensino; Secretaria de 

Educação Tecnológica – MEC; UBES; SESI, Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança; 

Instituto Paulo Freire; ANDIFES; Fundação Carlos Chagas; Ex-deputado Ivan Valente; 

ANPEd/ANFOPE; FASUBRA e CONSED. 

                                                 
313 Cada expositor tinha cinco minutos para apresentar suas idéias, deste modo não houve tempo para o 
debate das diferentes concepções. 
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Nessa reunião é possível observar a prevalência de duas temáticas.314 A 

primeira consistiu no debate acerca do processo de elaboração do PNE e do substitutivo do 

deputado Nelson Marchezan. Neste sentido, Maria Helena Guimarães Castro (INEP-MEC) 

afirmou que o Substitutivo Marchezan refletia os esforços de seu autor em contemplar e 

compatibilizar as propostas apresentadas nas audiências públicas realizadas nos anos de 

1998 e 1999 que contaram com a participação de instâncias do governo e da sociedade 

civil.315 

O ex-deputado Ivan Valente, apesar de reconhecer o esforço do deputado 

Marchezan em absorver as demandas da “comunidade educacional” e do plano 

apresentado pela sociedade civil, afirmou que não se pode concordar com os prazos, metas 

e a lógica que o orientou, porque o mesmo apresenta limitações básicas que norteiam a 

visão do substitutivo, aceitando a legislação implementada a partir de 1994. Valente 

afirmou: 

 
O Governo acertou com o FMI fazer um superávit primário de 7 bilhões, 
mas como ele é bom aluno economizou 13 bilhões, arrochando salário de 
professores, cortando verbas da educação, da saúde, da habitação e da 
reforma agrária. (...) Todo o esforço nacional é para pagar dívida externa e 
interna. Não há verbas para a educação.316 
 
 

O representante da FASUBRA, José Ronald Pinto, também alegou o esforço do 

relator na tentativa da construção de uma síntese entre o que foi construído pela sociedade 

e o proposto pelo Governo. Entretanto, para ele: 

 
(...) não há síntese possível com princípios e óticas tão contraditórias. Uns 
olham na direção de uma sociedade justa, igualitária e com direitos para 
todos. Outros olham na tentativa de estabelecer um método quantitativo de 
assistência social, onde o que vale é a quantidade de pessoas atendidas e não 
a qualidade do que isso deverá determinar para a sociedade. Entendemos 
também que qualidade de educação é qualidade de cidadania.317 
 
 

A segunda temática consistiu no financiamento da educação. O FUNDEF foi alvo 

de inúmeras críticas, principalmente em relação: à exclusão da educação infantil, do ensino 

médio e da educação de jovens e adultos deste fundo, contribuindo para a retração de 

                                                 
314 Câmara dos Deputados. Ata da Sessão Extraordinária. 23/05/2000. 
315 Câmara dos Deputados. Ata da Sessão Extraordinária. 23/05/2000, p. 4. 
316 Câmara dos Deputados. Ata da Sessão Extraordinária. 23/05/2000, p. 20. 
317 Câmara dos Deputados. Ata da Sessão Extraordinária. 23/05/2000, p. 23. 
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investimentos nestes níveis de ensino, apesar de fazerem parte da educação 

básica; a regra de cálculo para o estabelecimento do per capita nacional para os alunos 

matriculados; e ao não repasse pelo Governo Federal de sua contribuição para este fundo. 

Em relação a esta questão, o deputado Ivan Paixão (PPS) afirmou: 

 
No ano de 1998 e 1999, o Governo Federal aplicou somente 1 bilhão e 100 
milhões de reais para os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, 
Paraíba, Pernambuco e Piauí. Se a lei fosse cumprida, o Governo Federal 
teria aplicado 4 bilhões e 500 milhões para 15 Estados. Aos citados, 
acrescentaríamos agora Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio 
Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. Em 2000, está previsto que a União 
contribuirá com 688 milhões, quando deveria contribuir com 2 bilhões e 500 
milhões.318 
 
 

Foi questionado também a possibilidade da implantação das metas propostas pelo 

projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara, com a aplicação de apenas 7% do 

PIB em educação. Neste sentido, Caio Magri da Fundação ABRINQ pelos Direitos da 

Criança manifestou a preocupação desta entidade com esta questão afirmando: 

 
As metas educacionais – e são muito importantes, são as que envolvem a 
qualidade da educação pública, não só a quantidade e o acesso – tiveram seu 
alcance reduzido em função das limitações orçamentárias que deveriam ser 
fixadas em 10% do PIB, no mínimo. Mesmo as metas mais otimistas não 
estão asseguradas, pois o plano não estabelece indicações da vinculação 
financeira, ou seja, de onde sairão os recursos para a viabilização das 
metas.319 
 
 

A presidente da UBES, Carla Taís dos Santos, defendeu que, de acordo com o III 

CONED, o mínimo que o Congresso poderia fazer pela educação seria aprovar que se 

investisse, o mínimo, de 10% do PIB em educação, afirmando que “Não estamos pedindo 

aqui privilégios; estamos exigindo nossos direitos. Educação tem que deixar de ser 

privilégio no País para passar a ser direito, como está na Constituição”.320 

O CRUB,321 através de seu presidente José Carlos Almeida da Silva, defendeu a 

ampliação dos recursos destinados à educação. Para esta entidade o financiamento da 

                                                 
318 Câmara dos Deputados. Ata da Sessão Extraordinária. 23/05/2000, p. 3. 
319 Câmara dos Deputados. Ata da Sessão Extraordinária. 23/05/2000, p. 13. 
320 Câmara dos Deputados. Ata da Sessão Extraordinária. 23/05/2000, p. 12. 
321 O CRUB, neste momento entidade representativa dos setores privatistas, encaminhou à Câmara dos 
deputados documento sobre o PNE intitulado: “Contribuições do Conselho de Reitores para o PNE.” Neste 
documento, a partir dos princípios de políticas para o ensino superior, como o princípio da Federação, 
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educação deveria representar 8% do PIB brasileiro. Com esta proposta o 

empresariado do ensino buscava, com a ampliação dos recursos a serem destinados à 

educação, garantir que mais recursos públicos pudessem ser destinados ao ensino superior 

privado. 

A única entidade que fez referência direta, nesta reunião, à questão dos 

profissionais da educação foi a CNTE. Juçara Maria Dutra Vieira, representante da CNTE, 

afirmou que a valorização profissional pressupunha carreira, formação e salário. Assim, 

“Se ‘meio salário’ não justifica ‘meio profissional’, é impossível ser profissional sem 

salário. Acho que essa é uma luta de todos aqueles que trabalham pela qualidade da 

educação no País.”322 É interessante registrar que nem a representante da 

ANPEd/ANFOPE, Íria Brzezinski, fez qualquer referência à formação de professores. 

A ANPEd, em dezembro de 1997, apresentou um parecer sobre a proposta de PNE 

do MEC,323 lamentando o reduzido prazo previsto para sua análise pelas entidades da 

sociedade civil e solicitando que o plano nacional de educação contemplasse as aspirações, 

necessidades e contribuições de amplos segmentos da sociedade. 

Em sua análise, a ANPEd afirmou que, em nome do princípio federativo e da 

descentralização, a proposta de PNE do MEC definiu a maioria das metas sob a 

responsabilidade dos estados e municípios. Em relação ao papel da União, a proposta foi 

“injustificavelmente” omissa, definindo a esfera federal como responsável pela formulação 

das diretrizes e parâmetros, criação de sistemas de informação e de avaliação e 

coordenação das políticas educacionais, além da responsabilidade direta em relação à 

manutenção do sistema federal de ensino e funções redistributivas e supletivas em relação 

às demais instâncias educacionais. 

                                                                                                                                                    
princípio da qualidade, da expansão e do financiamento, o CRUB se deteve na questão da  expansão com 
qualidade, objetivando vencer as desigualdades e diferenças regionais; e também que a avaliação fosse a mais 
ampla e diversificada e que a autonomia das IES tivesse como base fundamental uma ampla 
desregulamentação de toda a legislação impeditiva da autonomia, com base no artigo 207 da Constituição. 
322 Câmara dos deputados. Ata da Sessão Extraordinária. 23/05/2000, p. 10. 
 
323 Este parecer foi elaborado por uma Comissão formada a partir de decisão tomada na Assembléia Geral da 
ANPEd, realizada na 20ª Reunião Nacional da entidade em Caxambu-MG, nos dias 21 a 25 de setembro de 
1997. Esta Comissão, constituída por representantes dos grupos de trabalho e da diretoria da entidade, 
elaborou uma versão preliminar do documento que foi submetida aos grupos de trabalho, ao Fórum de 
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação e aos membros da Diretoria. A partir das sugestões 
recebidas foi elaborado o documento final. 
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Em relação às metas estabelecidas pela proposta de PNE do MEC, o 

parecer da ANPEd afirmou que elas: 

 
(...) via de regra, ambíguas, pouco precisas, não explicitam os referentes em 
que se baseiam, nem tampouco em que se avança em relação ao existente, o 
que confere ao documento o caráter de uma carta de intenções. Esta 
ambigüidade inviabiliza o acompanhamento e controle por parte da 
sociedade civil do que diz respeito às ações das instâncias responsáveis por 
executá-las. (ANPEd, 1997, p. 7) 
 
 

No que se refere à proposta de um sistema nacional de avaliação, a ANPED 

afirmou acreditar na importância da avaliação dos diferentes níveis de ensino, tanto para 

confirmar como para redirecionar e corrigir as ações em andamento no sistema 

educacional. Entretanto, ressaltou que “o mero diagnóstico de uma realidade não é 

condição suficiente para alterá-la”, sendo necessária a capacidade dos gestores das 

políticas em investirem naquelas medidas apontadas pelas próprias avaliações como 

merecedoras de uma atenção maior. (idem, p. 9) 

Em relação à formação e valorização dos professores, a ANPEd afirmou que em 

vários países do primeiro mundo, a preocupação com as reformulações dos cursos de 

formação de professores e a crescente valorização da carreira do magistério “expressam a 

preocupação de adequar o sistema de ensino às sociedades científicas e a caracterização do 

professor como agente privilegiado dessas mudanças. Nesses países, elevam-se os níveis 

de formação profissional dos docentes e valoriza-se a profissão.” (ANPED, 1997, p. 34) 

Esta perspectiva pressupunha que a qualificação do ensino estivesse relacionada à 

qualidade da formação inicial de professores e à existência de uma carreira profissional 

estimulante. Nessa perspectiva, afirmou que um plano de política pública que pretendesse a 

melhoria efetiva da qualidade do ensino deveria propor ações que priorizassem a qualidade 

da formação de professores e a valorização da profissão com estabelecimento de formação 

contínua e salários dignos. 

Em seu parecer, a ANPEd registrou que o Plano do MEC propôs o oferecimento de 

uma formação com qualidade, retirando-a das universidades sem, todavia, mudar seu 

desenho curricular, ao criar os Institutos Superiores de Educação ou o Curso Normal 

Superior via LDB (art. 62 e 63). Objetivou, também, suprir a falta de professores na rede 

pública simplesmente estendendo o diploma de professor a outras carreiras, com um 
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“complemento irrisório e não adaptado de disciplinas pedagógicas”. (ANPEd, 

1997, p. 35) Entretanto, não definiu um prazo para que essa formação emergencial tivesse 

seu término, podendo-se inferir que o Plano do MEC não pretendia dotar a educação básica 

brasileira de quadros docentes adequadamente preparados para o ensino de áreas tão 

importantes e estratégicas como matemática e ciência. 

Opondo-se à criação dos Institutos Superiores de Educação e ressaltando a 

importância da ação da universidade na formação de professores, a ANPEd afirmou que  

 
Consideramos que retirar da universidade a tarefa formadora é por em risco 
a qualidade dos futuros professores, pois é aí que se têm hoje no Brasil 
grande parte da pesquisa e da experiência inovadora acumulada sobre ensino 
em nosso país. É a universidade quem tem hoje respostas de qualidade para 
a proposição de novos currículos para a Licenciatura. O que é necessário, 
portanto, é rever o currículo e não o locus da formação. (ANPEd, 1997, p. 
35) 
 
 

Em relação ao financiamento, a ANPEd chamou a atenção para o fato de que não 

estavam previstos na proposta de PNE do MEC os recursos financeiros necessários à 

formação pré-serviço e em serviço de professores e ao aumento salarial e ao 

estabelecimento do plano de carreira e do piso salarial. 

Dentre as entidades do campo do trabalho, a ANFOPE, que se constitui de uma 

base muito próxima da ANPEd, apresentou emendas à proposta de PNE do MEC, 

objetivando “reafirmar a responsabilidade do poder público e das Universidades Públicas 

com a formação dos profissionais de educação para todos os níveis e modalidades.” 

(ANFOPE, s/d, p. 1) Neste documento, a ANFOPE reafirmou a compreensão de que as 

faculdades/centros/departamentos de educação constituiriam espaço privilegiado e de 

referência para a formação de professores/profissionais da educação, marcando sua posição 

contrária à proposta de criação dos Institutos Superiores de Educação como alternativas à 

formação dos profissionais da educação. A criação de outras modalidades de instituições 

de ensino superior, que não a universidade e centros universitários, por parte do poder 

público, somente deveria ser feita em caráter emergente, provisório e temporário. Deste 

modo, “A urgência constatada no campo da formação de professores em nosso país, não 

deve permitir que medidas emergenciais tornem-se permanentes e transformem-se em 

políticas definitivas no campo da formação. (idem) 
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As emendas apresentadas pela ANFOPE objetivaram incluir no PNE suas 

proposições para a formação de professores, mediante a inclusão de metas, tais como: a 

formação inicial dos profissionais da educação – da educação infantil ao ensino médio -, 

deveria ser responsabilidade das Faculdades/Centros de Educação, nas 

Universidades/Instituições de Ensino Superior, e seria realizada em cursos/programas 

específicos de graduação plena, tendo como referência uma Base Comum Nacional; o 

Ministério da Educação deveria buscar a articulação com as Universidades e 

Faculdades/Centros de Educação no sentido de promover a valorização dos cursos de 

formação dos profissionais da educação – Licenciaturas e Pedagogia; os programas de 

educação a distância para a formação de professores necessitariam ser suplementares e 

antecedidos pela formação inicial e estar vinculados às Universidades; no prazo máximo de 

dois anos, a partir da aprovação do PNE, as Instituições de Ensino Superior precisariam 

rever a estrutura de seus cursos de formação de professores – Licenciaturas e a Pedagogia 

– de modo a atender às especificidades da formação dos profissionais da educação. 

(ANFOPE, s/d) 

Além do CRUB que apresentou proposta ao MEC para o PNE, representando os 

privatistas, a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) 

também encaminhou sugestões. O documento da ABMES originou-se das discussões e 

debates ocorridos durante o seminário “Por uma Educação de Qualidade para Todos”, 

realizado em Brasília, em outubro de 1997. Este documento foi dividido em três partes: na 

primeira foram comentadas as prioridades da área educacional definidas pelo MEC e 

analisados alguns dos principais problemas do ensino superior no país. A segunda parte se 

referiu ao conteúdo do PNE do MEC, tecendo comentários jurídicos sobre suas metas. Na 

terceira parte foram apresentadas sugestões da ABMES à definição de uma nova política 

para o ensino superior. Dentre outros, esta entidade propôs: a ampliação do crédito 

educativo, associado ao processo de avaliação das instituições superior públicas e 

particulares; o oferecimento de apoio e incentivo governamentais para as instituições 

particulares sem fins lucrativos que comprovem qualidade do ensino que oferecem, 

inclusive apoio financeiro para suas atividades de pesquisa; a definição de currículos 

mínimos efetivamente mínimos, evitando-se o detalhamento que somente servem para 

limitar a autonomia das instituições; e a garantia de uma efetiva autonomia didática, 
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científica e administrativa e de gestão para as universidades e centros 

universitários, após avaliação, tendo como referência o seu projeto institucional.324 

 

 

5.3 A tramitação do PNE no Senado Federal 

No Senado Federal, a tramitação do PNE foi rápida e não foi alvo de intensos 

debates. A principal preocupação da maioria dos senadores, comprometida com a 

orientação do governo, consistiu na agilização da tramitação da proposta de PNE já 

aprovada na Câmara Federal. Em agosto de 2000, o projeto, que recebeu no Senado o 

número de PLC nº 42/2000, foi encaminhado à Comissão de Educação,325 sendo indicado 

para relator o senador José Jorge (PFL-PE).326 

No dia 12/12/2000, o relator apresentou na Comissão de Educação parecer 

favorável ao projeto aprovado na Câmara. Através do Parecer nº 1.226-A/2000, o senador 

José Jorge delineou um breve histórico da tramitação do projeto de PNE, retomou seus 

pontos principais e uma síntese das metas propostas para a educação nacional em todos e 

níveis e modalidades de ensino, para a formação de professores, para o financiamento da 

educação e o acompanhamento e a avaliação do Plano. No que se referia ao magistério da 

educação básica, afirmou que, no projeto do PNE aprovado na Câmara: 

 
(...) são estipulados alguns prazos relativos à formação mínima, o que não se 
afigura como muito eficaz na educação brasileira, embora tenha o mérito de 
constituir mais um estímulo favorável ao aumento da qualificação 
profissional docente. De qualquer forma, a identificação e o mapeamento 
dessas deficiências, determinados pelo Plano, devem contribuir para uma 
ação mais eficaz das políticas de eliminação da docência leiga.327 
 
 

Com esta afirmativa o senador revelou não confiar no cumprimento das metas do 

PNE referentes à exigência formação mínima para a docência. Revelou ainda não confiar 

                                                 
324 ABMES Notícias. ABMES encaminha ao MEC sugestões sobre o PNE. Dez. 1997. p. 3. 
325 O presidente da Comissão de Educação do Senado à época era o senador Freitas Neto (PSDB-PI) e vice-
presidente a senadora Luiza Toledo (PSDB-ES). 
326 O senador José Jorge, enquanto deputado, foi o relator do projeto de LDB na Câmara Federal em 1996, 
após sua aprovação no Senado Federal. Ele era presidente da Comissão de Educação da Câmara quando os 
projetos de PNE deram entrada naquela Casa e indicou o deputado Nelson Marchezan para sua relatoria. 
327 Diário do Senado Federal, 13/12/2000, p. 24780-24781. 
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no cumprimento do próprio PNE, visto a educação brasileira não estar 

acostumada à elaboração e realização de planos de longa duração e por isso esta iniciativa 

não “se afigura como muito eficaz”. Mas, para o senador, “de qualquer forma” valeu o 

esforço da identificação e do mapeamento das deficiências da educação nacional e da 

formação de professores. O que é muito pouco para um Congresso que defendia, em 

discurso, uma educação de qualidade para todos. 

Após afirmar, em seu parecer, que as metas e objetivos do PNE aprovado na 

Câmara, ainda que se mostrassem ambiciosos em alguns pontos, seriam exeqüíveis, emitiu 

parecer favorável ao projeto da Câmara. Para ele: 

 
Não parece adequado, neste momento, apresentar novas sugestões de 
alteração do Plano. Os ajustes efetuados na Câmara dos deputados foram 
numerosos e alcançaram um equilíbrio que merece ser valorizado. Além 
disso, não apresentam qualquer óbice de natureza constitucional ou legal. 
Decerto, os debates estão apenas a iniciar-se nesta Casa e os 
aperfeiçoamentos não podem ser descartados. No entanto, cumpre avaliar 
com cautela se a celeridade na tramitação do Plano não seria o mais 
recomendável, haja vista o quanto já se esperou pela sua aprovação desde a 
promulgação da Constituição de 1988.328 
 
 

Antes da apreciação deste projeto, foi colocado em votação o requerimento 

proposto pela senadora Emília Fernandes (PTB-RS) que solicitava a realização de 

audiência pública com o objetivo de instruir a apreciação e votação do Plano Nacional de 

Educação, PLC nº 42/2000. A referida senadora afirmava que sua solicitação provinha da 

necessidade de que, este plano, para atender as necessidades educacionais da maioria da 

população brasileira, precisaria ser “o mais democrático, o mais amplo e o mais coletivo 

possível”.329 

Para a senadora a Comissão de Educação do Senado, apesar de reconhecer o 

trabalho realizado na Câmara dos Deputados, não poderia se furtar de submeter as 

propostas contidas no plano a uma debate mais amplo com a participação de pessoas, 

entidades, segmentos e o próprio Governo.330 

                                                 
328 Diário do Senado Federal, 13/12/2000, p. 24782. 
329 Senado Federal - Comissão de Educação – Ata da 35ª Reunião Extraordinária, da 2ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 51ª Legislatura, realizada em 12 de dezembro de 2000. (p. 7) 
330 Senado Federal - Comissão de Educação – Ata da 35ª Reunião Extraordinária, da 2ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 51ª Legislatura, realizada em 12 de dezembro de 2000. (p. 7) 



 

 

{PAGE  } 

 

Dentre as manifestações sobre a discussão do PNE, a senadora ressaltou 

as mensagens enviadas pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, pela 

Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo e 

pelo Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul.331 

O senador José Jorge (PFL-PE) se utilizou do argumento da urgência da 

necessidade de aprovação do projeto para contestar a realização das audiências públicas. 

Para ele: 

 
Então, fazer audiência pública no momento seria aprovar esse plano ainda no 
próximo ano. Se for alterado, voltaria para a Câmara e levaria pelo menos 
mais um ou dois anos para entrar em vigor. Se não sofre modificação, 
realmente será de pouca valia. É importante que entre em vigor no próximo 
ano, quando se iniciará uma nova década, um novo milênio, para que não 
passe a viger no último ano dos Governos Estaduais.332 
 
 

A senadora Heloísa Helena (PT-AL) defendeu a realização das audiências públicas 

afirmando que os senadores não poderiam aceitar o argumento tempo como impeditivo 

para se prolongar a discussão. Mencionou a realização do CONED, há duas semanas no 

Congresso, que reafirmou o projeto da sociedade civil e pediu a aprovação de sua proposta 

de PNE. 

Após os debates, o requerimento foi colocado em votação e rejeitado pela maioria 

do parlamentares presentes. Em seguida o parecer do senador José Jorge, foi votado 

aprovado com a abstenção do senador Júlio Eduardo (PV-AC) e da senadora Heloísa 

Helena (PT-AL). 

Nesta reunião, a Comissão de Educação aprovou também a realização de um 

seminário sobre o PNE no início do ano de 2001 e da criação de uma subcomissão para a 

implantação e acompanhamento do Plano Nacional de Educação. O senador José Jorge 

(PFL-PE) apresentou ainda o Requerimento nº 630/2000, pedindo urgência para a votação 

do projeto de PNE no plenário. O requerimento foi aprovado e encaminhado ao Presidente 

do Senado. 

                                                 
331 Senado Federal - Comissão de Educação – Ata da 35ª Reunião Extraordinária, da 2ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 51ª Legislatura, realizada em 12 de dezembro de 2000. (p. 9) 
332 Senado Federal - Comissão de Educação – Ata da 35ª Reunião Extraordinária, da 2ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 51ª Legislatura, realizada em 12 de dezembro de 2000. (p. 8) 
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No dia 14/12/2000, o parecer aprovado na Comissão de Educação do 

Senado entrou na pauta de discussão, em turno único, no plenário do Senado. A rapidez na 

votação do PNE revelou a pressa do Executivo em aprovar sua proposta de PNE antes da 

virada do ano e o empenho de sua base aliada para atingir esta meta, garantindo-se sua 

implantação a partir do próximo ano. 

Nesta reunião no plenário,333 o projeto foi aprovado com a abstenção do Bloco de 

Oposição,334 com exceção da senadora Emília Fernandes (PTB-RS). A ausência de debates 

acerca do conteúdo do projeto revelou o fortalecimento do Executivo que facilmente 

conseguiu aprovar seu projeto no Senado. Se na Câmara a sociedade civil ainda conquistou 

alguns espaços para se manifestar e os parlamentares comprometidos com o projeto 

democrático de massas lutaram para fazer prevalecer o PNE da Sociedade Civil e 

incluíram algumas alterações no Substitutivo Marchezan, no Senado não houve espaço 

para debates e a oposição não conseguiu sequer introduzir mudanças no projeto. 

Como o Senado não alterou o projeto aprovado na Câmara, o mesmo foi enviado 

diretamente à sansão presidencial. No dia 09/01/2001, o Presidente da República enviou 

mensagem ao Senado comunicando veto parcial ao Plano Nacional de Educação aprovado. 

Na mensagem, o Presidente afirmou que, antes de se manifestar pelo veto ouviu os 

Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento de Gestão, o que revela que em 

seus vetos somente foram considerados os aspectos financeiros. Somente não revelou que 

fechou seus ouvidos às propostas das entidades do campo do trabalho da sociedade civil 

que reivindicavam para a educação bem mais do que constante do projeto aprovado no 

Senado. Desta forma, prevaleceu no PNE a lógica financeira do corte dos gastos do Estado, 

inerente às propostas neoliberais, em detrimento da lógica social, preocupada em garantir o 

direito à educação de qualidade a todos os brasileiros. 

O texto final do PNE foi sancionado com vetos, pelo Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, no dia 09/01/2001, se convertendo na Lei nº 10.172, publicada no dia 10/01/2001 

no Diário Oficial da União. 

O Presidente FHC se opôs a nove artigos do PNE, todos referentes à ampliação de 

recursos destinados ao financiamento da educação. Foram vetados os itens que tratavam 

                                                 
333 Diário do Senado Federal, 15/12/2000, p. 25232. 
334 O Bloco de Oposição era constituído pelos seguintes partidos: PT, PDT e PV. 
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da: ampliação do Programa de Garantia de Renda Mínima para crianças de 0 a 6 

anos; ampliação da proporção da oferta de ensino superior público a 40% do total das 

vagas, com a criação de novos estabelecimentos públicos de educação superior; criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior, constituído, dentre 

outros, de pelo menos 75% dos recursos da União vinculados à educação; ampliação do 

programa do crédito educativo para atender, no mínimo, 30% da população matriculada no 

setor particular; ampliação do financiamento público à pesquisa científica e tecnológica; 

implantação, em um ano, de planos gerais de carreira para os profissionais que atuam na 

área técnica e administrativa e respectivos níveis de remuneração; elevação, na década, do 

percentual dos gastos públicos em relação ao PIB, aplicados em educação, para atingir o 

mínimo de 7%; estabelecimento e alocação, no prazo de dois anos, de valores por aluno 

que correspondam a padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos nacionalmente; e 

garantia de recursos do Tesouro Nacional para pagamentos de aposentados e pensionistas 

do ensino público na esfera federal, excluindo estes gastos das despesas consideradas como 

manutenção de desenvolvimento do ensino.335 

Os vetos do Presidente ao PNE provocaram reação imediata de parlamentares que 

participaram de sua elaboração e de entidades da sociedade civil, tanto do campo do 

trabalho, que viram ainda mais reduzidas as possibilidades de implantação de algum 

avanço no sistema educacional brasileiro, quanto de setores privatistas, que viam, dentre 

outros, na ampliação do crédito educativo a garantia de alunos para suas escolas 

superiores. 

Objetivando a derrubada dos vetos presidenciais ao PNE, entidades da sociedade 

civil se mobilizaram em torno da Campanha Nacional pelo Direito da Educação, reunindo 

mais de cem entidades educacionais. Para a anulação dos vetos seria necessário que o 

presidente do Congresso Nacional convocasse uma sessão conjunta da Câmara e do 

Senado e que 293 parlamentares votassem pela derrubada dos vetos. 

A campanha pelo Direito à Educação elegeu como meta para 2001 a derrubada 

desses vetos. Para isto, envolveu amplos setores da sociedade civil tais como organizações 

não-governamentais de diversos estados, fundações empresariais, sindicatos, agências de 

cooperação, redes de educação de jovens e adultos e de educação infantil e secretários 

                                                 
 

335 Presidência da República – Casa Civil – Subchefia para assuntos jurídicos. Mensagem nº 9, de 09 de 
janeiro de 2001. 
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municipais de educação. Além disso, se preocupou com a produção e 

disseminação de informação qualificada e com a promoção de debates e seminários. 

Dentre os mecanismos criados para a mobilização e participação social foi feito um 

abaixo-assinado que recolheu 18 mil assinaturas e três moções exigindo a derrubada dos 

vetos que foram entregues ao presidente da Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados e ao Ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Além disso, a Campanha 

organizou o envio de cartas e cartões postais a parlamentares, assim como de mensagens 

eletrônicas. Também desenvolveu ação direta de advocacia com parlamentares do 

Congresso Nacional, objetivando a disseminação de materiais que defenderam a derrubada 

dos vetos. 

É importante registrar que esta Campanha agiu conjuntamente, em algumas ações, 

com o FÓRUM no objetivo da derrubada dos vetos, entretanto, estas entidades têm caráter 

bastante diferenciado. A Campanha buscou uma mobilização ampla e irrestrita de 

entidades da educação, prefeitos municipais, organizações não-governamentais e 

empresários que defendiam o princípio geral do direito à educação.336 

A Câmara Federal e o Senado, diante dos vetos do Presidente, designaram em 

março de 2001, uma Comissão Mista incumbida de relatar o veto. Esta comissão foi 

formada pelos senadores Freitas Neto (PSDB-PI, Ex-PFL), José Fogaça (PPS-RS) e Emília 

Fernandes (PTB-RS), e pelos deputados Nelson Marchezan (PSDB-RS), Pauderney 

Avelino (PFL-AM) e Maria Elvira (PMDB-MG). Em 10/04/2001 esgotou o prazo 

regimental para a instalação da comissão e a matéria foi à Subsecretaria de Coordenação 

Legislativa do Congresso Nacional, onde em 16/04/2001 o texto completo com os vetos foi 

encaminhado para a confecção dos avulsos, sem o relatório da Comissão Mista, 

aguardando inclusão na ordem do dia.337 

 

                                                 
336 O FÓRUM teve um caráter classista, e se constituiu, desde sua criação na Constituinte de 1987, de 
entidades do campo do trabalho que “partilhando princípios, valores, concepções e idéias semelhantes, 
buscam defender a educação pública, gratuita [em todos os níveis], democrática e de qualidade social, para 
todos os cidadãos e cidadãs brasileiros (as)”. (Declaração de Princípios e Finalidades do Fórum Nacional em 
Defesa da Escola Pública. Plenária Nacional, Brasília, DF, 21/08/2001. Esta declaração substituiu o 
documento “Regimento do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública”, aprovado em 1989.) O FÓRUM 
também se articulou objetivando mobilizar a sociedade em geral, as entidades educacionais do campo do 
trabalho e as “forças progressistas” no Congresso Nacional para derrubar os vetos do Presidente FHC ao 
PNE. 
337 Esta é a última informação sobre a análise dos vetos presidenciais constante do Portal Legislativo do 
Senado Federal – Tramitação de Matérias no Senado Federal. 
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6. Lei nº 10.172: comparativo das propostas da Formação de 

Professores 

As diretrizes para a formação de professores aprovadas no PNE consistem em uma 

aparente conciliação das propostas de PNE do MEC e da sociedade civil, com significativa 

assimilação de princípios defendidos pelos profissionais e pesquisadores da área da 

educação. Esta assimilação, feita pelo relator Nelson Marchezan, pode ser percebida no 

aprofundamento dos conhecimentos exigidos para a formação de professores e na alteração 

da expressão “incentivo à pesquisa” por “a pesquisa como um princípio formativo”. 

Entretanto, as metas constantes do texto aprovado consistem em uma reedição das 

concepções que nortearam a elaboração das metas por parte do Executivo, o que impede 

que as diretrizes possam ser efetivadas a partir das concepções propostas pelo PNE da 

Sociedade Civil. O substitutivo apresentado pelo deputado Nelson Marchezan, deu origem 

ao PNE aprovado, como destacaram Valente e Romano (2002), 

 
(...) tem conteúdo peculiar: ele é um escrito teratológico (espécie de 
Frankenstein) que simula o diálogo com as teses geradas pela mobilização 
social (sobretudo no diagnóstico da situação educacional), mas adota a política 
do Governo FHC nas diretrizes, nos objetivos e nas metas. Estes últimos 
pontos são o que, de fato, possui relevância estratégica num Plano.” (p. 100) 
 
 

Nesse sentido, como a pesquisa poderia se constituir em princípio formativo se a 

preparação de professores deve se dar preferencialmente em instituições não-

universitárias? Como garantir em cursos rápidos e a distância a preparação de um professor 

com sólida formação teórica nos conteúdos específicos a serem ensinados na educação 

básica, bem como nos conteúdos especificamente pedagógicos; que dominasse o uso no 

magistério das novas tecnologias de comunicação e da informação; que tivesse ampla 

formação cultural e fosse capaz de analisar os temas atuais da sociedade, da cultura e da 

economia; e que também compreendesse as questões relativas à educação dos alunos com 

necessidades especiais e das questões de gênero e de etnia nos programas de formação? 

Não seriam exigências inviáveis para cursos nos moldes propostos pelo PNE do governo 

em suas políticas? 
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Nas proposições para o PNE em que as diferenças de concepções das 

entidades do campo do trabalho e do MEC eram inconciliáveis, o PNE não assimilou as 

indicações das primeiras. É o que se pode observar em relação ao princípio de que a 

docência deveria se constituir na base da formação profissional de todos aqueles que se 

dedicam ao estudo do trabalho pedagógico, proposta que estava no sentido oposto das 

políticas do Executivo de profissionalização da gestão numa perspectiva bastante tecnicista 

de avaliação e controle do processo pedagógico. 

Como o PNE aprovado consistiu em uma “espécie de salvo conduto” para que o 

governo continuasse implementando a política que já vinha praticando (Valente e Romano, 

2002, p. 107), o mesmo se deu com a formação de professores. Deste modo, as metas 

constantes do PNE objetivaram a manutenção de um modelo de formação de professores 

para a educação básica pautado em uma formação superior não-universitária, rápida e com 

o estímulo à modalidade de cursos a distância, não somente para a qualificação em serviço, 

mas inclusive para a formação inicial. 

Além disso, estava assentada na ênfase na formação prática, no treinamento em 

serviço a partir da noção de competência e com a previsão da instituição da certificação 

dos professores, através da Meta 9, que estabeleceu a necessidade de se “definir diretrizes e 

estabelecer padrões nacionais para orientar os processos de credenciamento das instituições 

formadoras, bem como a certificação, o desenvolvimento das competências profissionais e 

a avaliação da formação inicial e continuada dos professores.”338 

Apesar das entidades do campo do trabalho buscarem introduzir suas concepções 

de formação, vinculadas à construção de uma sociedade socialmente justa, o que 

prevaleceu no PNE aprovado foi uma proposta que subordinou a formação docente ao 

princípio da racionalidade econômica. De acordo com Kuenzer (1999), na formação de 

professores que atuarão com os trabalhadores e os “sobrantes” do sistema produtivo, não 

há a necessidade de uma formação cara ministrada em universidades, mas uma formação 

barata, ministrada em instituições não-universitárias. Esta formação deveria oferecer a 

qualificação mínima necessária para que o professor fosse capaz de oferecer ao aluno das 

classes trabalhadoras ou “sobrantes” o padrão mínimo de formação exigido para a inserção 

                                                 
 
338 Esta meta foi incluída no texto do PNE aprovado pela Comissão de Educação da Câmara Federal e foi 
mantida no texto final. 
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na vida social e produtiva nos atuais níveis de desenvolvimento científico e 

tecnológico, complementado por uma qualificação profissional de curta duração e baixo 

custo. Neste sentido, afirma Kuenzer (1999): 

 
As novas políticas [do Governo FHC], não obstante a cansativa repetição do 
compromisso com a universalização [da educação], na prática, conduzem à 
polarização das competências, por meio de uma concepção de sistema 
educacional que articula formação e mercado, de modo que se assegure à 
maioria da população o acesso à educação fundamental, única modalidade a 
ser generalizada a curto prazo, embora sem qualidade, a ser complementada 
com uma formação profissional que permita o exercício de alguma ocupação 
precarizada na informalidade (...). A oferta de educação científico-
tecnológica de qualidade fica restrita a um pequeno número de 
trabalhadores, e mesmo assim de forma hierarquizada para atender às 
demandas dos postos existentes, com níveis crescentes de complexidade, que 
são adquiridos nos pós-médios à pós-graduação. (p. 176-177) 
 
 

Deste modo, os professores formados nos Institutos Superiores de Educação seriam 

também “professores sobrantes” pois, excluídos do acesso a uma formação cuja identidade 

estivesse situada na ciência e na pesquisa, teriam sua formação reduzida a “mera 

tecnologia, ou ciência aplicada, ao mesmo tempo em que reduz o professor a mero 

tarefeiro, (...) a quem compete realizar um conjunto de procedimentos preestabelecidos.” 

(p. 182) Kuenzer ressalta ainda que, nesta perspectiva, qualquer um poderia ser professor, 

bastando dominar algumas técnicas pedagógicas; como resultado desta situação, “destrói-

se a possibilidade de construção da identidade de um professor qualificado para atender às 

novas demandas, o que justifica baixos salários, condições precárias de trabalho e ausência 

de políticas de formação continuada, articuladas a planos de carreira que valorizem o 

esforço e a competência.” (p. 182) 

*** 

No momento da elaboração da Constituição de 1988 e da LDB, as discussões sobre 

o magistério, privilegiaram a necessidade da valorização do magistério: carreira e salário. 

Mesmo quando o tema da formação esteve presente nestes debates, ele a enquadrava mais 

como um mecanismo de valorização do professor. Além disso, os debates realizados no 

processo da LDB focalizaram mais a forma em que se deveria dar a formação, em quantos 

anos, em que nível e em que instituição. Isto porque, os docentes e as organizações do 

campo do trabalho, divididos de acordo com a especificidade de suas áreas de atuação, 
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somente perceberam o conjunto das orientações para as políticas de formação de 

professores quando as reformas já estavam sendo ultimadas, como afirma Kuenzer (1999). 

Deste modo, por mais que o FÓRUM tivesse se posicionado contrariamente à criação dos 

Institutos Superiores de Educação, os mesmos somente puderam ser percebidos em sentido 

maior a partir de sua regulamentação em 1999, pelo parecer do Conselho Pleno do CNE nº 

115/1999 e da Resolução nº 1/1999, ou seja, sete anos depois que estas instituições foram 

mencionadas pela primeira vez no projeto de LDB apresentado pelo senador Darcy Ribeiro 

em 1992. 

Nos debates em torno do PNE, diante das especificidades que deveriam conter este 

plano, a questão da formação apareceu mediante o estabelecimento de diretrizes para a 

qualificação dos docentes e de prazos para a sua operacionalização. Essas discussões se 

aproximaram da definição do conteúdo da formação, o que somente ocorreu nas Diretrizes 

para a Formação de Professores para a Educação Básica. Entretanto, nas discussões dessas 

diretrizes, o contexto não foi propício ao debate, pois as entidades do campo do trabalho 

foram convidadas pelo Conselho Nacional de Educação para serem ouvidas339 e não para 

participarem de sua elaboração. 

As entidades do campo do trabalho buscaram se articular em torno da realização 

dos CONED’s, a partir de 1996, e da defesa do PNE da Sociedade Civil como uma 

resposta à aprovação de uma LDB de caráter liberal-conservador. Ressalta-se que as 

mudanças introduzidas no projeto de PNE aprovado no Senado, que incorporaram 

reivindicações da sociedade civil e que significavam aumentos de gastos com a educação, 

foram vetadas pelo Presidente. 

No processo de elaboração do PNE, o Governo FHC procurou veicular a imagem 

de uma construção participativa, como afirma Davies (2002), tentando dar “um verniz 

democrático ao Plano”. Entretanto, é possível perceber os limites da participação 

“permitida” pelo governo. Nesse sentido, Davies afirma: 

 
Se o MEC pretendesse consultar seriamente os diferentes setores envolvidos 
com a educação, teria que admitir que o Plano, a partir dessa consulta (se 
fosse para valer), pudesse alterar a atual política educacional. Como o Plano 
representava, segundo as próprias palavras do Ministro, uma continuidade da 
política educacional, depreende-se que a consulta foi só para constar. (2002, 
p. 87) 
 

                                                 
339 Daí o nome “audiência” pública. 
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Porém, até mesmo a aparência de um processo democrático, “caiu por terra” 

quando o presidente vetou as metas do PNE aprovado no Senado que significavam 

aumento de gastos com a educação. Os vetos presidenciais revelaram o caráter autoritário 

do Governo FHC em sua relação com o Legislativo e às entidades organizadas da 

sociedade civil. 

No que se refere à formação de professores, o PNE aprovado incorporou as 

propostas de formação já em processo de implantação no Governo FHC. Nesse sentido, as 

reivindicações das entidades educacionais comprometidas com o projeto democrático de 

massas não conseguiram se inscrever no seu texto final. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

EMBATES NA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

1. O Conselho Nacional de Educação no Governo FHC 

Na implementação de seu projeto educacional o Governo FHC contou com a 

participação significativa do Conselho Nacional de Educação de Educação (CNE).340 Silva 

(2002), ao analisar o Conselho Nacional de Educação implantado pela Lei nº 9131/1995, 

afirma o seu caráter meramente de assessoramento ao Ministério da Educação. Neste 

sentido, esclarece que: 

 
No início de 1995, antes da promulgação da Lei nº 9.131/1995, o recém-
empossado ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, afirmava que, de 
acordo com o programa de governo “Mãos à Obra” para a área da educação, 
buscava-se ‘um Conselho menos credenciador e mais avaliador, menos 
decisório e mais assessor e, finalmente, mais representativo do conjunto da 
sociedade e não apenas das corporações do segmento da educação’ (Folha 
de S. Paulo, 26/03/1995). É justamente esta concepção de CNE que estará 

                                                 
340 O CNE foi criado em outubro de 1994, pela Medida Provisória nº 661, da transformação do Conselho 
Federal de Educação em Conselho Nacional de Educação. O CFE foi fechado no Governo Itamar Franco por 
suspeita de corrupção, tráfico de influências e, principalmente, por privilegiamento de instituições privadas 
de ensino superior. A medida provisória (MP) que criou o CNE se pautou nos debates travados sobre a LDB 
naquele momento. A esta MP sucederam 14 reedições, até a conversão da MP nº 1.159/1994 na Lei nº 
9.131/1995, que além de extinguir o CFE e criar o CNE, instituiu o Exame Nacional de Cursos. Observa-se 
que a criação do CNE em novembro de 1995, no Governo FHC, fez-se em pleno processo de elaboração da 
LDB. Entretanto, a regulamentação do CNE se deu à margem das discussões que se travavam sobre a LDB. 
(Silva, 2002, p. 123) 
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presente na Lei nº 9.131/1995 e norteará as mudanças implementadas 
em sua estrutura, suas funções e sua composição nos anos de 1990 e início 
da década seguinte. (Silva, 2002, p. 124) 
 
 

Pela lei que regulamentou o CNE, este consiste em um órgão consultivo do Poder 

Executivo na formulação e avaliação da política educacional. A normatização do Conselho 

definiu os limites de sua autonomia diante do MEC, visto que todos os seus 

pronunciamentos e decisões devem ter o aval do Ministério. Isto significa que decisões do 

Conselho podem não ser homologadas pelo MEC. Neste formato, o Conselho não tem 

comunicação direta com a sociedade civil, mas tem como mediador obrigatório o 

Ministério da Educação. Desse modo, o Conselho adequou-se à concepção proposta pelo 

Ministro Paulo Renato, “um conselho menos decisório e mais assessor”. (Silva, 2002, p. 

124-125)341 

O CNE está dividido em Câmara de Educação Básica (CEB) e Câmara de 

Educação Superior (CES) com atribuições próprias e compostas por doze conselheiros 

cada. Os conselheiros são nomeados pelo Presidente da República, sendo 50% diretamente 

e a outra metade, obrigatoriamente, nomeada mediante consulta a entidades e segmentos da 

sociedade civil relacionadas às áreas de atuação das respectivas câmaras.342 As câmaras 

emitem pareceres e decidem, privativa e autonomamente, os assuntos pertinentes, cabendo, 

quando for o caso, recursos ao Conselho Pleno (CP). Quando um tema envolver questões 

                                                 
341 De acordo com Neves (1997a) “(...) o CNE foi criado para que o Poder Executivo pudesse ampliar seu 
poder de decisão, ao mesmo tempo que mantinha o aspecto formal da democracia neoliberal via existência de 
um ‘conselho democrático’” (p. 2) 
342 Na definição da composição da Câmara de Educação Superior do CNE deverão ser consultadas “entidades 
nacionais, públicas e particulares, que congreguem os reitores de universidades, os diretores de instituições 
isoladas, os docentes, os estudantes e os segmentos representativos da comunidade científica” (Lei nº 
9.131/1995, art. 8º, § 3º). As entidades que deverão ser consultadas para a elaboração das listas tríplices para 
a CES são: CUT; Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT); Força Sindical; Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA); Confederação Nacional do Comércio (CNC); Confederação Nacional da Indústria (CNI); 
Academia Brasileira de Ciências; Academia Brasileira de Educação; Associação Brasileira de Reitores de 
Universidades Comunitárias (ABRUC); Associação Brasileira de Reitores de Universidades Estaduais e 
Municipais (ABRUEM); ANPED; Associação Nacional de Universidades Particulares (ANUP); ANDIFES; 
CRUB; CONSED; ANDES-SN; SBPC; UNE. A Portaria nº 2.160/1997, acrescentou a esta lista a  
Confederação  Nacional  do  Transporte – CNT e a Portaria  nº 12/2000 ampliou esta relação com a Social 
Democracia Sindical, braço sindical do PSDB. Pela Portaria nº 1.883/1999 foram incluídas nesta relação a 
ANPAE e a Associação Nacional de Centros Universitários (ANACEU). A Portaria nº 31/2002 acrescentou a 
indicação da Associação de Faculdades e Institutos Superiores (ANAFI). Na definição da composição da 
CEB deverão ser consultadas entidades nacionais, públicas e particulares, que congreguem os docentes, 
dirigentes de instituições de ensino e os Secretários de Educação dos Municípios, dos Estados e do Distrito 
Federal (Lei nº 9.131/1995). As entidades consultadas para a elaboração da lista tríplice para a CEB definidas 
pela Portaria nº 1.455/1995 são: Academia Brasileira de Ciências; Academia Brasileira de Educação; AEC; 
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referentes às duas câmaras eles também são discutidos no Conselho Pleno do 

Conselho, como foi o caso das discussões em torno da elaboração das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior. 

A atuação do CNE, de sua criação em 1995 até 2001, foi marcada pelas disputas 

existentes entre: a) os segmentos que compartilhavam/defendiam as políticas propostas 

pelo Governo FHC; b) as facções que defendiam os interesses da burguesia de serviços 

educacionais343 e c) os setores que buscavam a implementação de políticas que garantissem 

o fortalecimento das instituições de educação pública e maior controle público sobre as 

instituições privadas de ensino, principalmente no ensino superior. 

Além disso, a trajetória do CNE consistiu no seu progressivo “desarmamento”, por 

parte do Governo FHC, como instância de negociação de assuntos pendentes na área 

educacional. Este “desarmamento”,344 iniciado através das primeiras regulamentações do 

CNE, buscou, por um lado, enfraquecer sua autonomia frente ao Poder Executivo. Por 

outro, reduzir, no interior do Conselho, a participação dos segmentos ligados à defesa do 

padrão de ensino público e gratuito,345 fortalecendo os grupos representantes das 

instituições privadas. E, em um último momento, esvaziar o próprio Conselho como 

                                                                                                                                                    
ANPEd; CUT; CGT; CNA; CNC; CNI; CNTE;  CRUB; Conselho Geral das Instituições Metodistas de 
Ensino; CONSED; Força Sindical; Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação; SBPC; UBES; UNDIME. 
343 É preciso destacar que os representantes do governo e os representantes dos privatistas não formavam um 
grupo homogêneo. Havia diferenças significativas entre seus membros no que se referia ao grau de controle a 
ser exercido pelo poder público na fiscalização das instituições privadas de ensino e ao financiamento destas 
instituições. Devido a esta divergência, os representantes dos empresários do ensino entraram em choque 
com as políticas do Governo FHC, quando estas reduziram benefícios financeiros às entidades privadas, 
redefiniram os subsídios às instituições comunitárias e filantrópicas e implementaram programas de 
avaliação, como o Provão e a avaliação das condições de oferta no ensino superior. Mas, quanto à concepção 
da educação adequada às necessidades de uma sociedade competitiva e quanto à necessidade da expansão da 
rede privada, principalmente no ensino superior, estes dois grupos assumiram a mesma postura de combate 
aos “privilégios” da universidade pública, conforme afirmado pelos representantes destes grupos.  
344 Silva (2002), no texto “Conselho Nacional de Educação: de aparelho de Estado a agência de 
empresariamento do ensino superior”, analisa como se deu o processo de desarmamento do CNE via 
mudanças de suas atribuições. 

345 Em relação à composição do CNE, Linhares e Silva (2003) afirmam que: “Não podemos minimizar 
que, na composição do CNE, sempre prevaleceu a escolha de nomes mais ligados aos interesses 
privatistas do que públicos e sempre numericamente minoritários os conselheiros que compartilharam de 
lutas e debates dos educadores organizados em associações e sindicatos.” (p. 29) 
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espaço de deliberações referentes ao ensino superior, principalmente, o privado 

não-universitário.346 

Logo após a aprovação da LDB, o Conselho Nacional de Educação iniciou a 

regulamentação da LDB via elaboração e aprovação de pareceres e resoluções sobre as 

mais diversas questões referentes à educação nacional.347 No que se refere à formação de 

professores,348 as discussões no interior do CNE se pautaram, principalmente nas seguintes 

orientações já delimitadas pela LDB: enfraquecimento da universidade como espaço 

destinado à formação de professores e o fortalecimento dos Institutos Superiores de 

Educação como instituição adequada para oferecer esta formação; reconfiguração do curso 

de Pedagogia como locus destinado à formação dos especialistas em educação e afirmação 

do Curso Normal Superior como trajetória única para a formação de professores das séries 

iniciais do ensino fundamental e da educação infantil. 

Além disso, o CNE procurou a afirmação da noção de competência como 

concepção norteadora da formação de professores, marcada pelo realce da formação 

prática do professor. Neste sentido, afirma Ferreti (2001) “observa-se uma preocupante 

tendência, no Brasil, de tornar o conceito de competência ordenador das relações tanto na 

                                                 
346 Decreto nº 3.860, de julho de 2001, que centralizou no âmbito do MEC o processo de autorização, 
credenciamento e descredenciamento de IES não-universitárias, reservando à CES do CNE funções 
prioritariamente normativas nesta questão. 

347 De acordo com Saviani (1998), a regulamentação da LDB, aprovada em 1996, consiste em uma 
situação “no mínimo curiosa”. (p. 7) Isto porque antes mesmo de ser aprovada, em dezembro de 1996, a 
referida lei já estava sendo regulamentada. Este fato pode ser observado: na aprovação da Lei nº 
9.131/1995, que criou o Conselho Nacional de Educação; na aprovação da Lei nº 9.192/1995 que definiu 
a escolha para dirigentes de instituições de ensino superior com redução das possibilidades democráticas 
deste processo ao estabelecer a primazia do voto dos professores em detrimento dos estudantes e 
funcionários e manter o poder do Presidente da República na escolha do ocupante do cargo máximo da 
universidade; na tramitação da Proposta de Emenda Constitucional nº 14, que priorizou o financiamento 
do ensino fundamental, em detrimento dos outros níveis da educação básica, principalmente, da 
educação infantil e da modalidade de educação de jovens e adultos, que estava de acordo com as 
recomendações dos organismos internacionais de financiamento; e na criação de um sistema nacional de 
avaliação da educação nacional através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e do 
Exame Nacional de Cursos, conhecido como o Provão. A antecipação da regulamentação de “partes” da 
LDB revelou, por parte do governo, a existência de um projeto elaborado, em suas linhas mestras, para a 
educação que dispensava a discussão com os setores organizados da sociedade civil e também 
dispensava a aprovação do que deveria se constituir na “Carta magna da educação”, a LDB. Deste modo, 
a LDB assimilou propostas já em implantação pelo Governo Federal. 

348 Em anexo são indicadas as normatizações específicas do CNE acerca da formação e profissionalização de 
professores no período de sua criação até o ano de 2002. Estas normatizações foram feitas através de dois 
instrumentos de manifestações do CNE: Parecer – “ato pelo qual o Conselho Pleno ou as Câmaras 
pronunciam-se sobre qualquer matéria de sua competência, sendo, preferencialmente, dividido em três partes: 
Relatório, Voto do Relator e Conclusão do Conselho Pleno ou das Câmaras, conforme o caso”; e Resolução – 
“ato decorrente de parecer, destinado a estabelecer normas sobre a matéria de competência do Conselho 
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esfera do trabalho quanto no âmbito da educação”. No âmbito da educação, para 

garantir a implantação da noção de competência, tanto na educação básica, quanto na 

educação profissional, tornou-se imperiosa sua implantação na formação de professores. 

Assim, professores formados a partir da noção de competência seriam capazes de 

contribuir para o desenvolvimento das competências necessárias para a inserção de seus 

alunos no padrão de acumulação flexível do capital que requer novas habilidades e 

competências do trabalhador. 

Desse modo, no quadro das reformas educativas necessárias para a adaptação da 

formação dos trabalhadores às mudanças geradas pelo modelo de acumulação flexível do 

capital e pelas novas relações sociais de produção capitalista, a formação de professores 

ganhou importância estratégica para sua concretização no âmbito da educação básica, da 

escola e da própria sala de aula. Daí a necessidade de adequação da formação de professor 

ao novo modelo de formação do trabalhador no país, ou seja, a formação por competências 

que ganhou espaço na reforma educacional implantada pelo Governo FHC e orientou a 

elaboração das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional, para o ensino 

médio e para a formação de professores. 

É importante ressaltar que todas as discussões sobre a formação de professores 

travadas no interior das entidades da sociedade civil, principalmente do campo do trabalho, 

e dos debates entre estas entidades e o MEC, a partir do final década de 1980, estiveram 

marcadas pelas disputas de duas concepções de formação do pedagogo existentes no 

interior do campo acadêmico. De um lado, um grupo de professores que vem afirmando a 

docência como a base da identidade profissional de todo educador, defendida pela 

ANFOPE. De outro, a proposta de que a “base da identidade profissional do educador é a 

ação pedagógica, não a ação docente.” (Libâneo, 2001, p. 120) Na primeira proposta, que é 

a que tem maior aceitação no interior do campo do trabalho e, por este motivo, foi 

analisada neste estudo, a ação do pedagogo se refere à docência, concentrando sua ação na 

instituição escolar. Na segunda, a ação do pedagogo pode se vincular às diversas instâncias 

pedagógicas da sociedade, não somente à escola. 

                                                                                                                                                    
Pleno ou das Câmaras, a serem observadas pelos sistemas de ensino.” (Resolução nº 01, de 24 de março de 
1997. Dispõe sobre o funcionamento do Conselho Nacional de Educação e dá outras providências) 
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No momento de discussão sobre a formação de professores no CNE, mais 

uma vez, as divergências entre estas concepções se manifestaram e contribuíram para a 

falta de unidade do campo do trabalho em torno de uma proposta de consenso. Destaque-se 

que o MEC se utilizou das divergências existentes no interior do campo do trabalho para 

fortalecer suas teses para a formação docente. 

 

2. CNE e a Regulamentação da Formação de Professores Pós-LDB 

A primeira resolução aprovada pelo CNE, logo após a promulgação da LDB, sobre 

a formação de professores consistiu na Resolução nº 2/1997,349 que regulamentou os 

Programas Especiais de Formação Pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo 

do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional de nível médio. Apesar 

do tempo curto definido pelo MEC para a elaboração e a aprovação de uma proposta para 

estes programas, foi feita no mês de janeiro uma audiência pública, no Rio de Janeiro, para 

discutir este tema. Lüdke (1998) registra que várias associações estiveram presentes na 

audiência: ABE, ANPAE, ANFOPE, ANPEd, CRUB, Fórum de Pró-Reitores de 

Graduação das Universidades Brasileiras e UNDIME. Entretanto, “Nem todas as 

reivindicações levantadas nesse dia nem as muitas discussões que se seguiram, dentro do 

âmbito do CNE e do próprio MEC, puderam ser contempladas na versão final da 

proposta.” (Lüdke, 1998, p. 36-37) 

Lüdke (1998) ressalta os aspectos mais discutidos na elaboração da proposta de 

criação do programa especial de formação docente, ou seja, como fazer com que os 

                                                 
349 A professora Menga Lüdke, conselheira da Câmara de Educação Básica do CNE, menciona que dentro da 
incumbência do CNE de esclarecer e regulamentar pontos específicos da LDB ficou sob sua responsabilidade 
o Título VI – Dos profissionais da Educação. Em relação à aprovação da resolução sobre os Programas de 
Formação Pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e 
da educação profissional de nível médio ela afirma que “(...) o CNE foi convocado para uma reunião 
extraordinária, na qual lhe seria apresentada uma proposta enviada pelo MEC, para enfrentar o problema da 
falta de professores em várias disciplinas das últimas séries do ensino fundamental e do ensino médio. Essa 
reunião se deu no início do mês de janeiro de 1997, sendo que vários conselheiros não puderam comparecer, 
por se tratar de um período de férias escolares. Foi constituída uma comissão composta de dois membros da 
Câmara de Educação Superior (CES) e dois membros da Câmara de Educação Básica (CEB). O prazo 
estabelecido pelo MEC era até o final de janeiro, muito curto para o amadurecimento da reflexão sobre o 
problema, a partir das consultas aos representantes das principais associações voltadas para o estudo da 
formação de professores, como ficou determinado na reunião extra do CNE.” (1998, p. 36) Este comentário 
revela que o MEC tinha urgência em aprovar estes programas de formação de professores e que a 
participação das entidades da sociedade civil na elaboração desta resolução não era necessária. A professora 
Menga Lüdke, professora do PUC-RJ, foi indicada para o CNE pela SBPC. Ela cumpriu apenas mandato de 
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profissionais já formados em outras áreas possam ser introduzidos em uma 

concepção de educação, na disciplina que pretendem lecionar, num período mais curto do 

que o destinado aos cursos regulares de licenciatura? Outra questão discutida se referiu à 

atribuição de um certificado aos concluintes do programa especial, equivalente ao dos 

concluintes do curso de licenciatura regular. Nesses debates saiu vitoriosa a equivalência 

dos cursos. Outro ponto muito debatido consistiu na definição do caráter especial e 

transitório destes cursos especiais, concepção que saiu vitoriosa. É importante ressaltar que 

vários conselheiros defenderam um caráter regular e permanente na oferta dos mesmos.350 

Entretanto, Linhares e Silva (2003) ressaltam que, diante de uma política 

educacional de resultados e da descontinuidade das mesmas no país, os programas 

especiais implantados em 1997 foram corroborados em 1999, sem o caráter de formação 

provisória, pois explicitamente mencionados na Resolução CNE nº 1/1999, que 

regulamentou o funcionamento do Instituto Superior de Educação e dos Cursos Normais 

Superiores. Neste sentido afirmam: 

 
Essa Resolução faz referência a uma avaliação dos programas especiais, que 
deverá acontecer, no máximo, em 2004. Contudo, não se condiciona a 
continuidade dos programas ao resultado da mencionada avaliação, dando-se 
a impressão de que tais programas vieram para ficar e de que os problemas 
estruturais relativos às condições de exercício do magistério não serão 
profundamente enfrentados. (Linhares & Silva, 2003, p. 47) 
 

Em relação à implantação destes “cursos especiais”, Weber (2002) afirma que os 

mesmos foram criados “sem a simultânea instituição de mecanismos regulares de 

acompanhamento das iniciativas implementadas”. (p. 95) Ressalta ainda que “os mais 

                                                                                                                                                    
dois anos, não sendo reconduzida pelo Presidente da República, certamente porque defendeu os princípios 
propostos pelas entidades da área educacional do campo do trabalho. 
350 O conselheiro Ulysses de Oliveira Panisset, da Câmara da Educação Básica, apresentou voto em separado 
justificando sua posição contrária à definição dos programas de formação pedagógica para portadores de 
diplomas de educação superior como emergenciais ou provisórios. Para ele, esta caracterização não 
encontraria respaldo na LDB. Assim, o art. 63, inciso II da LDB “define muito claramente tal tipo de 
formação como uma das admitidas para serem oferecidas pelas instituições superiores de modo permanente. 
A alegação da existência de postulação de entidades ou grupos representativos de profissionais da educação 
não justifica o caráter provisório que este colegiado acaba de emprestar a esse tipo de programa. O CNE não 
pode ultrapassar, em suas normas, os limites da LDB.” (Parecer Conselho Pleno nº 4/1997) O conselheiro 
Ulysses de Oliveira Panisset exercia no momento de sua nomeação para o CNE, início de 1996, os cargos de: 
Presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais; Reitor do Instituto Metodista Izabela 
Hendrix; Membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, desde 1967; Membro do Conselho 
Geral das Instituições Metodistas de Ensino (COGEIME). (Revista Documenta, mar. 1996) Além disso 
ocupou cargos na representação da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (COFENEN). 
Foi indicado para o CNE pelo COGEIME. 
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diversos recursos têm sido empregados por algumas instituições de ensino 

superior [privadas] com o objetivo de multiplicar as suas chances de licenciar professores.” 

(idem) 

Este comentário, proferido por uma conselheira da CES do CNE, revela o quanto a 

regulamentação destes “cursos especiais”, e da formação de professores em geral, foi 

influenciada pelas pressões das instituições privadas de ensino superior para que não 

fossem definidos limites e entraves para a ampliação de sua atuação nesta área. O voto em 

separado do conselheiro Panisset revelou a insatisfação do setor privado com a definição 

do caráter especial e transitório destes cursos. Ao mesmo tempo, as entidades do campo do 

trabalho procuraram se organizar para impedir a sua criação, desde a LDB, e sua 

regulamentação, visto contribuírem para a descaracterização da formação docente, ao 

possibilitar que, em cursos rápidos, profissionais de outras áreas se tornassem professores 

com diplomas de licenciatura plena. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores na 

Modalidade Normal em Nível Médio foram elaboradas pela CEB do CNE351 e tiveram 

como relatora, a conselheira Edla de Araújo Lira Soares.352 A conselheira afirmou que as 

diretrizes propostas em seu relatório para a formação de professores na modalidade normal 

de nível médio retomaram os princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental e Médio, as contribuições contidas nos 

referenciais para formação de professores sugeridos pela Secretaria de Ensino Fundamental 

(SEF) do MEC, as orientações da proposta de Curso Normal Superior a distância 

                                                 
351 Em relação à elaboração destas diretrizes, Lüdke (1998) esclarece que a CEB, considerando que seriam 
muitas as implicações dos art. 62 e 63 da LDB, resolveu criar uma comissão especial para estudar 
especificamente a modalidade Normal, composta pela conselheira Edla Soares e por ela, e uma outra 
comissão, para a qual além das duas conselheiras foi convidada a conselheira Silke Weber, da CES, já que os 
assuntos a serem tratados envolviam o ensino superior. Ela afirma que se reuniu várias vezes para estudar “a 
importante afirmação da modalidade Normal, no corpo da LDB, em seu Artigo 62, em contraposição ao que 
fica proposto no Artigo 87 do Título IX, que aponta para um horizonte de formação em nível superior para 
todos os professores da educação básica, mas apenas no final da década da educação (...). Até lá, numa 
posição bastante condizente com as reais condições de um país de composição tão diversificada, a lei aceita a 
formação em curso de nível médio, para professores da educação infantil e das primeiras séries do ensino 
fundamental.” (p. 43) Esta comissão elaborou um estudo preliminar para discussão apresentado à CEB em 
fevereiro de 1998. 
352 A conselheira Edla Soares, professora aposentada do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 
Pernambuco, foi secretária municipal de educação e cultura de Recife e presidente da UNDIME. Foi indicada 
para o CNE pela UNDIME. 



 

 

{PAGE  } 

 

formulada pela Fundação Darcy Ribeiro353 e as discussões que subsidiaram o 

programa de formação de professores em exercício, coordenado pela Secretaria do Ensino 

a Distância do MEC, registrando ainda as contribuições do “instigante e atual debate sobre 

a formação do educador” (Parecer CEB nº 1/1999), certamente se referindo às discussões 

realizadas pelas entidades organizadas da área da educação. Com esta afirmativa, a relatora 

demonstrou que, na elaboração de sua proposta para a formação de professores no curso 

normal de nível médio, foram consideradas, principalmente, as diretrizes já elaboradas pelo 

MEC e as diferentes experiências de formação docente realizadas também no âmbito do 

próprio MEC. Este parecer foi aprovado unanimemente pela Câmara de Educação Básica 

em 29/01/1999.354 

A Resolução nº 2/1999, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Docentes na modalidade normal, nível médio, para atuar na educação infantil 

e nos anos iniciais do ensino fundamental, manteve a formação de professores dos anos 

iniciais de escolarização no nível médio. Nesta proposta “cada escola deve assegurar a 

constituição de valores, conhecimentos e competências gerais e específicas necessárias ao 

exercício da atividade docente que, sob a ótica do direito, possibilite o compromisso dos 

sistemas de ensino com a educação escolar de qualidade para as crianças, jovens e 

adultos”. (art. 1º, § 1º) A duração destes cursos foi definida com, no mínimo, 3.200 horas 

distribuídas em quatro anos, podendo ser cursado em três anos em tempo integral. A 

formação destes profissionais poderia ser feita nas seguintes áreas de atuação, conjugadas 

ou não: educação infantil; educação nos anos iniciais do ensino fundamental; educação nas 

comunidades indígenas; educação de jovens e adultos; e educação de portadores de 

necessidades educativas especiais. 

                                                 
353 A Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR) se apresenta como instituição cultural, de pesquisa e 
desenvolvimento científico, auto-sustentável, com personalidade jurídica de direito privado e sem fins 
lucrativos. É regida pela legislação federal referente às fundações. Na área educacional seus objetivos são: 
realizar estudos destinados a formular e reformular a política educacional brasileira; prestar assessoramento 
técnico e pedagógico a instituições e sistemas educacionais; e planejar e promover a educação a distância 
através de recursos multimídia como televisão, rádio, internet e textos impressos. ({ HYPERLINK 
"http://www.fundar.org.br" } , acesso em 24/02/2004) 
354 No dia 1/12/1998 foi realizado no CNE audiência pública para discutir o parecer sobre o Magistério na 
Modalidade Normal, elaborado pela conselheira Edla Lira Soares. Esta audiência contou com a participação 
de representantes das seguintes entidades e instituições: Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de 
Educação; Faculdade de Filosofia de Campos – RJ; Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro; 
ANFOPE; ANPEd; Universidade Federal de Viçosa; Associação Brasileira de Educação; Sindicato de 
Escolas Particulares – Curitiba – PR. (CEB/CNE. Ata da Audiência Pública sobre Magistério na Modalidade 
Normal. Brasília. 1/12/1998) 
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A normatização dos cursos de formação de professores no nível médio foi 

questionada pelas entidades da área educacional do campo do trabalho, pois estas entidades 

vislumbraram que, a partir do definido nas disposições transitórias na LDB, art. 87, 

somente seriam admitidos professores formados em nível superior a partir do final da 

Década da Educação. Sendo assim, os cursos normais teriam perdido sua função e 

deveriam ser extintos, não havendo necessidade para sua regulamentação. Nesta 

perspectiva, a meta do governo de exigir a formação superior de todos os professores, a 

partir de 2008, deveria ser efetivada, mediante a oferta, sob a responsabilidade estatal, de 

uma formação com qualidade. 

Em relação a esta questão é importante ressaltar que, várias secretarias estaduais e 

municipais de educação, sem demora, fecharam suas escolas normais sem, contudo, 

oferecerem outra opção para os que quisessem cursar o ensino médio. Muitas vezes, a 

extinção destas escolas objetivou a redução de investimentos com o ensino médio e não a 

criação de outra proposta não profissionalizante para este nível de ensino.355 

A regulamentação dos Institutos Superiores de Educação e dos Cursos Normais 

Superiores pela Resolução do CNE nº 1/1999 consistiu em outro importante marco na 

implementação da política de formação de professores do MEC. Criados pela LDB em 

dezembro de 1996 somente foram regulamentados em setembro de 1999, ou seja, quase 

três anos após sua criação. 

De acordo com o Parecer CNE/CP nº 115, de 10 de agosto de 1999356 dois 

problemas motivaram o legislador para a criação do Instituto Superior de Educação. O 

                                                 
355 Em relação à possível extinção dos cursos normais de nível médio. Carlos Roberto Jamil Cury, 
conselheiro do CNE, fez a seguinte análise “O curso normal médio está na LDB como uma alternativa e uma 
possibilidade mínima para a educação infantil e os quatro primeiros anos, isso no corpo da lei. Não tem nada 
a ver de que daqui a dez anos “todo mundo” vai ter que ter educação superior. (...) Isso está lá como um 
indicativo, uma indicação nas disposições transitórias, não prevalece sobre o corpo permanente. O corpo 
permanente prevalece sobre as disposições transitórias. O curso normal médio, então, por conta desta 
interpretação equivocada da lei, acabou saindo da seara real de muitos estados do Brasil. (Entrevista, 
09/11/2001) 
356 Antes do Parecer nº 115, de agosto de 1999, o Parecer nº 53, aprovado no Conselho Pleno do CNE em 28 
de janeiro de 1999, também tratou dos Institutos Superiores de Educação, estabelecendo as diretrizes gerais 
para estas instituições. Neste parecer foram feitas considerações mais gerais sobre os Institutos Superiores de 
Educação, definindo-os como “promotores de formação profissional”, devendo se constituir como “centros 
formadores, disseminadores, sistematizadores e produtores do conhecimento referente ao processo de ensino 
e de aprendizagem relacionados à educação básica e à educação escolar como um todo”. É importante 
registrar que o caráter dos Institutos enquanto “produtores de conhecimento”, mantido no Parecer nº 
115/1999, não foi conservado na Resolução nº 1, de setembro de 1999 do CNE. 
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primeiro dizia respeito à elevação ao nível superior da qualificação dos 

profissionais dedicados à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental. 

Tradicionalmente formados em nível médio, passariam a ser formados em nível superior 

no Curso Normal Superior, dentro do Instituto Superior de Educação. O segundo problema 

se referia à dissociação entre teoria e prática na formação de professores. Para resolver este 

problema a prática de ensino passou a ser entendida como elemento articulador do 

processo de formação dos professores. 

Nesta proposta, as licenciaturas mantidas fora das universidades e centros 

universitários deveriam ser incorporadas ao Instituto Superior de Educação. As 

universidades poderiam, a seu critério, organizar ou não esta instituição de ensino superior 

em seu interior. 

O Instituto Superior de Educação poderia oferecer: Curso Normal Superior para a 

formação de professores de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; cursos 

de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos finais do ensino fundamental e 

do ensino médio; programa de formação pedagógica para portadores de diploma de curso 

superior, conforme a Resolução nº 2/1997 do CNE; programas de formação continuada 

para funções do magistério da educação básica e cursos de pós-graduação, de caráter 

profissional. 

Após cinco anos de atividades, os cursos e programas oferecidos pelo Instituto 

Superior de Educação deveriam passar por um processo de avaliação externa para se 

conhecer a qualidade dos cursos ministrados. Em relação à composição do corpo docente 

do Instituto Superior de Educação, o parecer definiu que o mesmo deveria ter titulação 

pós-graduada, preferencialmente em área relacionada aos conteúdos curriculares da 

educação básica e incluir, no mínimo: 10% com titulação de mestre e doutor; 1/3 (um 

terço) em regime de tempo integral; metade com comprovada experiência na educação 

básica. Nesta perspectiva, o instituto não produziria conhecimento, apenas difundiria o 

conhecimento gerado nas universidades. 

Na definição da duração do Curso Normal Superior foram previstas 3.200 horas, 

computadas as partes teórica e prática. Entretanto, a partir do princípio do aproveitamento 

da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e na prática profissional 

definido no parecer, os concluintes do curso normal de nível médio poderiam descontar, da 
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carga-horária total, até 800 horas de aproveitamento de estudos realizados. Além 

disso, ao definir que a parte prática da formação nos Cursos Normais Superiores e demais 

cursos de licenciatura deveria incluir 800 horas distribuídas ao longo do curso, o parecer 

previu que os alunos que exercessem atividade docente regular na educação básica 

poderiam satisfazer esta exigência com as horas comprovadamente dedicadas ao trabalho 

docente. 

Deste modo, no Curso Normal Superior a duração prevista de 3.200 horas poderia 

ser reduzida pela metade. Ou seja, um aluno que cursou o normal de nível médio e fosse 

professor, poderia descontar até 1.600 horas de sua formação. Nos cursos de licenciatura 

esta redução poderia ser de até 800 horas para os que comprovassem atividade docente 

regular.357 

A reação dos segmentos organizados da área educacional do campo do trabalho foi 

imediata à divulgação. Várias entidades se posicionaram contrariamente, questionando a 

definição de uma instituição única para a formação de professores, os Institutos Superiores 

de Educação, e ao mesmo tempo denunciando a fragilização da formação de professores 

para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental que poderia ser reduzida a 

apenas 1.800 horas, o que foi indicado por algumas entidades com uma reedição do 

modelo da licenciatura curta. 

Além disso, foi apontado o baixo nível de exigência para a composição do corpo 

docente destas instituições, ou seja, que somente 10% do corpo docente deveria ter 

titulação de mestrado e doutorado, e que apenas 1/3 teria que ser contratado em regime de 

tempo integral, que consiste em um regime diferente do modelo da dedicação exclusiva 

presente nas universidades públicas federais. Ainda foi questionado como seria avaliada a 

                                                 
357 A duração dos cursos de formação de professores definida na Resolução nº 1/1999, elaborada a partir do 
parecer nº 115/1999, foi alterada pela Resolução nº 2 de 19 de fevereiro de 2002, que tratou da duração e da 
carga-horária dos cursos de licenciatura. A nova resolução estabeleceu como duração mínima para estes 
cursos 2.800 horas, reduzindo para 200 horas a possibilidade de abate da carga-horária do estágio mediante 
comprovação de experiência docente pelo licenciando. O aproveitamento de estudos, em até 800 horas, para 
os alunos do Curso Normal Superior que tivessem cursado o normal de nível médio foi eliminado. Esta 
mudança, apesar de não ser a reivindicada pelas entidades do campo do trabalho que defendeu uma carga-
horária de 3.200 horas, só se efetivou diante da mobilização de entidades da educação que se posicionaram 
contrariamente à existência de mecanismos legais que poderiam reduzir o tempo de formação docente a 
metade. Os interesses de instituições de ensino superior privadas caracterizadas pela preocupação em 
“facilitar” aos alunos a conclusão de seus cursos de licenciatura, com a implantação de cursos de fins de 
semana, foram prejudicados por esta mudança que, de certa forma, resgatou um patamar mínimo para a 
formação docente. 
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“comprovada experiência na educação básica”, exigência que deveria cumprir 

metade dos docentes destes institutos. 

A principal crítica se referiu às possibilidades de formação do professor capaz de 

atender às necessidades da sociedade atual em uma proposta que desvincula a formação de 

professores da pesquisa, visto o parecer não fazer qualquer referência ao desenvolvimento 

da pesquisa nos Institutos Superiores de Educação.358 A partir desta constatação é possível 

entender, na lógica do parecer, porque não seria necessário o estabelecimento de 

exigências maiores em relação à qualificação docente. A exigência maior se referiu ao 

número de professores com “experiência na educação básica”, que de fato, na lógica do 

parecer, poderiam contribuir para a preparação de docentes capazes de resolver problemas 

concretos da realidade escolar. 

 

Este parecer foi aprovado pelo Conselho Pleno do CNE, em 10 de agosto de 1999, 

que acompanhou o voto favorável dos relatores, com abstenção dos conselheiros João 

Antônio Cabral de Monlevade359 e Regina Alcântara de Assis.360 O que pode revelar que, 

de um lado, alguns conselheiros, apesar de indicados por entidades, passaram a atuar por 

posições pessoais; e de outro, que as entidades também não se preocuparam em 

                                                 
358 De acordo com a Resolução nº 1/1999, os Institutos Superiores de Educação devem ser organizados e 
atuar de modo a capacitar profissionais aptos a: I - conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados às 
áreas de conhecimento que serão objeto de sua atividade docente, adequando-os às necessidades dos alunos; 
II - compreender e atuar sobre o processo de ensino-aprendizagem na escola e nas suas relações com o 
contexto no qual se inserem as instituições de ensino; III - resolver problemas concretos da prática docente e 
da dinâmica escolar, zelando pela aprendizagem dos alunos; IV – considerar, na formação dos alunos da 
educação básica, suas características sócio-culturais e psicológicas; V – sistematizar e socializar a reflexão 
sobre a prática docente. Observa-se nestes objetivos a definição da formação docente a partir do domínio do 
“conhecimento básico” necessário para sua atuação juntamente ao aluno no processo de ensino-aprendizagem 
e na dinâmica escolar. Além disso, é possível perceber a ênfase na formação docente para a resolução de 
problemas concretos da prática, pautada na reflexão desta mesma prática. 
359 João Monlevade foi diretor da CPB no período de 1987 a 1989; Diretor da CNTE de 1990 a 1992; e no 
momento de sua indicação ao CNE, era assessor da CNTE. Foi indicado pela CNTE. Esta foi a única vez que 
a CNTE indicou nomes para compor o CNE. De acordo com Maria Teresa Leitão da diretoria da CNTE, em 
entrevista para este estudo, “Para nós o Conselho Nacional não refletiu a mudança do Conselho Federal (...). 
Depois que nós tivemos esta experiência [de indicar nomes para o CNE], acompanhamos o desempenho não 
só das pessoas que indicamos, mas principalmente o desempenho do Conselho como um todo e verificamos 
que não valia mais a pena indicar. (...) Nem a FASUBRA indica, nem o ANDES-SN indica, nem SINASEF 
indica. (...) A gente sabe que a correlação de forças é difícil, o MEC investe muito, mas as pessoas que têm 
outro posicionamento deveriam botar mais a boca no trombone, digamos assim.” (Entrevista 07/11/2001) 
360 Regina Alcântara de Assis, dentre outros, foi secretária municipal de educação do Rio de Janeiro 
(admissão janeiro 1993); Professora Associada do Departamento de Educação da PUC-RJ. Foi indicada ao 
CNE pela Confederação Nacional do Comércio. 
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acompanhar o trabalho dos conselheiros indicados por elas, deste modo, 

fortalecendo suas posições no Conselho. 

A regulamentação do Curso Normal Superior e da Habilitação para Magistério em 

Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental nos cursos de Pedagogia foi 

proposta pelo Parecer nº 970/1999361 de autoria dos conselheiros Eunice Durham, Yugo 

Okida362 e Abílio Afonso Baeta Neves.363 Este parecer, mais uma vez foi contra as 

proposições apresentadas pelas entidades organizadas do campo do trabalho, afirmando o 

Curso Normal Superior como curso exclusivo para a formação de professores para a 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, a partir do argumento de que 

 
(...) há séria lacuna resultante da inexistência de cursos para formação dos 
docentes das SIEF e EI [séries iniciais do ensino fundamental e educação 
infantil]. Os cursos de Pedagogia procuraram suprir esta deficiência e 
passaram a oferecer uma habilitação para a formação de professores desses 
níveis de ensino. Tratou-se, obviamente, de uma solução provisória, 
destinada a sanar uma lacuna. (Parecer nº 970/1999) 
 
 

Com esta argumentação, o parecer desconsiderou todas as experiências e pesquisas 

desenvolvidas, a partir da década de 1980, nos cursos de Pedagogia voltados para a 

formação de professores dos primeiros anos de escolarização. Assim, o parecer indicou 

que, a partir da noção de que nenhum curso de licenciatura deveria se constituir como 

                                                 
361 É importante lembrar que o MEC instituiu, pela Portaria nº 1486, de 14 de outubro de 1999, a Comissão 
Nacional de Formação de Professores, sob a coordenação da Secretaria de Educação Fundamental para 
prestar assessoramento às Secretarias de Educação Fundamental (SEF), de Educação Média e Tecnológica 
(SEMTEC) e de Ensino Superior (SESu) do MEC. Esta comissão teria os seguintes objetivos: subsidiar a 
formulação de políticas para a formação de professores em nível médio e em nível superior; apoiar a 
implementação das políticas, visando assegurar a eqüidade da oferta de formação inicial e continuada dos 
professores; propor estratégias que permitam a transição entre o estágio atual da formação de professores no 
País e as metas de qualidade que atendam às demandas da sociedade contemporânea; e opinar, mediante 
solicitação do Ministério da Educação, em assuntos de sua especificidade. Esta comissão seria integrada pela: 
SEF; SEMTEC; SESu; Secretaria de Educação Especial; Secretaria de Educação à Distância; CNE; Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Graduação; Fórum dos Pró-Reitores de Extensão; UNDIME, um representante 
de cada região do país; CONSED, um representante de cada região do país; FÓRUMDIR; ANFOPE e CNTE. 
Esta portaria foi alterada pela Portaria nº 647, de 24 de maio de 2000, que incluiu na composição da comissão 
a ANPEd. 
362 Yugo Okida foi vice-reitor da Universidade Paulista (UNIP); membro da Associação das Universidades 
Particulares (ANUP); diretor administrativo do Colégio Objetivo, tendo participado da comissão para a 
transformação das Faculdades Objetivo em UNIP. Foi membro do CFE de junho de 1988 a julho de 1994. 
Em 1996 foi indicado para a CES do CNE pelo CRUB e ANUP. Em 1998 foi indicado por nove entidades: 
ABE, ANUP, CGT, CNA, CNC, CNI, CNT, CRUB e Força Sindical, um verdadeiro consenso nos setores 
privatistas. 
363 Foi secretário de Educação Superior do MEC; coordenador da CAPES; professor de Ciência Política na 
UFRGS. 
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apêndice de cursos de bacharelado, a formação de professores para as séries já 

mencionadas deveria ser feita em curso profissional específico, o Curso Normal Superior, e 

não como uma das habilitações do curso de Pedagogia. Nesta perspectiva, ao curso de 

Pedagogia caberia oferecer formação para os profissionais de educação para administração, 

planejamento, supervisão e orientação educacional para a educação básica, os novos 

gestores do sistema. Esta formação também poderia ser oferecida em nível de pós-

graduação (art. 64 - LDB). De acordo com o parecer, este artigo da LDB distinguiria os 

cursos de Pedagogia daqueles destinados à formação de professores. Deste modo, foi 

proposto que “não devem mais ser autorizadas as habilitações para o magistério nas SIEF e 

EI nos cursos de Pedagogia, mas tão somente Cursos Normais Superiores.” (Parecer nº 

970/1999) 

A divulgação deste parecer causou indignação por parte dos pesquisadores e 

entidades do campo do trabalho, tanto científicas quanto acadêmicas, que se articularam 

para impedir sua aprovação na CES do CNE. Essas entidades procuraram conselheiros do 

CNE para conversas e esclarecimentos sobre o caráter autoritário do conteúdo do parecer 

ao impor um locus único de formação, desconsiderando a autonomia das universidades e a 

experiência do curso de Pedagogia, ao longo de duas décadas, na formação de professores 

para os anos iniciais de escolarização. 

A ANFOPE e o Fórum de Diretores das Faculdades/Centros de Educação das 

Universidades Públicas (FORUMDIR), reunidos no IV Seminário Nacional pela Formação 

dos Profissionais da Educação e o I Encontro Nacional dos Fóruns das Licenciaturas364 em 

Recife, de 3 a 5 de novembro de 1999, manifestaram sua preocupação com a oficialização 

da formação de professores em Institutos Superiores de Educação, mediante o Parecer nº 

115/1999 do CNE e conclamaram todas as Instituições de Ensino Superior, 

“comprometidas com a melhoria da qualificação do profissional da educação nos cursos de 

licenciatura, a encontrar formas legais para revogar os dispositivos que os tornam locus 

únicos de formação de professores nas instituições não universitárias.”365 

Reafirmaram ainda que a docência é a base da formação dos profissionais da 

educação para todas as funções do magistério e que a autonomia das universidades deveria 

                                                 
364 A organização deste encontro dos Fóruns de Licenciatura objetivou ampliar e fortalecer a frente de 
oposição às políticas do Governo FHC para a formação de professores envolvendo os docentes dos cursos de 
outras licenciaturas neste debate. 
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ser respeitada no processo de elaboração da política nacional de formação dos 

profissionais da educação, garantindo-se a continuidade e a multiplicidade de experiências 

no campo da formação. Afirmava ainda 

Rechaçamos, pois, veementemente, a proposta de resolução apresentada pela 
Conselheira da Câmara de Educação Superior do CNE, Eunice Durham, que, 
interferindo na autonomia [universitária], pretende eliminar a possibilidade 
de formação de docentes para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental e 
para a Educação Infantil nos Cursos de Pedagogia, contrariando a própria 
Lei de Diretrizes e Bases e as posições historicamente defendidas pelos 
diferentes fóruns de educadores. (Carta de Recife, 05 de novembro de 1999) 
 

Apesar da intensa manifestação contrária de inúmeras instituições de ensino 

superior e entidades de educadores, o referido parecer foi aprovado na CES, em 9/11/1999, 

sem assimilar nenhuma das sugestões apresentadas, desconsiderando experiências exitosas 

de preparação deste profissional no curso de Pedagogia. 

O conselheiro Jacques Velloso apresentou declaração de voto contrário ao parecer 

aprovado. Neste documento, após analisar as determinações da LDB para a formação de 

professores e o Parecer nº 115/1999, afirmou que nenhum destes documentos proíbe que os 

cursos de Pedagogia, quando ministrados em universidades, habilitem para a educação 

infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Além disso, registrou que seriam as 

diretrizes curriculares que orientariam a boa formação de docentes, seja no Curso Normal 

Superior ou no curso de Pedagogia, garantindo-se um mesmo tipo de formação. Afirmou 

ainda que: “A chave da boa qualidade da formação dos futuros docentes da educação 

básica (...) não está no locus institucional ou no nome do curso que sigam: ela depende em 

boa medida da competente adoção e uso, (...) de adequadas diretrizes curriculares”. (1999) 

Além disso, Velloso mencionou que, 

A LDB, no espírito de flexibilidade e de inovação que a permeia, nada 
determinou sobre a organização interna das universidades, desde que 
obedecidas as normas gerais da educação nacional. Certamente a CES não 
pode impedir que esta ou aquela licenciatura se fixe numa ou noutra unidade 
ou curso da universidade. Compete à universidade, no gozo das 
prerrogativas de sua autonomia, observadas as normas maiores da educação, 
entre as quais incluem-se as diretrizes curriculares, fixar seus cursos e 
programas e estabelecer seu próprio modelo de organização institucional e 
didático-científica. (1999) 
 

Após ampla mobilização nacional de entidades da área educacional e instituições de 

ensino superior públicas e privadas, a Câmara de Educação Básica solicitou que a matéria 

                                                                                                                                                    
365 Carta de Recife, ANFOPE e FORUMDIR. 05 de novembro de 1999. 
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voltasse à discussão no Conselho Pleno. Entretanto o Decreto Presidencial n.º 

3.276, de 6 de dezembro de 1999, dispondo sobre a formação de nível superior de 

professores para atuar na educação básica, “atropelou” este processo de discussão,366 

reafirmando o conteúdo do Parecer n.º 970/1999 ao definir que: “A formação em nível 

superior de professores para a atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na 

educação infantil e os anos iniciais do ensino  fundamental,  far-se-á exclusivamente em 

cursos normais superiores.” (art. 3º § 2º) 

O decreto presidencial desconsiderou tanto a discussão que ocorreria no Conselho 

Pleno do CNE, quanto os debates que vinham sendo desenvolvidos pela Comissão de 

Especialistas de Ensino de Pedagogia,367 desde janeiro de 1998, 368 criada pelo próprio 

                                                 
366 A discussão do Parecer nº 970/1999 estava prevista o CNE para o dia 07/12/12, ou seja, o Decreto foi 
promulgado um dia antes deste debate, surpreendendo a maioria dos envolvidos nesta questão. 
367 Logo após a aprovação do Parecer nº 970 na CES do CNE, a Comissão de Especialistas do Curso de Pedagogia, em 11 de novembro de 
1999, divulgou a carta “À Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação”. Nesta carta, a Comissão de especialistas afirmou 
que sua proposta para o curso de Pedagogia, elaborada junto às instituições de ensino superior e às entidades do campo educacional, definiu neste 
curso a formação de um profissional para atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e 
difusão do conhecimento em diversas áreas da educação, tendo a docência como base obrigatória de sua formação e identidade profissionais. 
Assim, por seu domínio do significado da docência nas séries iniciais do ensino fundamental, na educação infantil e nas disciplinas pedagógicas 
do nível médio, poderia atuar ainda na organização de sistema, unidades, projetos e experiências escolares e não-escolares. Afirmando que este 
novo curso de Pedagogia estaria sendo construído por muitos educadores em todo o país e que não poderia ter sua trajetória interrompida por 
imposições legais resultantes de leituras parciais, limitadas e imediatistas do campo da formação de professores, a Comissão assinalou que ainda 
haveria tempo para que o Conselho Pleno revisse a questão do Curso de Pedagogia e retomasse e reformulasse sua reflexão sobre ela. 
Reivindicou, assim, do Conselho Nacional de Educação o reforço do curso de Pedagogia como instância responsável pela formação de 
professores da educação básica. A Carta foi assinada por: Leda Scheibe, Márcia Ângela da S. Aguiar, Celestino Alves da Silva Jr., Zélia Milléo 
Pavão e Tizuko Morchida Kishimoto. Nenhum membro desta comissão foi reconduzido pelo MEC ao término de seu mandato de dois anos. 
368 A primeira Comissão de Especialistas do Curso de Pedagogia, constituída pelo MEC para elaborar as 
diretrizes curriculares para os cursos de formação de professores, foi formada por Helena Costa Lopes de 
Freitas, Antônio Severino, José Carlos Libâneo, Luis Carlos Menezes e Selma Pimenta Garrido. Nesta 
Comissão estavam representadas as duas principais propostas que se opõem, no interior da universidade 
brasileira, em torno da formação a ser oferecida nos cursos de Pedagogia De um lado a defesa de que a 
docência constitui a base da identidade profissional de todo educador, defendida com ênfase pela ANFOPE; 
de outro, a proposta de que a “base da identidade profissional do educador é a ação pedagógica, não a ação 
docente.”(Libâneo, 2001, p. 120) Na primeira proposta, a ação do pedagogo se confunde com a docência e se 
restringe à escola; na segunda, a ação do pedagogo se vincula a qualquer instância pedagógica, não se 
reduzindo à docência e nem à escola. Apesar de ter sido aprovado na Comissão uma proposta única para a 
formação de professores, houve dois votos em separado, um assinado por Libâneo e Garrido e o outro por 
Helena Freitas, expressando as disputas existentes na Comissão. Em relação a sua proposta para a formação 
do pedagogo, Libâneo afirma, em entrevista, que “Eu quero formar o pedagogo para vários campos sociais, 
para várias instâncias. A formação de professores requer um curso de quatro anos para formar professores, 
inclusive porque o professor de 1ª a 4ª precisa ter muito conteúdo das disciplinas específicas. Do jeito que 
está é uma enganação, você faz uma formação aligeirada. Do mesmo jeito, formar o pesquisador da educação 
requer uma outra natureza do currículo, um outro tipo de abordagem, uma outra natureza de questões. Eu 
quero dizer para você (...) que eu não quero separar o curso de Pedagogia do curso de formação de 
professores. Eles são dois blocos, digamos assim, inteiros. Na minha cabeça, existe uma interpenetação das 
coisas. Eu falo do pedagogo de animação cultural, falo das várias modalidades, do pedagogo de movimentos 
sociais, mas eu não descarto nunca que a docência compõe competências do pedagogo e vice-versa, o 
docente vai pegar elementos da Pedagogia. A minha diferença, diz respeito a essa minha luta contra o 
reducionismo da formação do pedagogo, de reduzir a reduzir a formação do pedagogo à docência. Eu acho 
isso um reducionismo. A docência ampliada não existe.” (José Carlos Libâneo, 13/11/2001) A existência 
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governo para elaborar as diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia. Além 

disso, desconsiderou a autonomia universitária ao proibir que as universidades oferecessem 

a habilitação da docência para as séries iniciais e para a educação infantil nos cursos de 

Pedagogia. 

Freitas (1999) ao comentar o caráter autoritário deste decreto afirma: “Vencidos e 

derrotados na discussão aberta e democrática e pela construção teórica da área, [o Governo 

FHC] impõe pela força da lei a discussão vencida”. (p. 39) Ou seja, enquanto a sociedade 

civil buscou criar espaços de discussão democrática, o Executivo federal impôs sua 

concepção de formação por decreto. 

Com o objetivo de articular as discussões e a organização contra a política 

autoritária de formação de professores do Governo FHC, materializada no Decreto nº 

3.276/1999, as entidades educacionais do campo do trabalho, em sua maioria vinculada à 

academia, criaram o Fórum em Defesa da Formação de Professores, constituído pela 

ANDES-SN, ANFOPE, ANPEd, ANPAE, Associação Brasileira de Tecnologia 

Educacional (ABT), CEDES, Comissão de Especialistas do Curso de Pedagogia, 

FORUMDIR, Fórum Paulista de Educação Infantil, Fórum Paulista de Pedagogia e Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública. 

Através da carta-denúncia “Governo intervém por decreto”, o Fórum em Defesa da 

Formação de Professores se posicionou contrariamente ao Decreto, afirmando que o 

mesmo desconsiderou o Conselho Nacional de Educação, a Comissão de Especialistas do 

Curso de Pedagogia, o próprio texto da LDB e a autonomia universitária. A partir destas 

considerações, afirmou que: “Não se justifica que matéria tão importante e complexa, 

como a formação de professores, seja objeto de tal ato de violência, afrontando não só a lei 

como todos aqueles envolvidos no debate democrático sobre a questão”. (1999)369 

                                                                                                                                                    
destas diferentes concepções de formação do pedagogo enfraquece a articulação das entidades acadêmicas 
em torno de um projeto único para a formação de professores. 
369 Márcia Ângela Aguiar, em entrevista para este trabalho, comentou que o Fórum foi criado como uma 
reação ao Decreto Presidencial. De acordo com ela: “Nós estávamos em Brasília para uma reunião da 
Comissão [de Especialistas do curso de Pedagogia], quando tomamos conhecimento do decreto. O CNE 
também estava reunido. Imediatamente nós partimos para fazer uma convocação das entidades e nós nos 
reunimos na UnB. Nesta reunião, foi aprovada a proposta de que iríamos para a Comissão de Educação do 
Congresso Nacional, mas a temática deveria ser no sentido da discussão e contraposição ao decreto. Neste 
momento, nós saímos da reunião da Câmara, fomos para a UnB e lá constituímos o Fórum em Defesa da 
Formação de Professores. (...) Este Fórum, não é um Fórum que vai ser permanente. É um fórum que tem 
uma especificidade que é a discussão destas políticas e como esse quadro vai se configurar mais adiante.” 
(Entrevista em 07 de novembro de 2001) 
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É importante destacar que entidades congregadoras, principalmente, de 

universidades e centros universitários privados laicos e confessionais, como a ANUP e 

ABMES também se posicionaram contrariamente ao decreto, pois o mesmo interferiu em 

sua autonomia de definir a organização dos cursos a serem oferecidos.370 

Com o objetivo de discutir as “novas determinações legais sobre a formação de 

professores”, que estavam “causando polêmicas na comunidade acadêmica e no interior 

dos órgãos oficiais”, a ABMES realizou, em 14 de março de 2000 em Brasília, o seminário 

“Formação de professores e os institutos de educação”. O seminário contou com a 

participação de Maria Inês Laranjeira (SESu-MEC), Helena Freitas (ANFOPE) e Ilma 

Passos (Professora UnB). O presidente da ABMES, Edson Franco, a partir da solicitação 

dos participantes do seminário, enviou ao Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, 

pedido de supressão do termo “exclusivamente” do parágrafo 2º, artigo 3º, do Decreto nº 

3.276/1999, afirmando que a LDB e o Parecer nº 115/1999 não proíbem que os cursos de 

Pedagogia habilitem para a atuação na educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental. O seminário também aprovou a realização de um novo encontro para 

aprofundar os debates sobre a formação de professores. (ABMES Notícias. Mar/abr, nº 63. 

2000)371 

A AEC também se posicionou contrariamente à política de formação de professores 

imposta pelo Governo FHC, se preocupando também em explicitar a especificidade da 

                                                 
370 Para garantir a defesa de seus interesses, em oposição às políticas do MEC que interferiam no crescimento 
de suas associadas, as entidades do ensino superior privado, articuladas pela ABMES, criaram em fevereiro 
de 2000, o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, constituído pela ABRUC, 
AEC, ANUP, ANACEU, Associação Nacional de Mantenedoras de Escolas Católicas (ANAMEC), 
CONFENEN, CRUB, COGEIME, Federação Interestadual das Escolas Particulares (FIEP) e Sindicado das 
Mantenedoras Educacionais do Estado de São Paulo (SEMESP). Dentre os objetivos deste Fórum estava o de 
fortalecer e valorizar o ensino superior privado perante o governo e à sociedade civil. (ABMES Notícias, nº 
63, 2000) 
371 O segundo seminário organizado pela ABMES para tratar da formação de professores foi realizado em 
julho de 2000 e teve uma perspectiva bastante diferenciada do primeiro seminário. Ao invés da análise crítica 
das normas definidas pelo CNE para a formação de professores, presente no primeiro seminário, o segundo 
assumiu um tom oficial e de adaptação às novas orientações. Estiveram presentes neste evento Guiomar 
Namo de Mello, Eunice Durham, Ulysses Panisset e Éfrem Maranhão (todos conselheiros do CNE), 
fornecendo aos associados informações acerca das possibilidades e conveniências da implantação dos 
Institutos Superiores de Educação e dos Cursos Normais Superiores, como afirma o ABMES Notícias: “este 
seminário ofereceu subsídios teóricos e práticos para a tomada de decisões das IES, quanto ao processo de 
implantação e de desenvolvimento dos ISE e dos CNS” (nº 66, set./out. 2000). Foram realizados dois painéis 
com este objetivo tratando dos seguintes temas: “Modelos de Curso Normal Superior implementados no 
Centro Universitário Nove de Julho em São Paulo e no Instituto de Ensino Superior COC”; e “Variáveis 
Fundamentais na Discussão e no Planejamento do Processo de Implantação do Instituto Superior e do Curso 
Normal Superior”. 
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formação de professores nas escolas católicas. O editorial da Revista de 

Educação AEC, intitulada “Formação dos Profissionais da Educação: múltiplos olhares”, 

afirmou que: 

 
Compreendendo que é hora de resistir, estamos afirmando a universidade 
como locus no qual se deve dar o trabalho de formação dos professores e 
professoras, sem esquecer que essa formação, continuadamente, ocorre no 
contexto de nossas escolas, no caso em questão das católicas, que, para 
tanto, devem providenciar as condições e meios para que esses profissionais 
possam se desenvolver como pessoa humana e docentes e serem nossos 
parceiros na missão de formar homens e mulheres para uma sociedade 
fraterna. (2000, p. 6-7) 
 
 

Diferentemente, entidades congregadoras de instituições não universitárias, como a 

Associação de Faculdades e Institutos de Educação Superior (ANAFI) viram no decreto a 

possibilidade da criação de um mercado reservado para a formação de professores para a 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental no Curso Normal Superior nas 

instituições privadas. 

A posição contrária ao Decreto nº 3.276/1999 assumida por entidades do campo do 

trabalho e por frações da burguesia de serviços educacionais372 revelou o 

compartilhamento da mesma posição por essas entidades. Entretanto, os interesses que 

levaram a esta posição foram bastante diferenciados. Enquanto as entidades do campo do 

trabalho defenderam sua proposta para a formação do pedagogo, tendo como base a 

docência; as entidades privatistas defenderam a liberdade para definir qual a melhor forma 

de organização de seus cursos de Pedagogia.373 

                                                 
372 Para saber mais sobre o empresariamento do ensino superior no Brasil nos anos de 1990, consultar Neves 
(2002). 
373 No processo de discussão da regulamentação da autonomia universitária, art. 207 da Constituição Federal, 
proposta pelo Governo FHC, também houve uma posição comum dos segmentos vinculados ao capital e ao 
trabalho.  Neste caso, CRUB, ANUP, ABMES, ABRUC, ABRUEM, ANDIFES, ANDES e FASUBRA 
assumiram a mesma postura de rejeição da proposta do governo. Entretanto, esta posição comum possuía 
objetivos diferentes. As entidades vinculadas às universidades públicas viram na proposta de autonomia do 
governo a implantação da privatização da universidade pública, mediante diminuição e/ou retirada da 
responsabilidade do Estado com o financiamento destas instituições e a consolidação de seu financiamento 
via recursos privados e cobrança de mensalidades escolares. Além disso, foi denunciada por estas entidades a 
quebra da isonomia da carreira nas universidades federais. Já as entidades representantes dos interesses 
privatistas foram contrárias à definição de mecanismos de controle governamental sobre as universidades 
privadas. 
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É importante registrar que o curso de Pedagogia é um dos cursos de 

graduação mais oferecidos no país, daí despertar tanto interesse dos setores privados. De 

acordo com informações divulgadas pelo MEC, 

 
Pedagogia é uma das áreas do ensino superior que mais cresce no País. De 
1994 a 1999, a matrícula cresceu 47%, chegando a 168 mil estudantes na 
graduação. É o terceiro maior curso em número de alunos, atrás de Direito e 
Administração. No provão, apesar de ser o terceiro em número de 
participantes, Pedagogia terá o maior número de cursos avaliados: 595. 
(Jornal do MEC, maio, 2001)  
 
 

Após muitas reuniões das entidades do campo do trabalho, tanto sindicais374 quanto 

acadêmicas, manifestações de entidades privadas de ensino e de membros do CNE,375 em 

dezembro de 1999, foi constituída no CNE uma comissão bicameral para examinar e 

oferecer sugestões ao Decreto nº 3.276/1999. Esta comissão, a partir de discussões em 

torno da LDB, indicou ao Conselho Pleno que encaminhasse ao Ministro da Educação uma 

proposta de alteração da redação do § 2º do art. 3º do referido decreto, substituindo a 

expressão exclusivamente por preferencialmente, assinado pelos conselheiros Roberto 

Cláudio Frota Bezerra (relator), Ulysses de Oliveira Panisset, Francisco Aparecido Cordão 

e Arthur Roquete de Macedo. Esta proposta de alteração foi aprovada em 9 de maio de 

2000, Parecer do Conselho Pleno nº 10/2000, com voto contrário dos conselheiros Lauro 

Ribas Zimmer, Eunice Ribeiro Durham, Sylvia Figueiredo Gouveia e Yugo Okida. 

Manifestando o apoio ao parecer aprovado, o conselheiro Arthur Roquete de 

Macedo, em declaração de voto subscrita pelos conselheiros Carlos Roberto Jamil Cury, 

Edla de Araújo Lima Soares, Silke Weber e Vilma de Mendonça Figueiredo, afirmou não 

aceitar as considerações de que a votação do parecer tivesse sido realizada “sob pressão, 

em clima emocional e de maneira superficial”. Registrou ainda a: 

                                                 
374 A CNTE também se posicionou contrariamente ao decreto presidencial. O “Manifesto à Sociedade 
Brasileira”, aprovado na VI Conferência Nacional de Educação, realizada em Valparaíso de Goiás-GO em 10 
de junho de 2000, reafirmou a posição da entidade pela “revogação do Decreto nº 3.276/1999 que dispõe 
sobre a formação de professores em curso normal superior, exigindo que a formação ocorra nas 
Universidades”. (CNTE, 2001) 
375 Alguns conselheiros do CNE, argumentando que foram surpreendidos pelo Decreto Presidencial nº 
3.276/1999, antes do início da reunião do Conselho Pleno do CNE que discutiria o Parecer 970/1999 
afirmaram na carta “Às universidades, sociedades científicas e entidades profissionais relacionadas à 
Educação” que consideraram “inoportuna a publicação do Ato do Executivo, que interrompe, assim, uma 
discussão em curso e corre o risco de inibir o desenvolvimento e a consolidação de experiências exitosas de 
formação em inúmeras universidades”. A carta, de 8 de dezembro de 1999, foi assinada pelos conselheiros: 
Carlos Roberto Jamil Cury, Edla Soares, Hésio de Albuquerque Cordeiro, Jacques Veloso, João Monlevade, 
Kuno Paulo Rohden, Regina de Assis e Silke Weber. 
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(...) convicção de que o parecer da Comissão do CNE (...) foi fruto de uma 
reflexão amadurecida, que levou em consideração os anseios de parcela 
ponderável da sociedade e da comunidade acadêmica e científica brasileira e 
por essas razões contribuirá, certamente, para a continuidade da discussão e 
o aprimoramento da questão em clima de maior produtividade. (Parecer nº 
10/2000, p. 2) 
 
 

Eunice Durham, em seu voto separado, subscrito pelos conselheiros Sylvia 

Figueiredo Gouvêa e Yugo Okida, registrou sua “atitude integralmente contrária à decisão 

do Conselho Pleno”, justificando a sua posição, dentre outros, argumentando que “Não 

consta dele [do parecer] nenhuma argumentação substantiva, de ordem pedagógica ou 

referente à política educacional que justifique a reformulação do decreto”. (Parecer nº 

10/2000, p. 3) Além disso, afirmou: 

 
Foi apenas levada em consideração a existência de oposições ao Decreto 
Presidencial, sem que a natureza e o mérito dessa oposição fossem 
considerados e avaliados. Considero que, nesta decisão, o Conselho abdicou 
de sua função de efetivamente orientar, através de análises competentes, as 
decisões do Poder Executivo, referentes à política educacional. (idem, p. 4) 
 
 

A partir das pressões de entidades da área educacional da sociedade civil e do 

Parecer nº 10/2000 do Conselho Pleno do CNE, o Decreto nº 3.554, de 7 de agosto de 

2000, substituiu a expressão exclusivamente pela expressão preferencialmente, o que 

permitiu ao curso de Pedagogia de universidades e centros universitários continuar 

oferecendo a referida habilitação. Posição que satisfez às reivindicações tanto dos 

representantes das entidades educacionais do campo do trabalho, quanto dos empresários 

da educação, cujas empresas educacionais se organizavam também sob a forma de 

universidades e de centros universitários. 

Posteriormente, no Parecer nº 133, de 06 de março de 2001, a CES do CNE, 

objetivando explicitar melhor o conteúdo do Decreto nº 3554/2000, definiu que quando se 

tratar de universidades e de centros universitários, os cursos poderiam ser oferecidos 

preferencialmente como Curso Normal Superior ou como curso com outra denominação, 

desde que observadas as respectivas diretrizes curriculares. Além disso, esclareceu que as 

instituições não-universitárias teriam que criar Institutos Superiores de Educação, caso 

pretendessem formar professores em nível superior para educação infantil e anos iniciais 
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do ensino fundamental, e que esta formação deveria ser oferecida em Curso 

Normal Superior, obedecendo ao disposto na Resolução CNE/Conselho Pleno nº 1/1999. 

Deste modo, o modelo prescritivo e burocrático implementado pelo Governo 

Federal ao tentar centralizar a definição das políticas de formação de professores em suas 

mãos, encontrou resistências nas entidades da sociedade civil, tanto do campo do capital, 

quanto do trabalho. Neste contexto, teve que considerar estes reclamos e foi pressionado a 

voltar atrás em sua decisão de definir o Curso Normal Superior como locus único para a 

formação de professores para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. 

Entretanto, seu recuo não significou a negação de sua proposta original, visto que a 

mudança do decreto se referiu apenas às instituições universitárias e aos centros 

universitários; no caso das demais instituições de ensino superior, o conteúdo da lei 

continuou o mesmo. 

Na imposição de um decreto presidencial para regular a formação de professores, 

ficou evidente a ausência da vontade política do Governo FHC em negociar suas propostas 

com as entidades da sociedade civil contrárias às suas propostas. Esta postura já se 

evidenciara nos debates referentes à LDB, entretanto, com este decreto, o governo 

explicitou completamente o caráter autoritário da implantação da reforma educacional no 

país. Os momentos de debates ocorridos no processo de reforma somente se efetivaram 

mediante as pressões das entidades da sociedade civil, tanto do trabalho, quanto do capital. 

Deste modo, ficou claro que o governo, sua equipe no MEC e no CNE, tinha um projeto de 

formação docente para ser implementado a todo custo, mesmo com a destruição de seu 

verniz democrático e o enfraquecimento do CNE como instância de decisões sobre a 

educação nacional. 

 

 

3. Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica: 

aprofundamento de um projeto de formação docente 
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O processo da reforma na formação de professores foi aprofundado com a 

aprovação das diretrizes para a formação de professores da educação básica, em maio de 

2001, elaborada a partir da noção de competência. 

Em maio de 2000, o Ministério da Educação encaminhou ao CNE, para apreciação, 

proposta de Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica, em cursos de 

nível superior, formulada por grupo de trabalho constituído com este objetivo, formado por 

representantes das Secretarias de Educação Fundamental (Neide Marisa Rodrigues 

Nogueira e Célia Maria Carolino Pires), Educação Média e Tecnológica (Guiomar Namo 

de Mello – coordenadora e Maria Beatriz Gomes da Silva) e Educação Superior (Maria 

Inês Laranjeira e Rubens de Oliveira Martins), sob coordenação de Rui Leite Berger Filho, 

secretário de Educação Média e Tecnológica. É importante ressaltar que Rui Berger, ao 

assumir a coordenação geral já trazia a experiência de sua secretaria na elaboração das 

diretrizes para a educação média e técnica, ambas elaboradas tendo com eixo a concepção 

de competência.376 

O MEC,377 em sua proposta de diretrizes, afirmou que diante das novas demandas 

apresentadas à escola seria imprescindível a revisão dos modelos de formação docente, o 

que significaria: fomentar e fortalecer processos de mudança no interior das instituições 

formadoras; fortalecer e aprimorar a capacidade acadêmica e profissional dos docentes 

formadores; atualizar e aperfeiçoar os currículos face às novas exigências; articular 

formação com as demandas da realidade escolar na sociedade contemporânea; articular a 

formação com as mudanças em curso na organização pedagógica e curricular da educação 

básica brasileira, preparando os professores para serem agentes dessas mudanças; e 

melhorar a oferta de recursos bibliográficos e tecnológicos em todas as instituições ou 

programas de formação. 

Além dessas mudanças nos cursos de formação docente, a melhoria da qualificação 

profissional de professores dependeria, para o documento do MEC, do estabelecimento de 

um sistema nacional de desenvolvimento profissional contínuo para todos os professores 

do sistema educacional; do fortalecimento dos vínculos entre as instituições formadoras e o 

                                                 
376 De acordo com Weber (2001), em entrevista para este trabalho, “(...) a Comissão instituída pelo MEC se 
manteve muito homogênea. Era todo mundo que acredita na visão de competência, era um bando de gente 
entendido de competência e habilidade e foram eles que fizeram a proposta inicial”. 
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sistema educacional, suas escolas e seus professores; e da formulação, discussão 

e implementação de um sistema de avaliação e certificação de cursos, diplomas e 

competências de professores em âmbito nacional. 

A proposta do MEC indicou a necessidade urgente da implantação de mudanças 

nos modelos existentes para a formação de professores. O novo modelo proposto consistiu 

na formação por competências que abrangessem todas as dimensões da atuação 

profissional do professor.378 Esta formação, de acordo com o documento, seria adequada à 

formação de um professor capaz de se responsabilizar pelo sucesso dos alunos, de lidar 

com a diversidade existente na sala de aula, incentivando a efetivação de novas atividades 

curriculares, novas metodologias e estratégias de ensino e o desenvolvimento de hábitos de 

colaboração e de trabalho em equipe. Observa-se que esta proposta de formação está 

centrada nas necessidades do aluno e da organização dos conhecimentos curriculares para 

propiciar a aprendizagem,379 sem se referir às dimensões sócio-econômicas que 

condicionam o aluno e a própria educação escolar. 

A formação docente seria garantida pelo desenvolvimento profissional contínuo dos 

professores; via intensificação dos vínculos entre as instituições formadoras e a realidade 

escolar desde o início dos cursos de formação, superando o isolamento das instituições 

formadoras; e pela implementação de um sistema de avaliação de cursos e competências de 

professores.380 

                                                                                                                                                    
377 Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em Cursos de Nível 
Superior. (MEC, maio, 2000) 
378 A organização de cursos de formação de professores a partir da concepção de competência implicaria, de 
acordo com o documento do MEC: “a) definir o conjunto das competências necessárias à atuação 
profissional; b) tomá-las como norteadoras tanto da proposta pedagógica quanto da organização institucional 
e da gestão da escola de formação”. (p. 51) 
379 Em relação ao desenvolvimento da pesquisa na formação de professores, o documento afirma que “(...) a 
pesquisa (ou investigação) que se desenvolve no âmbito do trabalho do professor não pode ser confundida 
com a pesquisa acadêmica ou pesquisa científica. Refere-se, antes de mais nada, a uma atitude cotidiana de 
busca de compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos e à autonomia na 
interpretação da realidade e dos conhecimentos que constituem seus objetos de ensino. Portanto, não são as 
competências para fazer pesquisa básica na área do conhecimento de sua especialidade que são essenciais no 
processo de formação do professor; o ensino e a aprendizagem (pelos alunos da educação básica) dos 
conteúdos escolares é que constitui o foco principal do ensino da pesquisa nos cursos de formação docente. 
(MEC, 2000, p. 48) 
380 O sistema de certificação de professores somente foi regulamentado, em 2003, já no Governo Lula, no 
bojo do programa do MEC “Toda Criança Aprendendo” pela Portaria nº 1.403, de 9 de junho de 2003, que 
instituiu o Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores. Este fato revela que o 
Governo Lula, com algumas especificidades, deu continuidade à implementação das políticas educacionais 
do Governo FHC. 
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A conclusão da apresentação do documento do MEC é importante para 

demonstrar que a proposta de diretrizes para a formação de professores objetivou sintetizar 

o conjunto da reforma educacional brasileira, propondo a preparação de um profissional 

adequado à sua operacionalização. Enfatizou os debates travados, principalmente, no 

interior do Estado em sentido estrito, desconsiderando as contribuições e discussões 

travadas na sociedade civil. 

 
Esta proposta busca construir uma sintonia entre a formação inicial de 
professores, os princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional/LDBEN, as normas instituídas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental e 
para o ensino médio, bem como as recomendações constantes dos 
Parâmetros e Referenciais Curriculares para a educação básica elaborados 
pelo Ministério da Educação. Objetiva, ainda, a proposição de orientações 
gerais que apontam na direção da profissionalização do professor e do 
atendimento às necessidades atuais da educação básica na sociedade 
brasileira, tendo como base documentação já existente no Ministério da 
Educação e indicada em bibliografia anexa, textos elaborados por 
colaboradores individuais, comissões de especialistas e grupos de trabalho 
no âmbito das diferentes Secretarias do Ministério da Educação e estudos 
desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais/INEP. (BRASIL, MEC, 2000, p. 7) 
 
 

Na proposta do MEC relativa às diretrizes para a formação de professores 

constavam quadros-síntese com indicações para a organização curricular dos cursos de 

formação docente da educação básica, em cursos de 3.200 horas, organizados em campos 

específicos de formação: educação de crianças e jovens em situação de risco; educação de 

jovens e adultos correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental; educação de 

jovens e adultos correspondentes aos anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio; 

e atuação em escolas rurais ou classes multisseriadas. Estavam indicados ainda percentuais 

a serem seguidos na organização curricular das diferentes áreas de atuação docente. 

No CNE, a comissão bicameral designada para analisar a proposta de diretrizes381 

para a formação de professores oriunda do MEC foi constituída pelos conselheiros: Edla 

                                                 
381 É oportuno lembrar que o processo de elaboração das propostas de diretrizes curriculares para os cursos de 
graduação, conduzido pela SESu-MEC, dividiu os cursos de graduação em três categorias de carreiras: 
bacharelado acadêmico, bacharelado profissionalizante e licenciatura. Nesta organização, o curso de 
licenciatura passou a constituir-se com um projeto específico, com currículos que não se confundem com o 
bacharelado. 
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Soares, Guiomar Namo de Mello, Nélio Bizzo382 e Raquel Figueiredo Alessandri 

Teixeira383 (relatora), da CEB, e Éfrem Maranhão,384 Eunice Durham, José Carlos de 

Almeida385 e Silke Weber (presidente), da Câmara de Educação Superior. A proposta 

preliminar de diretrizes do CNE ampliou algumas questões na discussão sobre a formação 

de professores,386 mas sem alterar o referencial de análise e as orientações, mantendo 

inclusive a mesma estruturação do texto. 

Essa versão preliminar do CNE manteve a concepção do professor como 

profissional do ensino que tem como principal tarefa cuidar da aprendizagem dos alunos, 

respeitada a sua diversidade pessoal, social e cultural. (CNE, 2001, p. 10) Além disso, 

reforçou a concepção da escola voltada para a construção de uma cidadania consciente e 

ativa, que ofereça as bases culturais que permitam aos alunos identificar e posicionar-se 

frente às transformações em curso e incorporar-se na vida produtiva e sócio-política. 

Afirmava ainda a concepção de competência como nuclear na orientação do curso 

de formação de professores.387 Justificando que não bastaria para um profissional ter 

conhecimentos sobre seu trabalho, considerava fundamental que soubesse mobilizar esses 

                                                 
382 Professor da Faculdade de Educação da USP; Biólogo de formação, professor da Faculdade de Educação 
da USP na área de ensino de ciências. Bizzo é filiado ao PT desde a época da fundação do partido. Foi 
membro da Coordenação Técnica de Avaliação do Livro Didático do MEC (1995-2002), do Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
econômico), entre outros. Indicado pela SBPC. 
383 Professora da Universidade Federal de Goiás; neste momento, secretária estadual de educação do estado 
de Goiás no governo do PSDB e indicada pelo CONSED ao CNE. 
384 Foi indicado pelo CRUB. Éfrem Maranhão foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco; seu irmão, 
Magno Maranhão, é dono/diretor do Centro Universitário Augusto Motta, no Rio, e presidente da ANACEU, 
entidade que também indicou o nome de Éfrem para o CNE. (Silva, 2002) 
385 José Carlos de Almeida da Silva, dentre outros, foi reitor da Universidade Católica de Salvador por três 
mandatos, a partir de 1985; foi membro do Conselho Estadual de Educação da Bahia por dois mandatos; 
presidente do CRUB; e presidente e vice-presidente da ABESC (1987-1993). Foi indicado à CES do CNE 
pela ABRUC e à CEB pelo CRUB. 
386 Por exemplo, a versão preliminar do CNE afirmou que, além das mudanças necessárias nos cursos de 
formação docente, seria necessário o estabelecimento de políticas que garantissem, dentre outros: o 
estabelecimento de níveis de remuneração condigna com a importância social do trabalho docente e a 
definição de jornada de trabalho e planos de carreiras compatíveis com o exercício profissional (CNE, 2001, 
p. 6), não mencionados no documento do MEC que não trata das condições do exercício da profissão. Além 
disso, incorporou ao texto o reconhecimento da contribuição do pensamento acadêmico, dos movimentos 
sociais, da avaliação das políticas públicas, das experiências inovadoras em andamento em instituições de 
ensino superior na elaboração da proposta, afirmando que a mesma “não parte do zero, mas é fruto de um 
longo processo de crítica, reflexão e confronto (...)” (CNE, 2001, p. 7) 
387 O Parecer nº 9/2001 indica o limite das competências a serem trabalhadas nos cursos de formação de 
professores: “É, portanto, imprescindível que o professor em preparação para trabalhar na educação básica 
demonstre que desenvolveu ou tenha oportunidade de desenvolver, de modo sólido e pleno, as competências 
previstas para os egressos da educação básica, tais como estabelecidas na LDBEN e nas 
diretrizes/parâmetros/referenciais curriculares nacionais da educação básica. Isto é condição mínima 
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conhecimentos, transformando-os em ação. É justamente na mobilização do 

conhecimento em momentos práticos que se situa a noção de competência, ou seja, na 

mobilização de conhecimentos para a resolução de situações-problemas. 

 
A aquisição de competências requeridas do professor deverá ocorrer 
mediante uma ação teórico-prática, ou seja, toda sistematização teórica 
articulada com o fazer e todo fazer articulado com a reflexão. As 
competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem ‘em 
situação’ e, portanto, não podem ser aprendidas apenas no plano teórico nem 
no estritamente prático. A aprendizagem por competências permite a 
articulação entre teoria e prática e supera a tradicional dicotomia entre essas 
duas dimensões definindo-se pela capacidade de mobilizar múltiplos 
recursos numa mesma situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos 
na reflexão sobre as questões pedagógicas e aqueles construídos na vida 
profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas das situações 
de trabalho. (MEC, 2001, p. 32) 
 
 

A proposta apresenta três princípios que deveriam definir a formação de 

professores. O primeiro se refere à noção de competência como concepção nuclear do 

curso. O segundo, à garantia da coerência entre a formação oferecida e a prática esperada 

do futuro professor, considerada possível se o seu preparo ocorresse em lugar similar ao 

qual iria atuar, ou seja para que esta coerência fosse alcançada seria preciso possibilitar a 

coerência entre o que o futuro professor faz na formação e o que dele se esperaria na 

atuação profissional. Nesta perspectiva, a aprendizagem precisaria ser entendida como 

processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores, no qual deveriam ser 

postos em uso as “capacidades pessoais”. Além disso, os conteúdos são entendidos como 

meio e suporte para a constituição das competências e a avaliação foi inserida no processo 

de formação, considerando-se as competências a serem constituídas. O terceiro princípio 

consiste na afirmação da pesquisa como elemento essencial, com foco no processo de 

ensino aprendizagem. 

Essa versão preliminar suprimiu a parte final da proposta do MEC que tratava da 

organização curricular, da qual constavam quadros-síntese referenciais dos percursos da 

formação dos professores para a educação básica com a apresentação de percentuais, 

indicando que este conteúdo não deveria constar das diretrizes e deveriam ser 

regulamentados posteriormente. Além disso, no que se refere à avaliação da formação 

                                                                                                                                                    
indispensável para qualificá-lo como capaz de lecionar na educação infantil, no ensino fundamental ou no 
ensino médio”. (CNE, Parecer nº 9/2001, p. 31) 
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inicial e das competências, o documento remeteu para um grupo de trabalho o 

estabelecimento de diretrizes para a organização do sistema nacional de certificação de 

competências. 

O documento preliminar elaborado pela comissão do CNE foi “submetido à 

apreciação da comunidade educacional” em cinco audiências públicas388 regionais, uma 

reunião institucional, uma reunião técnica e uma audiência pública nacional.389 

Anteriormente à realização dessas audiências várias entidades do campo do 

trabalho já haviam apresentado documentos e análises se contrapondo à proposta de 

diretrizes para a formação de professores elaborada pelo MEC e CNE. 

A ANPEd, ANFOPE, ANPAE, FORUMDIR e o Fórum Nacional em Defesa da 

Formação do Professor apresentaram suas contribuições na Audiência Pública Nacional 

promovida pelo CNE para discutir sua proposta para as diretrizes curriculares nacionais. 

Estas entidades manifestaram um posicionamento comum, defendendo que os 

profissionais da educação devem ter a docência como base de sua identidade profissional 

                                                 
388 As audiências públicas regionais foram realizadas em: Porto Alegre, em 19/03/2001; São Paulo, em 
20/03/2001; Goiânia, em 21/03/2001; Recife, 21/03/2001; Belém, em 23/03/2001. Estas audiências, de 
acordo com o parecer, contaram com a participação da ANPEd, ANFOPE, CONSED, UNDIME, Fórum de 
Pró-Reitores de Graduação, CNTE, ANPAE, Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, CRUB, 
FORUMDIR, Comissão Nacional de Formação de Professores (MEC) e SBPC. A reunião institucional 
ocorreu em Brasília, em 20/03/2001, com a participação de representantes do CONSED, Fórum dos 
Conselhos Estaduais da Educação, Comissão Nacional de Formação de Professores, com representantes da 
SEF, SEMTEC, SESu, Secretaria de Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Educação Especial e 
Educação Ambiental. A reunião técnica ocorreu em Brasília, no dia 17/04/2001, com representantes das 
comissões de especialistas da SESu, do MEC, SBPC, Associação Nacional de História, Sociedade Brasileira 
de Educação Matemática, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), Sociedade Brasileira do Ensino 
de Biologia, Sociedade Brasileira de Física, Associação de Geógrafos Brasileiros, Associação Brasileira de 
Lingüística, Sociedade Brasileira de Enfermagem, Associação Brasileira de Computação e Fórum de 
Licenciaturas. A audiência pública nacional se deu em Brasília, em 23/04/2001, com a participação de 
representantes do CONSED, Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, CNTE, Sociedade Brasileira de 
Ensino de Biologia, Associação de Geógrafos Brasileiros, Fórum dos Pró-Reitores de Graduação, Sociedade 
Brasileira de Física, ANPEd, ANFOPE, ANPAE, CBCE, Comissão Nacional de Formação de Professores, 
ANDES-SN, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, FORUMDIR, Fórum Nacional em Defesa da 
Formação de Professores. 
389 Nesta ocasião houve, além da leitura e entrega oficial de um documento assinado pelo FORUMDIR, 
ANPED, Fórum em Defesa da Formação de Professores, ANPAE e ANFOPE, a exposição de documentos 
específicos contendo posições próprias de cada uma das entidades mencionadas. “A leitura do documento da 
ANPEd, particularmente no tópico que sugeria o estabelecimento de uma parceria ética entre o mundo oficial 
e o vivido, ou seja, entre o Conselho Nacional de Educação e a sociedade civil, suscitou intervenção de 
protesto da conselheira Guiomar Namo de Mello, com solicitação de registro em ata, por considerar a 
proposta acintosa à postura que tem pautado as ações do Conselho Nacional de Educação.” (CNE. Ata da 
Audiência Pública sobre a Proposta de Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica, em 
cursos de nível superior. 2001b) Este fato revela o grau de tensionamento em que ocorreram as reuniões. 
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“porque dominam e articulam conhecimento específico de uma área de saber, 

conhecimento educacional/pedagógico e conhecimento produzido pela sociedade 

tornando-se capazes de atuarem como agentes de transformação da realidade social.” 

(2001, p. 2) Nesta proposta o professor é percebido como um intelectual comprometido 

com a transformação das relações sociais de produção vigentes. Enquanto na proposta do 

MEC, o professor é percebido como um intelectual a serviço da conservação da ordem 

existente, ou seja, deve estar a serviço da ideologia liberal-conservadora. Nesta proposta o 

professor deve ser formado para ser capaz de “cuidar da aprendizagem dos alunos”, 

preparando-o para “incorporar-se à vida produtiva e sócio-política”. 

A contribuição das entidades mencionadas propôs as seguintes alterações no 

documento do CNE: 

1. explicitação de que as Diretrizes Nacionais sobre a formação do professor 
para educação básica são aplicáveis à formação de professores que ocorre no 
Curso de Pedagogia; 

2. ênfase na base comum nacional para os cursos de formação de professores 
como garantia de unidade para a multiplicação de experiências curriculares – 
sem prejuízo do reconhecimento das IES e dos currículos dos estudantes; 

3. indicação de 3.200 horas como mínimo de horas/aula para os cursos de 
formação inicial de professores, sem estipulação de limites percentuais 
mínimos e máximos para os componentes curriculares, considerando-se a 
concepção mais ampla de conhecimento e não apenas os conteúdos das áreas 
de ensino; 

4. previsão de acompanhamento sistemático, de auto-avaliação institucional e 
de avaliação externa dos cursos que formam professores; 

5. estabelecimento de Diretrizes Nacionais específicas para o Curso de 
Pedagogia, como licenciatura plena, considerando a proposta da Comissão 
de Especialistas de Ensino de Pedagogia, de 6 de maio de 1996. 

6. fixação de um prazo de 5 anos para que os ISEs possam transformar-se em 
instituições universitárias. (ANPEd, ANFOPE, ANPAE, FORUMDIR e o 
Fórum Nacional em Defesa da Formação do Professor 2001, p. 4) 
 

Com estas proposições estas entidades reafirmaram o curso de Pedagogia como 

locus de formação de professores e a proposta da base comum nacional para todos os 

cursos de formação de professores. Além disso, propuseram a transformação dos ISE em 

centros universitários e universidades num prazo de cinco anos, contrapondo-se à política 

educacional do Governo FHC no sentido da diversificação das instituições e cursos de 

nível superior. 

As reflexões contidas no documento acima citado e as proposições indicadas não 

chegam ao conteúdo da formação proposta pelo MEC. No cerne da proposta de diretrizes 
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para a formação de professores do MEC, assumida pelo documento do CNE, está 

a noção de competência que significa a instituição de um novo modelo de formação 

profissional. Entretanto este modelo, suas características, sua vinculação a qual projeto de 

sociedade, possibilidades e limites para a preparação de docentes, não foi analisado pelo 

documento apresentado pelas entidades do campo do trabalho. 

Estas entidades defenderam suas propostas históricas, sem conseguir acompanhar o 

aprofundamento da concepção de formação de professores do MEC, apresentada na 

proposta do governo. Esta proposta visava a superação do modelo de formação pautado na 

qualificação profissional, centrado em títulos e diplomas que atestariam o domínio de 

conceitos técnico-científicos, para o da formação por competências,390 que teriam que ser 

adquiridas, validadas e constantemente atualizadas para garantir a empregabilidade do 

trabalhador. Daí a necessidade da criação de um sistema nacional de certificação de 

competências para os professores, de acordo com o modelo já aprovado para a educação 

profissional e ensino médio. 

As propostas apresentadas pela ANPEd, ANFOPE, ANPAE, FORUMDIR e o 

Fórum Nacional em Defesa da Formação do Professor além de enfatizar questões 

referentes ao curso de Pedagogia, como indica os itens 1 e 5, não apresentam uma proposta 

articulada para a formação de professores, mesmo reconhecendo que estas entidades 

aspirem a formação de um professor comprometido com um projeto de transformação 

social. Talvez a inexistência de discussões conjuntas acerca da natureza do trabalho do 

professor e de sua formação entre as entidades sindicais e acadêmicas do campo do 

                                                 
390 No que se refere às relações entre o conceito de qualificação e o de competência, Ramos (2001) esclarece 
que a noção de competência reafirma e nega ao mesmo tempo o conceito de qualificação. Deste modo, no 
conceito de competência há um deslocamento conceitual em relação ao conceito de qualificação e não a sua 
negação. Neste sentido, explica Ramos (2001) “A reafirmação [do conceito de qualificação] ocorre pelo fato 
de os novos processos de produção demandarem do trabalhador não somente conhecimento técnico, mas 
também, e fundamentalmente, que seus atributos subjetivos sejam postos em jogo na realização das 
atividades profissionais. Assim, a dimensão experimental da qualificação, que faria apelo à subjetividade do 
trabalhador e que teria sido pouco considerada nas análises dos processos de trabalho e na própria construção 
do conceito, finalmente tomaria seu lugar de destaque. A noção de competência expressaria coerentemente 
essa dimensão, pois seu significado psicológico chamaria atenção para as capacidades cognitivas e sócio-
afetivas também mobilizadas pelos trabalhadores na realização de suas atividades profissionais.” (p. 281) 
Este deslocamento e a ênfase nos aspectos subjetivos na atividade profissional pode ser observada na Versão 
Preliminar do CNE: “Atuar com profissionalismo exige do professor, não só o domínio dos conhecimentos 
específicos em torno dos quais deverá agir, mas, também, compreensão das questões envolvidas em seu 
trabalho, sua identificação e resolução, autonomia para tomar decisões, responsabilidade pelas opções 
feitas. Requer ainda, que o professor saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua e 
que saiba, também, interagir cooperativamente com a comunidade profissional a que pertence e com a 
sociedade.” (Ramos 2001, p. 31, destaques meus)  
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trabalho, tenha contribuído para a não elaboração de um projeto articulado de 

formação de professores vinculado a um projeto de sociedade, tal qual apresentado pelo 

MEC na lógica da manutenção do modelo de acumulação flexível do capital. 

Certamente esta situação dificultou, por parte destas instituições, a elaboração de 

uma crítica mais profunda da proposta de diretrizes apresentadas pelo MEC e CNE. Pode 

ser que essa tenha sido uma posição política destas entidades, no sentido da não 

consideração das diretrizes do MEC, objetivando unicamente a afirmação de suas 

propostas. Entretanto, no acirramento das disputas, negar-se a realizar uma reflexão crítica 

da proposta do “adversário” pode significar a perda de um momento privilegiado para 

revelar as fragilidades e vinculações do projeto de formação do Governo FHC. 

A CNTE391 também apresentou, nas audiências públicas regionais, uma análise da 

versão preliminar do documento do CNE, reafirmando a importância da formação docente. 

Ressaltou, entretanto, que à política de formação deveriam ser somadas políticas de 

carreira, jornada e salários em níveis de dignidade e respeito profissionais. Com esta 

posição, a CNTE afirmou sua especificidade de sindicato preocupado com as condições da 

profissão docente no país.  

A CNTE fez uma análise detalhada da proposta do CNE, indicando alterações em 

relação ao documento do MEC de maio de 2000 e criticando seu conteúdo. A CNTE 

afirmou que o documento do CNE revela maior detalhamento em algumas abordagens, 

ampliando conceitos e concepções, bem como recupera referências ausentes no documento 

do MEC. Dentre as alterações do documento, a CNTE ressaltou que a “concepção de 

competência, anteriormente muito dispersa e extremamente ligada ao praticismo” foi 

apresentada mais claramente, considerando principalmente a relação teoria e prática. 

Entretanto, ressalta que “com as limitações impostas ao percurso da formação, no espaço 

institucional que lhe está sendo destinado no documento, corre-se o risco de restringir a 

concepção de competência às habilidades do ‘saber fazer’”. (CNTE 2001, s/p) 

Neste sentido, a CNTE afirmou que o documento do CNE não conseguiu avançar 

no que se refere à pesquisa, destacando a limitação do espaço institucional proposto para a 

                                                 
391 A CNTE representa os profissionais da educação pública municipal e estadual, docentes e não docentes, 
de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, possuindo 29 sindicados filiados. Sua base é de cerca de 
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formação de professores, o Instituto Superior de Educação. Para esta entidade, o 

documento propôs uma “investigação organizada, sistematizada por meio de 

procedimentos metodológicos e denominada pesquisa” (idem) 

Foram reafirmadas as críticas da CNTE ao Instituto Superior de Educação e ao 

Curso Normal Superior, como instituição e curso afastados da universidade e, por sua 

organização, da pesquisa educacional, sendo feita a defesa da universidade e dos cursos de 

Pedagogia como espaços para a formação inicial de professores da educação básica. 

A CNTE assinalou que a concepção de competência do documento do CNE 

evidencia seu comprometimento com a legislação vigente e as diretrizes curriculares 

nacionais, afirmando que neste documento: “Ser competente é demonstrar saber fazer, sem 

a intencionalidade pretendida pela meta-cognição, e no contexto econômico em que está 

inserida a educação brasileira, passa a ser conceito de mercado: ter competência para 

atender as demandas imediatas”. (CNTE, 2001, s/p) Além disso, expressa que a noção de 

competência como paradigma consiste em uma matriz bastante diversa dos modelos 

tradicionais de quadros curriculares e se constituindo como um grande desafio e que a 

certificação de competência deveria levar a um rigoroso e amplo debate acerca da 

avaliação do desempenho docente. 

Essas observações da CNTE, acerca da noção de competência, de sua certificação e 

dos desafios para sua materialização curricular, revela, por parte da entidade, a ausência de 

um conhecimento mais aprofundado desta questão. Assim, apesar de perceber a vinculação 

dessa noção ao imediatismo das necessidades econômicas, não avança na percepção de que 

o modelo da competência consiste no padrão de formação profissional que emerge no 

estágio de acumulação flexível do capital a demandar dos trabalhadores todas as suas 

habilidades, inclusive as subjetivas. Também não avança na percepção dos limites deste 

modelo para a formação de professores e no que consistiria a certificação de competências 

em uso em outros países e em outras áreas profissionais, como demonstra Ramos (2001). 

A CNTE destacou ainda que a ausência, no documento do CNE, de um parecer e da 

proposta de resolução poderiam deixar passar despercebidas algumas questões 

importantes. Entretanto, ressaltou que o procedimento da realização de audiências públicas 

                                                                                                                                                    
dois milhões e quinhentos mil professores, de acordo com Maria Teresa Leitão em entrevista para este estudo 
realizada em 07/11/2001. 
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durante o processo de elaboração e não depois de sua formatação final foi 

adequado, recomendando a retomada do debate após essa elaboração. Fato que não 

aconteceu, visto que o parecer e a proposta de resolução elaborados foram encaminhados 

diretamente ao CNE onde foi aprovado sem que novas discussões fossem feitas com as 

entidades da sociedade civil. 

Em relação às entidades representativas dos interesses privatistas não foi 

identificada sua posição em relação às diretrizes para a formação docente, demonstrando a 

ausência de uma proposta própria para a formação de professores por parte destas 

entidades, principalmente o setor laico. No setor confessional, há também a participação de 

professores e pesquisadores destas instituições nas entidades acadêmicas que discutem o 

tema, principalmente a ANPEd e a ANFOPE, ocorrendo a adesão às propostas de 

formação do campo acadêmico. 

A organização das entidades representativas da burguesia de serviços educacionais 

objetiva, prioritariamente, a defesa da liberdade para a expansão de seus negócios na área 

educacional.392 Quanto às concepções do papel da educação e da formação docente, estas 

entidades compartilham do projeto liberal-corporativo, o que confere a seu projeto de 

formação humana um caráter de instrumentalização para o mercado e de adaptação ao 

sistema sócio-econômico existente. Nenhuma destas entidades (ANUP, ABMES, 

CONFENEN, AEC, dentre outras) participaram da audiência pública nacional,393 o que 

                                                 
392 A ANUP, por exemplo se expressou veemente contra a política intervencionista do Governo FHC no 
ensino superior: “ANUP denuncia que Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi desfigurada. O presidente 
da Associação Nacional das Universidades Particulares, prof. Heitor Pinto Filho denunciou hoje que ‘o 
Ministério da Educação está promovendo uma desfiguração total e completa da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, através de 18 decretos, 112 portarias ministeriais e um projeto de Resolução que tramita 
no Conselho Federal de Educação’. ‘Tais mudanças, disse, constituem ‘uma agressão à causa do ensino 
privado. Tudo o que precisamos é de uma legislação coerente’. (...) A ANUP insistiu que ‘a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional está sendo sufocada por uma avalanche de normas reguladoras, a cada dia 
substituídas por novas normas, novas diretrizes, novos procedimentos, criando um quadro de inseguranças e 
de incertezas’. O prof. Heitor Pinto Filho assinalou que a voracidade de mudança do marco legal promovida 
pelo ministério da Educação, sem qualquer consulta às entidades representativas do setor privado, afetam 
sobremodo  as 905 instituições privadas de ensino superior, incluindo 83 universidades, 39 centros 
universitários e 711 faculdades, prejudicando 1 milhão e 600 mil alunos e 93 mil professores.” (ANUP 
Notícia. 27/10/2001) 
393 As entidades que participaram da audiência pública nacional sobre a Proposta de Diretrizes para a 
Formação de Professores foram: CONSED; Comissão Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação; 
FORGRAD; FORUMDIR; Comissão Nacional de Formação de Formação de Professores; ANPEd; 
ANFOPE; ANPAE; CNTE; ANDES-SN; e “representantes de sociedades científicas que buscaram reafirmar 
a sua perspectiva ou estiveram ausentes da Reunião Técnica.” (CNE. Ata da Audiência Pública sobre a 
Proposta de Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica, em cursos de nível superior. 
2001b) 
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revela o não envolvimento destas entidades nos debates sobre este tema. Esta 

leitura é corroborada por Scheibe que, em entrevista para este trabalho, afirmou: 

 
Eu não diria que os setores privatistas têm uma proposta para a formação de 
professores da educação básica. Há uma proposta bastante forte para a pós-
graduação. Eles se organizam quase como uma CAPES privada, que se 
destina à formação de professores para o ensino superior. Agora quanto à 
questão da formação de professores para a educação básica não existe 
propriamente uma proposta, eles embarcam na proposta neoliberal, mas 
contraditoriamente também. É possível observar isto, por exemplo, na luta 
pela não implantação dos cursos normais superiores. De repente, aquelas 
entidades privadas que tinham curso de Pedagogia, muitas vezes, se aliaram 
com a ANFOPE. Mas isto consiste em uma avaliação de política 
educacional, que é uma questão mais complexa. É evidente que há uma 
tendência no ensino privado de abraçar as propostas que lhe rendem maior 
mercado, isso não tenho dúvida nenhuma. Quando você entra para a questão 
privatista, você sabe que as pessoas são empresa e, portanto, cuidam do seu 
lucro e vão estar preocupadas com esta questão. (Scheibe, 2001) 
 

Mais uma vez, na discussão da proposta do MEC e do CNE relativa às diretrizes 

para a formação de professores, as entidades da sociedade civil do campo do trabalho não 

conseguiram fazer com que suas proposições fossem consideradas na elaboração do texto 

final. Isto porque as audiências realizadas em diferentes regiões do país para discutir a 

proposta de diretrizes para a formação de professores não se converteram em espaços 

democráticos de debates, apesar do uso da palavra ter sido franqueado as mais diferentes 

entidades. Neste sentido, Linhares e Silva (2003), afirmam: 

 
Embora tenhamos, como sujeitos coletivos e individuais, sido chamados à 
interlocução, foram estas pontuais, sem a sistemática capaz de alimentar a 
participação de educadores. Também podemos conjecturar que os debates 
tenham se aproximado de uma formalidade, que acabou por artificializar a 
presença dos movimentos sociais organizados no campo educacional, tendo 
talvez como principal exemplo a realização de audiências públicas pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE).  Essas audiências, em grande parte 
dos casos, não chegaram a permitir que se instalasse, de fato, um debate 
entre conselheiros e entidades representadas. (p. 29) 
 

Estes autores ressaltam ainda que, numa destas reuniões, foi lembrada a etimologia 

da palavra ‘audiência’: “o de uma escuta aos debates educacionais e sociais sem nenhuma 

exigência de interlocução”. (idem) Deste modo, os conselheiros até puderam ter ‘escutado’ 

as entidades com propostas divergentes, mas seguramente não as ‘ouviram’, ao não 

considerar suas sugestões na elaboração da proposta final. 
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O Parecer nº 9/2001, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior, foi aprovado no 

Conselho Pleno do CNE, com abstenção do conselheiro Lauro Ribas Zimmer394 e voto em 

separado do conselheiro Nélio Bizzo, sem assimilar as contribuições apresentadas nas 

audiências públicas. 

Em seu voto separado, Nélio Bizzo afirmou: 

 
Repilo, de forma veemente, qualquer tentativa de estabelecer relação de 
causa e efeito entre os pobres resultados em testes de desempenho dos 
alunos da educação básica e um suposto ‘despreparo’ de seus professores. 
Da mesma forma, não posso aceitar que os excelentes resultados dos alunos 
de licenciaturas de universidades públicas no Exame Nacional de Cursos 
(‘Provão’) sejam apontados como indicadores de um suposto distanciamento 
da realidade do ensino fundamental e médio. A excelência dos cursos de 
graduação mantidos por universidades onde se realiza a pesquisa é de amplo 
e notório conhecimento, como comprovação objetiva, externa e 
independente. 
 

Esta foi a única voz que se levantou contra a aprovação das Diretrizes no Conselho 

Pleno do CNE e da retirada da formação de professores das universidades. 

No processo de aprovação das Diretrizes, novamente o MEC, ao convocar as 

audiências públicas, se utilizou da participação aparente das entidades do campo do 

trabalho para legitimar, perante à sociedade, suas políticas para a educação. Deste modo, a 

participação das entidades do campo do trabalho na definição das políticas para a formação 

de professores foram reduzidas e se constituíram em “simulacro” de participação, mesmo 

considerando os momentos em que o governo foi forçado a recuar diante da reação destes 

segmentos, como no caso do decreto presidencial. Entretanto neste recuo, é preciso 

considerar também a pressão exercida pelas entidades representativas dos interesses 

privatistas. 

Na regulamentação da formação de professores, o Governo FHC possuía uma 

proposta articulada ao projeto de reforma do ensino superior, que compreendia: o 

empresariamento deste nível de ensino com o incremento da participação do setor privado 

em sua oferta; a privatização do ensino superior público, com a retração dos recursos 

                                                 
394 CNE. Ata da Segunda Sessão Extraordinária, 8/05/2001. Lauro Zimmer, dentre outros, foi secretário geral 
do Conselho Federal de Educação (1973-1976); Diretor adjunto do Departamento de Assuntos Universitários 
do MEC (1976-1979); presidente do CRUB (1986-1987); Reitor da Universidade Estácio de Sá; Vice-
presidente da ANUP. Foi indicado para a CES do CNE pela ANUP, CNI e CRUB. 
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estatais e a diferenciação das fontes para seu financiamento; e a diversificação 

das instituições de ensino superior e dos cursos de nível pós-médio, com a criação de 

cursos mais flexíveis, ágeis e baratos. Todas essas medidas estavam em concordância com 

as orientações dos organismos internacionais de financiamento. 

A partir deste referencial para o ensino superior, foram criados os Institutos 

Superiores de Educação e os Cursos Normais Superiores. Em relação à criação de nova 

instância destinada à formação de professores, Mello (2000) afirmou: 

 
Inviável para o poder público financiar a preços das universidades ‘nobres’ a 
formação de seus professores de educação básica que se contam em mais de 
um milhão. Com um volume de recursos menor, um sistema misto de custo 
baixos, tanto público quanto privados, configura um ponto estratégico de 
intervenção para promover melhorias sustentáveis a longo prazo na 
escolaridade básica. (p. 6) 
 

Assim, a reformulação do locus de formação de professores foi guiada por uma 

lógica financeira de organização de cursos de nível superior mais baratos do que os 

universitários. Daí a ênfase na formação de professores fora da universidade. Além disso, 

emergiu a preocupação com uma formação docente mais próxima da realidade da escola e 

da prática docente cotidiana, impossível de ocorrer, de acordo com o discurso da reforma, 

em instituições universitárias, porque consideradas distantes da realidade social e 

envolvidas no mundo da pesquisa acadêmica. 

O governo fez uma inversão no processo de regulamentação da formação docente, 

ou seja, explicitou por último a concepção norteadora de toda a proposta de formação 

docente, a noção de competência. Além disso, a forma como foram implantadas as 

mudanças na formação de professores, medidas esparsas, mas que mantinham uma 

coerência entre si. Este fato dificultou a organização das entidades do campo do trabalho 

na defesa de suas proposições. Ressalte-se ainda a determinação do governo para a 

implantação de seu projeto de nação e de educação, que, para alcançar suas metas, foi 

progressivamente esvaziando os canais democráticos de discussão das políticas públicas. 

Entretanto, é importante registrar as dificuldades de articulação das entidades da 

área educacional e da elaboração de uma proposta alternativa de formação docente, 

vinculada a um projeto de transformação social. Neste sentido, afirma Kuenzer (1999): 

 
(...) as divergências dentro do núcleo dos especialistas em Pedagogia, 
somadas à falta de organicidade com os diferentes fóruns das licenciaturas, 
que sequer entre si têm posição consensual, certamente fragilizou a posição 
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dos professores nesse processo, de modo que foi possível ao governo, 
apoiado nas posições, não-hegemônicas, que lhe eram favoráveis, usar a 
desorganização a seu favor. (p. 165) 
 

Desde a normatização do Programa Especial de Formação de Professores, Esquema 

I, no início de 1997, passando pela regulamentação dos Institutos Superiores de Educação 

e do Curso Normal Superior e pela revisão das possibilidades de formação do curso de 

Pedagogia, o Governo FHC adotou, em relação aos movimentos organizados da sociedade 

civil tanto do campo do trabalho quanto do capital, uma postura autoritária e de sua 

desconsideração como interlocutores na definição destas políticas. 

O confronto entre os diferentes projetos de sociedade e de educação foi 

transportado do Congresso Nacional, na discussão da Constituição e da LDB, para o 

Conselho Nacional de Educação. Entretanto, essa instância não se converteu em espaço 

democrático de discussões e negociações entre os diferentes projetos sociais que 

disputavam a conquista da direção da educação no país. Pelo contrário, o Conselho se 

transformou, na maioria das vezes, em aparelho de governo, em prolongamento do 

Ministério da Educação. Quando este Conselho se propôs a rediscutir uma deliberação da 

CES, o Parecer nº 970/1999, foi surpreendido com um Decreto Presidencial sobre a 

questão, o que reafirmou a ausência de autonomia do Conselho diante das orientações do 

MEC. 

A aprovação das Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica em 

nível superior, centrada na noção de competência, reforça a dimensão experimental da 

formação no sentido do saber-fazer, valorizando os contextos e as situações reais de 

trabalho, mobilizando os recursos cognitivos e sócio-afetivos. Neste sentido, como já foi 

dito, na noção de competência há a valorização dos aspectos subjetivos do trabalhador, que 

também deverão ser acionados na solução de situações problemas. 

A implantação desta noção, tanto na formação profissional quanto na educação 

geral, objetiva a constituição de uma nova identidade pautada na adaptação individual às 

mudanças em curso na sociedade capitalista: instabilidade social, desemprego, 

subemprego, perda dos direitos trabalhistas, dentre outros. Nesta perspectiva, os indivíduos 

deveriam ser preparados para se acostumar a viver em situações instáveis e ser capazes de 

encontrar saídas próprias às situações de crise. De acordo com Ramos (2001): 

 
A valorização das competências individuais dos trabalhadores inscreve-se, 
portanto, no marco de um individualismo liberal e de subjetividades 
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atomizadas. E se a escola deve voltar-se para o desenvolvimento dessas 
competências, perde importância sua participação, assim como de todos os 
elementos culturais, na formação da consciência de classe e na construção de 
uma nova concepção de mundo. (p. 303) 
 

Neste sentido, a noção de competência vincula-se a um projeto de manutenção da 

sociedade capitalista no estágio de acumulação flexível que está a exigir do trabalhador 

novas habilidades e, inclusive, o uso de suas características psicológicas a serviço do 

capital. A implantação de um modelo de formação de professores a partir desta noção se 

configura como medida necessária, aos interesses do capital, para viabilizar a construção 

desta nova sociabilidade mediante os processos de ensino realizados na escola, que vem 

passando a ter, em todos os seus níveis e modalidades, a noção de competência como 

norteadora. 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo analisado no presente estudo está intimamente ligado ao processo de 

implantação e consolidação das propostas neoliberais no país e dos enfrentamentos 

travados entre este projeto e o projeto democrático de massas. Esse processo compreendeu 

a elaboração da Constituição, nos anos de 1987-1988, passando pela feitura da LDB e 

abarcando a elaboração do PNE e das diretrizes para a formação superior dos professores 

para a educação básica. 

Quanto mais se fortaleceu no país o projeto liberal-conservador, mais restritos 

foram se tornando os espaços para o debate e a negociação das propostas alternativas para 

a educação e, especificamente, para a formação de professores. Além disso, quanto mais 

este projeto foi se consolidando em todos os setores do Estado e da vida social, a proposta 
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de uma escola pública, gratuita e democrática em todos os níveis foi perdendo 

força no Congresso Nacional e, por conseguinte, no corpo das leis aprovadas.  

A luz das mudanças efetuadas na correlação de forças sociais a partir dos anos de 

1990, os debates sobre a educação e a formação de professores podem ser divididos em 

dois momentos. O primeiro, situado entre a elaboração da Constituição e sua aprovação em 

1988, até a aprovação do projeto de LDB na Câmara Federal, em 1993. Nesta etapa é 

possível perceber em linhas gerais, no parlamento, a disputa acirrada entre o projeto 

liberal-conservador e o projeto democrático de massas. O segundo compreende o início da 

tramitação do projeto de LDB no Senado Federal em 1994 até 2001, período de 

aprofundamento e consolidação do neoliberalismo no Brasil.  

As entidades da sociedade civil que participaram do processo de elaboração da 

política educacional apresentaram diferentes propostas para a formação docente. As 

organizações do campo do trabalho se articularam constituindo o Fórum Nacional da 

Educação na Constituinte, no momento da elaboração da Constituição de 1988, e no Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB, no processo de aprovação da LDB. As 

decisões do Fórum eram tomadas a partir de consensos estabelecidos entre as entidades 

que o compunham. Esta estratégia, algumas vezes, limitou o alcance das propostas do 

FÓRUM, considerando-se que havia em seu interior visões diferenciadas quanto à 

educação nacional que não conseguiram construir um consenso. Os pontos defendidos pelo 

FÓRUM, nos dois momentos indicados, se referiram aos acordos possíveis entre as 

entidades, não ocorrendo o enfrentamento das divergências em momentos de votação. 

Além disso, cada entidade encaminhava ao Congresso Nacional suas propostas que não se 

opusessem às aprovadas no Fórum. 

Nas discussões em torno da elaboração da Constituição, a preocupação das 

entidades e parlamentares que se articularam na defesa da escola pública se centrou na 

garantia da dignidade profissional do professor, sendo secundarizadas as necessidades de 

sua qualificação e a responsabilidade do Estado nesse processo. Neste sentido, o FÓRUM 

não defendeu uma proposta de formação docente a ser inserida no texto constitucional. 

No momento inicial da discussão da LDB, as entidades do campo do trabalho não 

possuíam uma proposta quanto à elevação da formação docente ao nível superior. Deste 

modo, a proposta encaminhada pelo FÓRUM consistiu na conciliação das propostas 

existentes em seu interior: manutenção da formação em nível médio para os docentes das 

séries iniciais da escolarização e formação em nível superior para as demais. A 
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ambigüidade da proposta revelou o não enfrentamento no FÓRUM das oposições 

existentes em seu interior. O mesmo se deu em relação às discussões da aprovação do 

PNE, no qual estas entidades elaboraram a proposta de “PNE da Sociedade Civil”. 

Nas discussões ocorridas no Conselho Nacional de Educação, estas entidades 

organizaram o Fórum em Defesa da Formação de Professores, constituído por várias 

entidades, inclusive pelo FÓRUM. Entretanto, a participação se deu via, principalmente, 

algumas entidades mais ligadas à academia, como a ANFOPE e a ANPEd. Nessa etapa das 

discussões, as entidades reafirmaram suas propostas para a formação docente defendidas 

na etapa final da LDB.  

As entidades organizadoras dos interesses privatistas não se organizaram em um 

fórum único, mas buscaram se fortalecer e diversificar suas entidades representativas, ao 

longo dos anos de 1990, em torno de suas propostas para a educação nacional. No processo 

constituinte, estas organizações, representativas dos setores confessionais e laicos, não 

apresentaram propostas específicas para a formação docente. Suas ações centraram na 

defesa da garantia da destinação de recursos públicos para sua manutenção. As entidades 

do setor católico também se articularam para a manutenção do ensino religioso nas escolas 

públicas de ensino fundamental. Nas discussões da LDB, estas entidades defenderam a 

formação superior do professor e, especificamente, o setor empresarial apoiou com 

entusiasmo o Projeto Darcy Ribeiro, que reduzia as definições legais acerca do setor 

privado. 

Quanto à formação do professor o presente estudo demonstrou que o setor 

empresarial não tinha uma proposta própria para a formação de professores, mas, no geral, 

apoiou a proposta do Governo FHC de diversificação do ensino superior e da criação de 

um novo locus para a formação docente, de custo mais baixo e com uma possível clientela 

assegurada. As divergências entre segmentos deste setor foram demonstradas no capítulo 

VI desta tese. 

O setor privado laico atuou no Congresso Nacional e no CNE, prioritariamente, 

mediante os lobbies profissionais, mas em momentos decisivos para seus interesses 

ocorreu também a presença dos próprios dirigentes destas instituições. O setor confessional 

contou, principalmente, com a participação de seus quadros na defesa de suas proposições 

para a educação na elaboração da legislação educacional.  

Ao longo de todo o período analisado, as propostas oriundas da aparelhagem estatal 

procuraram diminuir as responsabilidades do Estado com os direitos trabalhistas dos 
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professores. Além disso, principalmente, a partir do Governo FHC, o aparelho 

estatal procurou adequar as propostas da formação de professores ao seu projeto societal e 

às suas propostas para o ensino superior.  

A LDB aprovada em dezembro de 1996 representou a vitória do projeto liberal-

corporativo, fortalecido com a vitória presidencial de FHC, que se efetivou como o 

dirigente do bloco no poder constituído pelo capital financeiro internacional e setores do 

capital nacional articulados em torno deste projeto de sociedade. 

No que se refere à formação de professores, a LDB definiu como meta a formação 

superior dos professores de todos os níveis de ensino, criando uma nova instituição: os 

Institutos Superiores de Educação, e um novo curso com a tarefa de formar os professores 

para a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental: os Cursos Normais 

Superiores. Foi marcada também pela ênfase na formação de professores a distância; pela 

reedição dos cursos de Esquema I, destinados à preparação pedagógica de formados em 

cursos superiores em outras áreas que quisessem se tornar professores; e definiu ainda um 

prazo de dez anos para que somente fossem admitidos professores com formação 

superior.395  

As propostas para a formação docente das entidades do campo do trabalho na LDB 

se centraram na defesa, dentre outros pontos, da formação de professores em instituições 

universitárias; o curso de Pedagogia como instância de preparação do professor para a 

educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental e a ênfase na formação 

presencial do professor. Neste sentido, observa-se que as políticas para a formação docente 

aprovadas pelo governo não levaram em conta as propostas das entidades do campo do 

trabalho e que o governo se utilizou das divisões e tensões internas existentes no campo do 

trabalho para fortalecer suas proposições para a formação docente. 

A regulamentação da LDB propiciou a continuidade dos confrontos em torno da 

definição das políticas de educação para o país, o que significou o prosseguimento das 

disputas entre os projetos acima explicitados com considerável fortalecimento do projeto 

liberal-corporativo. 

                                                 
395 Dourado (2001) sintetiza com clareza o eixo das políticas do Governo FHC para a formação de 
professores: “Estão em curso políticas de aligeiramento na formação docente (formação entendida como 
municiamento prático, centrado na aquisição de habilidades e competências constituindo expressão do como 
fazer), diversificação e diferenciação dos espaços de formação (dissociação entre ensino e pesquisa), 
interpenetração entre as esferas pública e privada, em detrimento da esfera pública e a mitificação da 
educação a distância (EAD).” (p. 53)  
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Quando a elaboração das políticas educacionais se deslocou do Congresso 

Nacional para o CNE, foi mantida a mesma dinâmica da ausência de interlocução entre os 

diferentes projetos para a educação nacional. Isto porque este Conselho se converteu, 

principalmente, em aparelho do governo na implementação de sua proposta de reforma 

educacional. Desse modo, as entidades da sociedade civil do campo do trabalho não 

encontraram no CNE um espaço democrático de discussão. Pelo contrário, no processo de 

definição do locus privilegiado para a formação do professor para a educação infantil e 

para as séries iniciais do ensino fundamental, o Governo FHC se utilizou da coerção legal: 

um decreto presidencial, para impor sua proposta de formação docente.  

Na proposta de formação do Governo FHC, foi privilegiada a preparação do 

professor em instituições não-universitárias e a partir de diretrizes curriculares centradas na 

noção de competência. Nesta perspectiva, Mello (2000), importante intelectual do Governo 

FHC na área educacional, assim se expressou sobre a formação de professores: 

 

(...) a educação inicial de professores deve ter como primeiro referencial as 
normas legais e recomendações pedagógicas da educação básica. Os 
professores não são necessários para qualquer projeto pedagógico mas para 
aqueles que vão trabalhar de acordo com as diretrizes estabelecidas na lei, 
promovendo a constituição das competências definidas nas diferentes 
instâncias de normatização e recomendação legal e pedagógica, para ensinar 
e fazer aprender os conteúdos que melhor podem ancorar a constituição 
destas competências. Os modelos ou instituições de formação docente que 
interessam ao país são portanto aqueles que propiciam ou facilitam a 
constituição de um perfil de profissional adequado a essa tarefa. (Mello, 
2000, p. 8) 
 

Em relação ao projeto do Governo FHC da definição da formação superior de todos 

os professores, é preciso esclarecer que esta opção está articulada à implantação no Brasil 

de políticas de diversificação e privatização das instituições de ensino superior. De acordo 

com esta política, o governo brasileiro estimulou a criação dos ISEs via instituições de 

ensino superior privadas. Além disso, é preciso considerar que, apesar de prever a 

formação superior do professor, a legislação continuou admitindo a formação em nível 

médio para a educação infantil e as séries iniciais de escolarização. As políticas do 

Governo FHC se centraram na qualificação de professores em cursos de formação rápida e 

a distância, o que vem contribuindo para a fragilização da formação docente, 

contrariamente ao que a exigência de formação superior poderia indicar. 
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Nos embates acerca da definição da formação de professores, as propostas 

educacionais do Governo FHC se sobrepuseram às propostas das entidades do campo do 

campo do trabalho. As propostas do governo estavam significativamente associadas às 

orientações das instituições de financiamento internacional, como o Banco Mundial, no 

sentido de adequar o país à divisão internacional do trabalho. No entanto, apesar da 

regulação da formação de professores ter-se dado a partir destas orientações, é possível 

afirmar que no interior das instituições formadoras podem existir espaços importantes para 

sua negação, conforme o projeto da instituição de ensino, a elaboração das propostas de 

curso e da prática cotidiana dos professores. 

Uma questão que norteou a presente investigação consistiu no questionamento 

acerca da existência ou não de uma proposta articulada para a formação de professores 

apresentada pelas entidades da área educacional do campo democrático de massas. A partir 

dos estudos realizados, foi possível perceber a não explicitação por parte destas entidades 

de um projeto de formação docente quanto à natureza dessa formação. Os eixos centrais 

das proposições apresentadas enfatizaram a organização, estruturação e duração dos cursos 

de formação. 

A questão fundamental que congregou as mais diferentes entidades sindicais e 

acadêmicas deste campo, durante grande parte do período analisado, se referiu às 

condições do exercício da profissão. Ou seja, reivindicação principalmente de caráter 

corporativo. É importante registrar que a existência de divergências no interior do campo 

do trabalho quanto aos projetos de formação de professores dificultaram a elaboração de 

uma proposta a ser apresentada ao governo. 

O conteúdo do projeto de formação do Governo FHC foi sendo implantado de 

forma lenta e articulada e somente se revelou com clareza no momento da elaboração das 

Diretrizes para a Formação de Professores para a Educação Básica. Este fato dificultou a 

articulação das entidades do campo do trabalho na defesa de suas proposições e na 

articulação de uma frente ampla, que congregasse profissionais de outras áreas da 

formação de professores nesta luta, e não prioritariamente a área da Pedagogia.  

A noção de competência foi definida como eixo norteador da formação de 

professores na proposta do Governo FHC. No momento de sua discussão, as críticas das 

entidades do campo do trabalho à proposta do MEC não continham uma crítica 

aprofundada acerca desta concepção de formação e suas vinculações com um projeto de 

sociedade específico. Ficaram restritas aos pontos da proposta do MEC que se 
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contrapunham aos pontos defendidos por estas entidades, conforme exposto no 

capítulo VI desta tese. 

Neste sentido, as entidades do campo do trabalho não conseguiram sistematizar um 

projeto alternativo de formação docente, mas reafirmaram princípios que sinalizavam na 

direção de um projeto de formação que não foi explicitado com clareza nos debates com as 

propostas do Governo FHC.  

A presente pesquisa não pretende, com esta afirmativa, desconsiderar a importância 

da ação das entidades do campo da educação na luta pela escola pública e na inserção na 

legislação educacional de importantes conquistas nesta área. Deve ser reconhecida a 

contribuição destas entidades para limitar o alcance das reformas implementadas no 

Governo FHC, no sentido da redução das funções do Estado no que diz respeito à educação 

pública e, especificamente, à questão da formação de professores, e da revisão do Decreto 

Presidencial nº 3.276/1999, que significou a explicitação do caráter coercitivo do Estado 

brasileiro na implantação de seu projeto de formação de professores. Entretanto, é preciso 

reconhecer os limites da intervenção destas entidades na definição das políticas de 

formação de professores no país, para que novas práticas e análises possam ser feitas 

objetivando alterar o projeto em curso. 

As contribuições do presente estudo consistem na elucidação dos processos de 

elaboração das políticas educacionais, especificamente para a formação de professores, 

detendo-se na análise das propostas das entidades da sociedade civil, tanto do campo do 

trabalho quanto do campo do capital, e do aparelho estatal. Nesta perspectiva, as disputas 

travadas nesse processo no âmbito do Estado em sentido ampliado consistiram no eixo da 

presente investigação, que teve como pano de fundo o processo de consolidação e 

aprofundamento do neoliberalismo no Brasil. 

Esta tese aponta para a necessidade de novas pesquisas que aprofundem o estudo da 

dinâmica própria dos aparelhos privados de hegemonia da área da educação e que busquem 

investigar a natureza das propostas da formação de professores presentes nestas entidades, 

principalmente do campo do trabalho, contribuindo assim para o fortalecimento de um 

projeto de formação do professor enquanto um intelectual comprometido com um processo 

de transformação da sociedade existente. Aponta para a necessidade do aprofundamento de 

análises acerca da dificuldade de consensos sobre a natureza da formação docente, no 

interior das entidades ligadas ao campo do trabalho. Indica, também, a urgência de 
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investigações que busquem a compreensão das dificuldades da área da educação 

na articulação com as outras áreas envolvidas com a formação de professores. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Relação das normas do Conselho Nacional de Educação 

acerca da formação e carreira docente no período de 1996 a 2002: 

 

A - RESOLUÇÕES 
1- Resoluções do Conselho Pleno CNE 
Resolução nº 2, de 19 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga horária dos cursos 
de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da educação básica em 
nível superior; 
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Resolução nº 1, de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena; 
Resolução nº 1, de 30 de setembro de 1999. Dispõe sobre os Institutos Superiores de 
Educação; 
Resolução nº 2, de 26 de junho de 1997. Dispõe sobre os programas especiais de formação 
pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino 
médio e da educação profissional em nível médio. 
2- Resoluções CEB do CNE 
Resolução nº 2, de 19 de abril de 1999. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação de docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental e 
médio, na modalidade normal; 
Resolução nº 3, de 8 de outubro de 1997. Fixa Diretrizes para os novos planos de carreira e 
de remuneração para o magistério dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
3 – Resoluções CES do CNE 
Resolução nº 2, de 19 de maio de 1999. Dispõe sobre a plenificação de licenciaturas curtas 
por faculdades e faculdades integradas do sistema federal de ensino. 
 
B - PARECERES NORMATIVOS 
1- Conselho Pleno do CNE 
Parecer nº 28/2001, aprovado em 2 de outubro de 2001. Dá nova redação ao Parecer nº 
27/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de formação de professores 
da educação básica, em nível superior; 
Parecer nº 27/2001, aprovado em 2 de outubro de 2001. Dá nova redação ao Parecer 
CNE/CP nº 9/2001, que dispõe sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 
professores da educação básica, em cursos de nível superior; 
Parecer nº 21/2001, aprovado em 6 de agosto de 2001. Dispõe sobre a duração e carga 
horária dos cursos de formação de professores da educação básica, em nível superior, curso 
de licenciatura, de graduação plena; 
Parecer nº 9/2001, aprovado em 8 de maio de 2001. Diretrizes Curriculares para a 
formação inicial de professores da educação básica em cursos de nível superior; 
Parecer nº 10/2000, aprovado em 9 de maio de maio de 2000. Assunto: Proposta de revisão 
do Decreto Federal nº 3.276/1999; 
Parecer nº 53, aprovado em 28 de janeiro de 1999. Assunto: Diretrizes Gerais para os 
Institutos Superiores de Educação; 
Parecer nº 97/1999, de 6 de abril de 1999. Dispõem sobre a formação de professores para o 
ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental; 
Parecer nº 115/1999, de 10 de agosto de 1999. Dispõe sobre os Institutos Superiores de 
Educação; 
Parecer nº 04/1997, aprovado em 11 de março de 1997. Assunto: Proposta de resolução 
referente ao programa especial de formação de professores para o 1º e 2º graus de ensino – 
Esquema I. 
2 – Pareceres CEB do CNE 
Parecer nº 2/2002, aprovado em 29 de janeiro de 2002. Responde consulta sobre as 
condições de formação de profissionais para a educação infantil; 
Parecer nº 23/2002, aprovado em 03 de julho de 2002. Responde consulta sobre 
necessidade de criação de especialização para a formação de professores de orientação e 
mobilidade para deficientes visuais; 
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Parecer nº 37/2002, aprovado em 04 de setembro de 2002. Responde consulta 
sobre formação de professores para a educação profissional de nível técnico; 
Parecer nº 1/1999, de 29 de janeiro de 1999. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação de professores na modalidade normal em nível médio; 
Parecer nº 6, de 9 de junho de 1997. Aprecia proposta de reestruturação do curso de 
estudos adicionais para formação de professores na área da deficiência auditiva; 
Parecer nº 10, de 3 de setembro de 1997. Diretrizes para os novos planos de carreira e 
remuneração do magistério dos estados, Distrito Federal e dos municípios; 
Parecer nº 16, de 2 de dezembro de 1997. Competência do licenciado em Pedagogia para o 
exercício do magistério das quatro primeiras séries do ensino fundamental. 
3 – Pareceres CES do CNE 
Parecer nº 133/2001, aprovado em janeiro de 2001. Presta esclarecimentos quanto à 
formação de professores para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental; 
Parecer nº 235/2000, aprovado em 16 de fevereiro de 2000. Consulta sobre a extinção das 
habilitações no curso de Pedagogia e reformulação de seu currículo; 
Parecer nº 288/2000, aprovado em 14 de março de 2000. Consulta tendo em vista o art. 64 
da Lei nº 9.394/1996; 
Parecer nº 970/1999, de 9 de novembro de 1999. Dispõe sobre o Curso Normal Superior e 
a habilitação em educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental nos cursos de 
Pedagogia; 
Parecer nº 630/1997, aprovado em 5 de novembro de 1997. Esclarecimento sobre a 
validade ou não da oferta de curso de licenciatura curta. ({ HYPERLINK 
"http://www.mec.gov.br" }, acesso em jan., 2004) 
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Anexo 2 - Relação das entrevistas: 

Acácia Zeneida Kuenzer - UFPR / ANPEd – 07.06.2001 
Anna Lambert – Assessora técnica pedagógica - SEEF - MEC – 08.11.2001 
Carlos Roberto Jamil Cury – Câmara da Educação Básica – CNE – 09.10.2001 
Eduardo F. Mortiner – Divisão de Ensino da Sociedade Brasileira de Química – 
07.11.2001 
Helena Costa Lopes Freitas – Unicamp / ANFOPE – 06.06.2001 
José Carlos Libâneo – UCG – 13.11.2001 
Léa Cutis – ex-DEMEC-RJ – 26.10.2001 
Leda Scheibe – UFSC / ANFOPE – 08.06.2001 
Márcia Ângela da S. Aguiar - UFPE / ANFOPE / Comissão de Especialistas do Curso de 
Pedagogia - 07.11.2001 
Maria Beatriz Gomes da Silva – UFRGS / SEMTEC – MEC – 09.11.2001 
Maria da Graça Nóbrega Bollmann - ANDES-SN - 10.10.2001 
Maria Inês Laranjeira – Coordenação dos Cursos de Formação de Professores - SESu - 
MEC / Unesp – 06.11.2001 
Maria Teresa Leitão – Secretária de Assuntos Educacionais - CNTE – 07.11.2001 
Mindé Badaui – ex-Secretária de Educação à Distância - MEC / ex-professora da UFG / 
professora da UCG – 11.11.2001 
Silke Weber – Câmara da Educação Superior – CNE – 07.11.2001 
Waldeck Carneiro da Silva – UFF / FORUMDIR – 23.10.2001 
 



 

 

{PAGE  } 

 

Anexo 3 - Audiências públicas para a discussão do PNE, 

realizadas na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados no 

período de novembro/1998 a agosto/1999: 

1. 26/11/98: Maria Helena Guimarães de Castro, Presidente do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e o Deputado Ivan Valente (PT-SP); 

2.  03/12/98: Educação Infantil - Ministério de Educação (MEC), Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação e Associação Nacional dos Docentes do 

Ensino Superior-SN. 

3. 14/04/99: Balanço da Política Educacional e Histórico dos Planos de Educação - 

Maria Helena Guimarães de Castro – Presidente do INEP. 

4. 29/04/99: Educação Infantil e Educação Especial - Maria Malta Campos – 

Pesquisadora da Fundação Carlos Chagas; Vital Didonet – Vice-Presidente da 

Organização Mundial para a Educação Pré-escolar (OMEP); Gisela Wajskop – 

Coordenadora de Educação Infantil – MEC; Marilene Ribeiro dos Santos – 

Secretaria de Educação Especial – MEC; Maria de Jesus Araújo Ribeiro - 

Representante do Prof. Antenor Naspolini, Secretário de Educação do Estado do 

Ceará.  

5. 05/05/99: Educação Fundamental - Teresa Roserley Neubauer da Silva — 

Secretária de Educação do Estado de São Paulo e representante do Conselho 

Nacional dos Secretários de Educação (CONSED); Neroaldo Pontes de Azevedo — 

Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); 

Yara Prado — Representante do MEC; Carlos Augusto Abicalil – Representante da 

CNTE.  

6. 06/05/99:  Valorização do Magistério -  Murílio Hingel – Ex-Ministro da Educação. 

Atual Secretário de Educação do Estado de Minas Gerais; Carlos Augusto Abicalil 

– Representante da CNTE; Iria Brzezinski – Representante da Associação Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Educação/Associação Nacional dos 

Formadores (sic) de Profissionais da Educação (ANPEd/ANFOPE); Yara Prado — 

Representante do MEC.  
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7. 12/05/99: Seminário sobre o FUNDEF - José Luís Guimarães – Docente-

Pesquisador da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP); 

Carlos Augusto Abicalil – Representante da CNTE; Adair Casarin – Secretário de 

Educação de Ijuí/RS e representante da UNDIME; Ulisses Semeghini – 

Coordenador do FUNDEF/MEC. 

8. 13/05/99: Seminário sobre o FUNDEF (2ª reunião) - João Monlevade – Docente-

Pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), membro do CNE; 

Rosineli Guerreiro Salame – Secretária Executiva da Educação do Estado do Pará – 

representante do CONSED; Ulisses Semeghini – Coordenador do FUNDEF/MEC; 

Carlos Augusto Abicalil – Representante da CNTE. 

9. 26/05/99: Educação Média e Tecnológica - Dagoberto Lima Godoy – Vice-

Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Guiomar Namo de Mello 

– Conselheira do CNE; Éfrem de Aguiar Maranhão – Presidente do CONSED e do 

CNE; Ruy Berger – Representante do MEC. 

10. 27/05/99: Educação Média e Tecnológica (2ª reunião) - Ítalo de Lima Machado – 

Vice-Presidente do Conselho dos Dirigentes dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CONCEFET); Albertino Ferreira Nascimento Jr. – Coordenador-

Geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica e 

Profissional; Rubens Diniz – Representante da UBES; Marcos Antônio Monteiro – 

Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza; Maria 

Izabel Brunacci – Representante do Sindicato dos Docentes do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais - SINDCEFET/MG; Maria Beatriz Gomes 

da Silva – Representante do MEC.  

11. 02/06/99: Educação Superior e Autonomia - José Carlos Almeida da Silva – Reitor 

da Universidade Católica de Salvador e Presidente do CRUB; Francisco César de 

Sá Barreto – Reitor da UFMG; Abílio Baeta Neves – Representante do MEC.  

12. 09/06/99: Educação Superior e Autonomia (2ª reunião) - Rodolfo Pinto da Luz – 

Presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino 

Superior (ANDIFES); Renato de Oliveira – Presidente da Associação Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES); Léia Souza Oliveira – 
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Coordenadora-geral da Federação de Sindicatos dos Trabalhadores das 

Universidades Brasileiras (FASUBRA); Guy Capdeville – Reitor da Universidade 

Católica de Brasília - representante da Associação Brasileira das Universidades 

Comunitárias (ABRUC); Abílio Baeta Neves – Representante do MEC.  

13. 16/06/99: Financiamento da Educação - Ivan Valente – Ex-Deputado Federal, 

primeiro signatário do PL nº 4.155/98; José Marcelino de Rezende Pinto – 

Docente-Pesquisador da Universidade de São Paulo/Ribeirão Preto; Ulisses 

Semeghini – Coordenador do FUNDEF/MEC; Jonathas Silva – Presidente da 

UNDIME/Goiás, Representante da UNDIME; Jorge Abrahão de Castro – 

Pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 

14. 23/06/99: Educação de Jovens e Adultos, Educação a Distância e Educação 

Indígena -  Sérgio Haddad - Docente-Pesquisador da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP); Professora Ivete Campos. – Representante do 

MEC; Carmen Maria Craidy – docente-pesquisadora da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul; Flávio Gonçalves da Rocha Castro - Diretor do Centro de 

Educação a Distância da Universidade de Brasília. 

15. 29/06/99: Experiências concretas na área educacional e de formação profissional - 

Arnaldo José Basso – Coordenador do Centro de Treinamento de Agricultura de 

Nova Petrópolis – CETANP; Heloísa Helena Silva de Oliveira – Diretora-

Executiva da Fundação Banco do Brasil; Constantino Orsolin – representante do 

CIEP de Canela/RS; Alceni Guerra – Ex-Ministro da Saúde, Prefeito Municipal de 

Pato Branco/PR;  

16. 10/08/99: Educação, Desenvolvimento, Justiça Social e Distribuição de Renda - 

Ex-Ministro Reis Veloso; Ex-Ministro João Sayad; Maria Helena Guimarães de 

Castro - Representante do MEC.  

17. 11/08/99: Sugestões do Conselho Nacional de Educação ao Plano Nacional de 

Educação - Prof. Éfrem de Aguiar Maranhão – Presidente do Conselho Nacional de 

Educação; Prof. Ulysses de Oliveira Panisset – Presidente da Câmara de Educação 

Básica; Prof. Roberto Cláudio Frota Bezerra – Presidente da Câmara de Educação 

Superior. 
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18. 18/08/99: Ministro da Educação – Paulo Renato Souza.  
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Anexo 4 – QUADRO COMPARATIVO: Propostas de Diretrizes 

para a Formação de Professores Constantes nas Propostas de PNE 

PNE sociedade civil PNE Governo PNE aprovado na Câmara (mesmo 
texto do PNE aprovado) 

- trabalho pedagógico como foco 
formativo; 
- a criação de experiências curriculares 
que permitam contato dos futuros 
profissionais com a realidade da 
escola, desde o início do curso; 

- atividade docente como foco 
formativo e o contato com a realidade 
da escola durante todo o curso, 
integrando a teoria com a prática 
pedagógica; 

Atividade docente como foco 
formativo; 
- contato com a realidade escolar 
desde o início até o final do curso, 
integrando a teoria à prática 
pedagógica; 

- sólida formação teórica em todas as 
atividades curriculares, nos conteúdos 
específicos  serem ensinados na 
Educação Básica, em todos os níveis e 
modalidades, e nos conteúdos 
especificamente pedagógicos;  
 
 
 
- a ampla formação cultural; 

- sólida formação geral 
 
 
 
 
-  Domínio das novas tecnologias de 
comunicação e capacidade de integrá-
las à prática docente;   
 
 
- inclusão da problemática específica 
dos alunos portadores de necessidades 
especiais nos programas de formação 
docente; 

- sólida formação teórica nos 
conteúdos específicos a serem 
ensinados na Educação Básica, bem 
como nos conteúdos 
especificamente pedagógicos; 
- domínio das novas tecnologias de 
comunicação e da informação e 
capacidade para integrá-las à prática 
do magistério; 
- ampla formação cultural; 
- análise dos temas atuais da 
sociedade, da cultura e da 
economia; 
- inclusão das questões relativas à 
educação dos alunos com 
necessidades especiais e das 
questões de gênero e de etnia nos 
programas de formação; 

a incorporação da pesquisa como 
princípio formativo; 

- incentivo à pesquisa Pesquisa como princípio formativo 

a possibilidade de vivência, pelos 
futuros profissionais, de formas de 
gestão democrática; 

- vivência da gestão democrática do 
ensino 

- vivência, durante o curso, de 
formas de gestão democrática do 
ensino; 

- o desenvolvimento do compromisso 
social e político da docência; 

- compromisso social com a docência - desenvolvimento do compromisso 
social e político do magistério; 

- docência como base da formação 
profissional de todos aqueles que se 
dedicam ao estudo do trabalho 
pedagógico;  

  

- a reflexão sobre a formação para o 
magistério 

  

 - trabalho coletivo interdisciplinar - trabalho coletivo interdisciplinar; 
  - conhecimento e aplicação das 

diretrizes curriculares nacionais dos 
níveis e modalidades da educação 
básica. 

 
 

 

 

 

 


