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Resumo: O presente artigo, construído a partir de estudos já realizados sobre a temática, trata 

da relação do estado com a educação, buscando caracterizar o estado brasileiro, suas 

peculiaridades, e também uma discussão acerca da democratização do acesso e da 

democratização do ensino, uma vez que se complementam para a efetivação de uma educação 

de qualidade. Qualidade esta, que possui como uma das formas de avaliação índices externos 

impostos pelo processo de globalização. O discurso neoliberal aponta que a educação tem o 

papel estratégico de preparar mão-de-obra para o mercado de trabalho, no entanto, o que nos 

revelam as pesquisas é que a inserção profissional está cada vez mais limitada e que o grau de 

escolaridade é necessário, mas não suficiente para garanti-la, o que nos leva a refletir sobre 

que profissionais estão sendo formados e qual a qualidade da educação que estão recebendo. 

Mediante metas estabelecidas no PNE 2014-2024 em relação ao acesso à educação superior e 

a qualidade desse nível de ensino, busca-se elevar taxa bruta no número de matrícula e elevar 

também qualidade da educação superior. Algumas iniciativas como ProUni (Programa 

Universidade Para Todos) , Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e Reuni (Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), vem exercendo 

papel importante nessa elevação na taxa bruta de acesso ao ensino superior, todavia outros 

fatores também são de suma importância para a expansão e democratização do ensino 

superior no Brasil, como oferta de vagas em curso de formação de professores do ensino 

básico e o fortalecimento da educação no ensino tecnológico. Melhorar a qualidade na 

educação brasileira é objetivo de todos, para isso é necessário profissionais, que ocupam as 

funções docentes, sejam qualificados, e que exerçam práticas de ensino atuais demostrando 

capacidade de comunicação, inovação e criatividade. Para além dessa formação, devem 

possuir também titulação mínima exigida fazendo com que instituição obtenha pontuação 

requerida e alcance meta estabelecida. Apesar de todo o planejamento e investimento ficam 

evidentes dificuldades encontradas para que as metas estabelecidas sejam alcançadas, sejam 

as relacionadas ao ensino básico, sejam as que se referem ao ensino superior, uma vez que 

para esse nível de ensino é imprescindível o fortalecimento dos níveis de ensino anteriores e 

uma formação também de qualidade e acessível para os atores da função docente. 
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A democracia proporciona um processo de participação onde todos são considerados 

iguais, e em relação à educação, no Brasil, esta igualdade é preconizada no art. 205 da 

Constituição Federal onde diz que: A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. Já o art.26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelece: Toda 

pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 

fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será 

acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 

No entanto, as inúmeras reformas educacionais ocorridas no Brasil, desde sua 

independência, ainda não o levaram ao pleno atendimento do que preconiza a Constituição e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. A democratização do acesso vem ocorrendo, 

mas sem que seja acompanhada pela democratização do ensino. Esta falta de sintonia acarreta, 

para muitos, uma formação aligeirada e consequentemente deficiente, do ensino fundamental 

ao ensino superior, ou seja, uma educação de qualidade questionável e que necessita ser 

debatida.  

O documento final da Conferência Nacional de Educação (CONAE) ocorrida em 

2014, trás que:  

 

[…] É preciso romper com as práticas autoritárias e centralizadoras ainda arraigadas 

na cultura política da sociedade e demarcada pelas desigualdades sociais, para uma 

tomada de decisão, especialmente no campo educacional, adotando o princípio da 

gestão democrática nos sistemas de ensino e proporcionando o efetivo 

fortalecimento dos diversos segmentos da comunidade escolar, garantindo 

autonomia aos gestores, à comunidade escolar, aos trabalhadores da educação e 

afins, compartilhando as decisões de forma democrática, por meio da participação 

popular (CONAE, 2014, p. 80).  

  

O Documento referência da CONAE 2014 considera a educação como prática social 

cada vez mais ampla e presente na sociedade atual. A compreensão e formulação de propostas 

para a educação passam, necessariamente, conforme o documento citado, por considerar as 

transformações econômicas e políticas ocorridas na esfera mundial e local, em especial as 

relativas à reestruturação produtiva, à mundialização do capital e às novas formas de 

regulação econômica e social a elas relacionadas (BERNARDIM; SILVA, 2014).  



 

Mas, que cidadão o estado brasileiro de fato quer formar? A forma pela qual o sistema 

educacional está sendo avaliado revela o verdadeiro trabalho realizado nas escolas brasileiras? 

O que se pode conjecturar a esse respeito, advém das avaliações que estão sendo estabelecidas 

a partir de direcionamentos determinados por organismos internacionais, que a priori, ensejam 

sempre a busca por uma educação de qualidade.  

 

Democratização do acesso  

 

No Brasil historicamente relaciona-se a educação com a ideia de democracia, tratando-

a na perspectiva de sua universalização. Esta universalização, porém, se deu por uma 

educação primária dirigida às massas e uma educação secundária destinada a formar elites 

dirigentes, contrariando o princípio da igualdade de oportunidades que fundamenta a 

democracia. 

No ideário dos intelectuais mobilizados, nos anos 1920, em torno da problemática 

educacional, a educação era posta como solução para que a população brasileira fosse 

regenerada, e para isso, fazia-se necessário o acesso da população ao sistema educacional. A 

democratização do acesso, como ícone da universalização, entretanto, depende de escolhas 

políticas quanto à partilha dos recursos destinados a educação, e neste ponto não houve 

mudanças significativas, ao ponto de fazer com que os recursos destinados à educação, de fato 

fossem alocados e utilizados de forma eficiente, nem naquela década e nem atualmente.  

Para Ghanem (2004) desde os anos 1940, a história dos serviços públicos de educação 

escolar elementar tem sido a história da ampliação de sua cobertura e da busca da superação 

da dualidade formal do sistema escolar. Essa dualidade se referia a oferta da educação 

primária para as massas e a secundária para as elites dirigentes, preparatória para os cursos 

superiores.  

No final dos anos 1960, o direito à educação havia se tornado um dos direitos 

constitucionais do cidadão brasileiro e para muitos, o acesso à escola secundária foi possível a 

partir da Lei 5.692/71, que unificou os antigos primário e secundário em uma escola 

fundamental de oito anos. Ghanem (2004) diz que o mais comum é que se confundam a 

possibilidades de expansão das oportunidades educacionais com a proliferação de práticas 

democráticas de educação, ambas as ideias mescladas na noção de ‘democratização do 

ensino’. Já, a democratização do acesso seguiu progressivamente, lenta e sujeita ás oscilações 

da economia, dentre elas a crise econômica mundial durante a década de 1980.  



 

Quanto ao sistema de ensino superior, este foi predominantemente público até a 

década de 1970 e após esse período seu perfil passou a ser modificado, já que o número de 

matrículas no setor privado começou a crescer consideravelmente. Este crescimento 

introduziu uma distinção e hierarquização entre os estabelecimentos. Às antigas universidades 

privadas de natureza confessional ou não lucrativa, somaram-se, em maior número, as 

instituições criadas pela iniciativa empresarial e passam a predominar pequenas instituições 

isoladas dedicadas exclusivamente ao ensino para atendimento da demanda, e cujos padrões 

de qualidade eram bastante heterogêneos.  

Nos anos 1980 e 1990 a democratização do acesso ao ensino superior foi vista com 

muito entusiasmo pelo governo. Este crescimento era esperado, porque o Brasil, com menos 

de 8% dos jovens entre 20 e 24 anos matriculados em instituições de ensino superior, está 

muito atrasado em relação aos países de nível de desenvolvimento semelhante. A principal 

causa desta expansão é o grande aumento do número de jovens que concluem a educação 

secundária, consequência de uma política bem sucedida de melhoria do acesso e do fluxo da 

população à escola. Quem tem absorvido a maior parte desta expansão, no entanto, é o setor 

privado, que, entre 1994 e 1999, aumentou as matrículas em 59%, contra 22% do sistema 

federal e 31% dos sistemas estaduais. Em 1994, o sistema privado atendia a 58% dos 

estudantes; em 1999, atendia a 65%. 

No entanto, o aumento da oferta de vagas pela iniciativa privada não foi acompanhado 

por proporcional aumento da demanda. A relação candidato/vaga, no setor particular, cai de 

2,9 em 1995 para 1,6 em 2002. O percentual de vagas não preenchidas, nestas instituições, 

que era de 20% no ano de 1990, salta para 37%, em 2002. Simultaneamente verifica-se o 

crescimento da inadimplência e da evasão. A estrutura altamente desigual da sociedade 

brasileira resultante da intensa concentração de riqueza e renda constitui um limite natural à 

expansão do setor do ensino superior por meio da iniciativa privada.  

No intuito de rever a situação anteriormente descrita, de 2004 até 2006 foram 

apresentadas quatro versões do anteprojeto de lei, referente à reforma da educação superior. 

As ideias-força destes anteprojetos foram: a educação superior como bem público, a 

necessidade de a educação superior atender a demandas sociais e a expansão da educação 

superior. Neste período destacaram-se ainda o projeto de Lei da reserva de vagas na educação 

superior, o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o decreto nº 5.773/2006, também 

chamado de decreto ponte. 

O Projeto de Lei 3627/2004 conhecido como projeto de Lei da reserva de vagas prevê 

a reserva de no mínimo 50% das vagas existentes nas universidades federais, para os 



 

estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas. O ProUni foi criado 

em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, com finalidade de conceder bolsas de estudos integrais e 

parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, 

em instituições privadas de educação superior, sendo estas isentas do pagamento de tributos, a 

partir da adesão ao programa. Já o decreto ponte, regulamenta a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), fazendo a 

conexão entre os processos de avaliação e regulação dos cursos e instituições de ensino 

superior e buscando a melhoria da qualidade da educação. 

A mais recente reforma da educação superior foi legitimada, após muitas emendas, 

através da aprovação do projeto de Lei 7200/2006. No art.3º, a educação superior é definida 

como bem público e esta cumpre sua função social por meio das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Ainda neste artigo, seu parágrafo único diz que à iniciativa privada terá a 

liberdade de ensino exercida em razão e nos limites da função social da educação superior, 

sempre seguindo as normas gerais da educação nacional e a avaliação de qualidade observada 

pelo poder público.  

A primeira medida para garantir o atendimento da função social anteriormente citada é 

a democratização do acesso e das condições de trabalho acadêmico. A democratização ao 

acesso, bem como as possíveis políticas específicas de qualificação promovidas pelo poder 

público, para atividades de pesquisa e extensão de instituições de ensino superior comunitária
4
 

foi interpretada como forma do governo mais uma vez estimular a iniciativa privada.  

Em resposta, para o setor público lança o Reuni (Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais).  Instituído pelo Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007 é uma das 

ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Sua implantação 

ocorrendo através de ciclos. O primeiro ciclo ocorreu entre 2003 e 2006, sendo que o atual, 

aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, constitui um marco fundamental para as 

políticas públicas brasileiras. Suas 20 metas conferiram ao País um horizonte para o qual os 

esforços dos entes federativos e da sociedade civil devem convergir com a finalidade de 

consolidar um sistema educacional capaz de concretizar o direito à educação em sua 

integralidade, dissolvendo as barreiras para o acesso e a permanência, reduzindo as 
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  Art.8 §3º II - comunitárias, as instituições cujas mantenedoras sejam constituídas sob a forma de 

fundações ou associações instituídas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, com 

ou sem orientação confessional ou filantrópica, e que inclua majoritária participação da comunidade e do Poder 

Público local ou regional em suas instâncias deliberativas; 



 

desigualdades, promovendo os direitos humanos e garantindo a formação para o trabalho e 

para o exercício autônomo da cidadania.  

Em relação ao ensino superior, o PDE trás ainda como medidas: Uso de títulos do Fies 

para regularizar dívidas previdenciárias; Ampliação do prazo de pagamento do Fies (dobro do 

tempo que o aluno permanecer na instituição); Alteração da lei do estágio; Bolsa de R$3.300 

para pós-doutorado; Meta de 150 escolas federais de educação profissional e tecnológica em 

quatro anos; Criação de Institutos Federais de Tecnologia; Mais autonomia para o gestor da 

escola pública. Tais medidas, estabelecidas por projetos de lei ou decretos, visam 

democratizar o acesso, democratizar o ensino e consequentemente elevar a qualidade da 

educação.  

Em 2016, foram oferecidas mais de 10,6 milhões de vagas em cursos de graduação, 

sendo 73,8% vagas novas e 26,0%, vagas remanescentes. Das novas vagas oferecidas no ano 

passado, 33,5% foram preenchidas, enquanto apenas 12,0% das vagas remanescentes foram 

ocupadas no mesmo período. 

Em 2016, quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior de 

graduação. Desse total, 82,3% em instituições privadas. Após uma queda observada em 2015, 

o número de ingressantes teve um crescimento de 2,2% em 2016. Isso ocorreu porque a 

modalidade a distância aumentou mais de 20% entre os dois anos, enquanto nos cursos 

presenciais houve um decréscimo no número de ingressantes de 3,7%. 

 

Democratização do acesso e do ensino 

 

No contexto mundial, a UNESCO vê o Brasil como um potencial promovedor do 

apoio político e financeiro para a educação entre os governos por ser um dos países na 

liderança da Iniciativa Global pela Educação em Primeiro Lugar (GEFI). Além disso, o país é 

membro dos BRICS
5
. Neste contexto, o Brasil tem um grande potencial para transformar a 

realidade educacional de sua população, bem como influenciar a mudança educacional dos 

outros países no processo para assegurar uma educação inclusiva e de qualidade para toda a 

vida no âmbito da agenda pós-2015. 

                                                             
5
 A coordenação entre Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) iniciou-se de maneira informal em 2006, com 

reunião de trabalho entre os chanceleres dos quatro países à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Em 2007, o Brasil assumiu a organização do encontro e, nessa ocasião, verificou-se que o interesse em 

aprofundar o diálogo merecia a organização de reunião específica de Chanceleres. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics. Acesso em: 30 de 

agosto de 2018. 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-2030/education-for-all/education-first/#c1097545
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-2030/#c1474067
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics


 

Ainda segundo dados da UNESCO, o Brasil apresentou como avanços nestas últimas 

duas décadas: A Obrigatoriedade da matrícula das crianças de 4 e 5 anos de idade na pré-

escola (EC nº 59/2009); Acesso ao ensino fundamental está quase universalizado; Expansão 

da oferta de Educação Profissional nos últimos anos; Redução das taxas de analfabetismo 

entre jovens e adultos (taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais vem sendo 

reduzida no Brasil: passou de 12,4%, em 2001, para 8,7%, em 2012 (PNAD 2012); Aumento 

do financiamento da educação (6,4% do PIB); e a Promulgação do Plano Nacional de 

Educação (2014-2024). 

Elaborar um plano de educação no Brasil, hoje, implica assumir compromissos com o 

esforço contínuo de eliminação de desigualdades que são históricas no País. Portanto, as 

metas são orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e a permanência; as 

desigualdades educacionais em cada território com foco nas especificidades de sua população; 

a formação para o trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas locais; e o 

exercício da cidadania. A elaboração de um plano de educação não pode prescindir de 

incorporar os princípios do respeito aos direitos humanos, à sustentabilidade socioambiental, 

à valorização da diversidade e da inclusão e à valorização dos profissionais que atuam na 

educação de milhares de pessoas todos os dias. (MEC/SASE, 2014) 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi elaborado com esses compromissos, 

largamente debatidos e apontados como estratégicos pela sociedade na CONAE 2010, os 

quais foram aprimorados na interação com o Congresso Nacional. Há metas estruturantes para 

a garantia do direito à educação básica com qualidade, que dizem respeito ao acesso, à 

universalização da alfabetização e à ampliação da escolaridade e das oportunidades 

educacionais. (MEC/SASE, 2014) 

Para a universalização do ensino as metas indicam que se deve universalizar, até 2016: 

a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e 

ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;  o ensino fundamental de 9 (nove) anos 

para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada; o 

atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o 

final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

85% (oitenta e cinco por cento). Propõe também: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até 

o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental; oferecer educação em tempo integral em, 

no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 



 

25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica; fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos 

iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino 

médio; elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 

(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste 

PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional; oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas 

de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional; triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no 

segmento público. 

Um segundo grupo de metas (4 e 8) diz respeito especificamente à redução das 

desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. E 

um terceiro bloco de metas (15 a 18) trata da valorização dos profissionais da educação, sendo 

essas considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas. 

 Em especial, um grupo de metas refere-se ao ensino superior, que, em geral, é de 

responsabilidade dos governos federal e estaduais. Seus sistemas abrigam a maior parte das 

instituições que atuam nesse nível educacional, mas isso não significa descompromisso dos 

municípios. É no ensino superior que tanto os professores da educação básica quanto os 

demais profissionais que atuarão no município são formados, contribuindo para a geração de 

renda e desenvolvimento socioeconômico local. Por essas razões, a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios devem participar da elaboração das metas sobre o ensino 

superior nos planos municipais e estaduais, vinculadas ao PNE. Dentre as metas estão: elevar 

a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida 

para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das 

novas matrículas, no segmento público; elevar a qualidade da educação superior e ampliar a 

proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no 

mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores; elevar gradualmente o número de matrículas 

na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 

mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 



 

Todas as metas buscam proporcionar a educação uma educação de qualidade o que 

não pode acontecer sem que tenhamos o compromisso de todos os envolvidos, principalmente 

os agentes público responsáveis por implementar, e acompanhar a implantação e o 

desenvolvimento das metas estabelecidas. 

 

Qualidade da educação 

 

A melhoria da educação foi objeto do relatório de monitoramento global de 2005, da 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), intitulado, o 

imperativo da qualidade, que aborda diversos temas referentes à qualidade da educação, a 

partir de pesquisas desenvolvidas em várias partes do mundo.   

Os relatórios de monitoramento global da Educação para Todos (Relatório de EPT) 

foram elaborados, até 2015, para acompanhar, ao longo de 12 anos, o processo de 

consolidação das Metas de Educação Para Todos (EPT), acordadas em Dakar, em 2000. Em 

2015, a série de relatórios de monitoramento global da educação passou a ser chamada de 

Relatório GEM (da sigla em inglês de Global Education Monitoring Report - GEM Report). 

O Relatório GEM recebeu, pela Declaração de Incheon, na Coreia do Sul, o novo 

mandato para monitorar as novas metas globais da educação das Nações Unidas, consolidadas 

no ODS 4 da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Relatório é 

elaborado por uma equipe independente e publicado anualmente pela UNESCO 

Segundo Fonseca (2009), a qualidade da educação pode ser traduzida em diversos 

sentidos. Um deles é a função social, pela qual a educação de qualidade é obtida na medida 

em que consiga preparar o indivíduo para o exercício da ética profissional e da cidadania, 

resumindo esta preparação a padrões aceitáveis de aprendizagem, os quais o possibilite a 

inserção na dinâmica do mercado. Outro sentido é apresentado através da ampliação do 

acesso, este sendo de responsabilidade do Estado, que deve garantir a oferta, o acesso e a 

permanência de todos no sistema de ensino. Por fim, a qualidade também é examinada pelas 

políticas governamentais dirigidas para o sistema e a partir da dinâmica interna das 

instituições escolares e universitárias.  

De acordo com UNESCO (2007) o mundo realizou progressos significativos desde o 

Fórum Mundial da Educação em Dacar, porém esses progressos foram desiguais, algumas 

regiões e alguns países ficaram para trás, e alguns objetivos receberam atenção insuficiente. A 

maioria dos países não conseguiu eliminar disparidades de gênero no ensino primário e 

secundário até 2005. É evidente um desequilíbrio marcante no desenvolvimento de muitos 



 

sistemas educacionais, que devem ser corrigidas para que crianças, jovens e adultos possam 

beneficiar-se igualmente das oportunidades que a educação oferece. 

É sabido que a política educacional de qualquer governo interage com os projetos 

educacionais de desenvolvimento, que estão sujeitos às mudanças da economia mundial. 

Desta forma, desde a implantação do Programa Educação Para Todos, os países que 

pretendem alcançar as metas estabelecidas são financiados por órgãos internacionais, 

necessitando se adequar para que possam cumprir seus objetivos.  

  

Considerações finais 

 

Podemos ver que as políticas educacionais nestas duas últimas décadas reproduzem a 

cultura iniciada nos anos 1930, marcada pela universalização do ensino e de igualdade de 

ensino para todos, com o diferencial de ser orientado por programas e projetos direcionados 

pela lógica do campo econômico. 

Concordamos com Ribeiro e Silva (2009) quando dizem que o direito à educação é o 

princípio de democratização da sociedade, sem o qual a expectativa de que a educação por si 

só resolva a miséria e a iniquidade econômica, cai num ufanismo vazio.  

A ação de democratizar diz respeito à garantia de participação e controle equânimes 

pelos indivíduos e segmentos sociais na tomada de decisões sobre as políticas e práticas 

implantadas e desenvolvidas pelo Poder Público, assegurando direitos sociais – como 

educação, saúde, segurança, moradia, saneamento, entra outros – à população em seu 

conjunto. Democratizar implica instituir o diálogo para construir coletivamente um projeto 

sociocultural, econômico e político de nação que tenha como meta central a dignificação da 

vida e do ser humano. (RIBEIRO; SILVA, 2009) 

Assim, educação é vista pelo estado como solução para que o desenvolvimento 

econômico do país, ao mesmo tempo em que, a ela não foram dadas condições 

suficientemente necessárias para o eficiente desempenho deste papel. O resultado é que vários 

estudos apontam diversos motivos para o baixo desempenho dos estudantes brasileiros nos 

testes internacionais, entre eles estão: expansão de vagas sem expansão da infraestrutura; 

baixa formação dos docentes; demora em priorizar a educação.  

Todos estes motivos encontram-se entrelaçados, mas podemos conjecturar que uma 

mudança no cenário atual só ocorrerá a partir de uma formação docente adequada, bons 

salários e carreira valorizada. Não se concebe uma melhoria da qualidade da educação sem 

que se tenham professores capacitados para exercer tal função, bem como condições 



 

favoráveis para seu bom desempenho, uma vez que uma formação docente deficiente 

inviabiliza qualquer melhoria da qualidade da educação. No entanto, as políticas educacionais 

implantadas nas últimas décadas priorizaram a universalização, antes de priorizar a formação 

e a carreira docente. Acreditemos que em algum momento, o debate em torno da educação se 

transforme em ações concretas. Que se enfatizem propostas que possam ser efetivamente 

concretizadas.  E que se não exclusivamente, mas prioritariamente, em relação aos docentes, 

sua formação, salários e carreira. 
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