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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 e suas peculiaridades, e traz 

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 pesquisa 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.  Proclamam que não se pode 

alcançar o desenvolvimento sem atribuir um bom nível à educação, mas elevar o contingente de 

alunos no ensino superior, ou em qualquer outro nível de ensino, não significa necessariamente 

atingi-lo. 

Palavras-chave: 

Democratização do acesso, democratização do ensino, qualidade da educação, ensino superior. 

 

1. Democratização e qualidade 

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.» 
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Assim, a oferta de escolarização diz respeito ao cumprimento destes artigos, e é o primeiro passo para 

a participação dos indivíduos na construção democrática uma vez que significaria, quando entendida 

horizontalmente, o processo pelo qual se proporciona aos indivíduos «capacidades favoráveis para 

reivindicar e mesmo para exercer tanto as liberdades quanto os direitos, capacidades nas quais avulta o 

domínio da linguagem escrita e do cálculo elementar pela possibilidade do acesso que abrem ao 

estoque de conhecimento existente.» (Ghanem, 2004: 41). 

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 2010, trás que:  

 
[...] debater a qualidade remete à apreensão de um conjunto de variáveis que interfere no 

âmbito das relações sociais mais amplas, envolvendo questões macroestruturais, como 

concentração de renda, desigualdade social, garantia do direito à educação, dentre outras. 

Envolve, igualmente, questões concernentes à análise de sistemas e instituições de educação 

básica e superior, bem como ao processo de organização e gestão do trabalho educativo, que 

implica condição de trabalho, processos de gestão educacional, dinâmica curricular, 

formação e profissionalização. (CONAE, 2010: 47).  

 

Este documento não possui força de lei, mas sugere meios pelos quais o Ministério de Educação e 

Cultura (MEC) pode direcionar suas ações e alcançar uma educação de qualidade.  «A ‘escola de 

qualidade’ defendida pelos neoliberais, é aquela que representa um ensino e uma gestão eficiente para 

competir no mercado, referendando como principal incumbência preparar os educandos para, mais 

tarde, inserirem-se no mercado de trabalho.» (Giron, 2008: 21). 

 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. Ora, se o estado é o responsável primeiro pela educação do seu povo, 

iniciaremos nosso estudo por ele. 
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2. Estado e educação 

O estado foi conceituado de várias formas desde sua concepção por Platão. Nas teorias pluraristas-

liberais o estado é concebido como um sistema político, sendo independente do sistema de produção e 

da estrutura de classes, e nele os sistemas educacionais exercem a socialização cognitiva e moral, o 

treinamento de habilidades e a certificação, estas consideradas funções de elevada importância, pois 

prepara os indivíduos para seus papéis na divisão do trabalho, facilitando assim uma hábil distribuição 

do talento através da competição seletiva. Torres (2001: 45) sintetiza o estado como «um pacto de 

dominação e um conjunto de aparatos institucionais auto-reguladores, organizações burocráticas e 

códigos formais e informais que procuram representar as esferas pública e privada da sociedade. » 

O estado brasileiro passou por várias mudanças até que se estabelecesse o que se tem hoje. Foi 

caracterizado até recentemente por sua forte presença e seu autoritarismo, se contrapondo a uma 

sociedade civil sem força e em formação. Após, o que a academia chamou de modernização 

conservadora61, temos um estado democrático, coexistindo nele características da democracia liberal, 

da democracia comunitarista e da democracia sem consenso62. Além, de especificidades próprias.  

Para Torres (2001: 23) «a noção de democracia acarreta o conceito de uma cidadania democrática em 

que os agentes são responsáveis, estão aptos a participar, escolhem seus representantes e 

supervisionam sua atuação.» Ainda segundo o autor, numa perspectiva liberal, esta prática não é 

apenas política, ela é também pedagógica, uma vez que a construção do cidadão democrático sugere a 

construção de um sujeito pedagógico. Esta construção, porém, se constitui num dilema para a 

democracia, pois os indivíduos não nascem prontos para participar da política, sendo a educação o 

meio pelo qual se desenvolverá esta participação. 

A educação escolar é um direito fundamental num país democrático ainda que possa aproximar, 

afastar ou manter-se eqüidistante da democracia, ou ainda, ser indiferente a ela. Segundo Ghanem 

(2004), pode-se entender que uma educação escolar adequada à democracia deveria contribuir para o 

respeito aos direitos fundamentais, para a representatividade social dos atores políticos e para a 

formação da cidadania e, ainda uma estreita conexão entre estas três dimensões que constituem a 

definição de democracia. 

A partir dos aspectos citados anteriormente a respeito da democracia pode-se visualizar como a 

educação escolar foi posicionada no Brasil. A oferta dos serviços escolares é a forma pela qual, o 

                                                      
61O conceito de “modernização conservadora” foi elaborado pelo sociólogo norte-americano Barrington Moore 
Jr. 
62Na democracia liberal o Estado deve assegurar a livre escolha e a igualdade de oportunidades; na democracia 
comunitarista o Estado é o palco em que se dá a luta pelo reconhecimento do direito à diferença e de suas ações; 
na democracia sem consenso se pressupõe uma política de sedução, onde não sejam necessários violência e 
constrangimento do poder central. 
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estado, busca respeitar os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal.  A 

representatividade social dos atores políticos acontece na medida em que, os conteúdos possibilitam 

uma adequada compreensão das relações sociais, seus aliados e antagonistas, e o emprego dos saberes 

com os quais as demandas sociais se convertem em ação e se divulguem bem politicamente, 

aumentando sua eficácia. Quanto à cidadania é expressa pelo «grau de inclusão dos indivíduos e das 

categorias sociais em um mesmo conjunto político.» (Ghanem, 2004: 40). Pode-se concluir então, que 

a educação escolar sujeita a política educacional defendida por um determinado estado, reflete como 

ele entende o mundo e as relações que se colocam na sociedade.  

A visão contemporânea do estado brasileiro em relação à educação é a de uma democracia neoliberal, 

lhe atribuindo um papel estratégico, que, para Giron (2008), se verifica através da preparação do 

indivíduo para sua adaptação ao mercado de trabalho, justificada pela necessidade do mundo 

empresarial em obter força de trabalho qualificada para competir no mercado nacional e internacional 

dominante e dos princípios doutrinários, da escola como um meio de transmissão da ideologia e de 

seus princípios doutrinários e no incentivo do funcionamento da escola de forma semelhante ao 

mercado.  Em relação a este último aspecto, afirma que «trata-se da crescente subordinação da 

educação em mercadoria, quando pais e alunos passam a ser vistos como consumidores, e o conteúdo 

político é substituído pelos direitos do consumidor.» (ibidem, 2008: 20).63 É claro que pensar a 

educação como mercadoria foge completamente do contexto na qual foi institucionalizada. 

No entanto, existe uma clara dicotomia entre o que a educação deveria oferecer e o que de fato 

oferece, pois, segundo Morandi (2002: 17), «a educação designa o processo que vincula um sujeito ao 

seu meio ambiente próximo, a um sistema de sociedade, de cultura e de valores (no qual tomam lugar 

as instituições educativas) e lhe permite integrar-se.» Ainda segundo o autor, a educação «[...] se 

renova sem cessar, no duplo sentido de novidade e de devir, por meio dos nascimentos, mas 

igualmente pela evolução das sociedades.» (ibidem: 19).  

Sejamos positivos e esperemos que esta constante renovação nos leve a mobilizações e ações 

necessárias, para uma mudança significativa em nossa sociedade e que os profissionais da educação 

sejam participantes ativos nessa empreitada. 

 

                                                      
63 Segundo Marx (1996), a mercadoria é um objeto externo que satisfaz necessidades humanas de qualquer 
espécie e a utilidade desta coisa ou mercadoria faz dela um valor de uso. O valor da mercadoria está relacionado 
com o tempo de trabalho para produzi-la, este tempo é o de trabalho socialmente necessário e para a produção da 
mercadoria é necessário que se produza não apenas o valor de uso, mas também o valor de uso para os outros, ou 
seja, valor de uso social. Se sua produção satisfaz apenas as necessidades de quem a produz, cria-se o valor de 
uso, mas não de mercadoria.  
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3. Democratização do acesso e democratização do ensino  

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: 47) «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 direto 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: 

48) 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 idéias 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 
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número de jovens que concluem a educação secundária, conseqüência 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.  

Ainda assim, o último censo do ensino superior, em 2008, revelou que, de um total de 2252 

Instituições de Educação Superior em todo o país, 2016 são privadas e apenas 236 públicas, ou seja, 

89,5% privadas e 10,5% públicas.  

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 idéias-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 seqüenciais 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 
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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 comunitária64 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 ocorrerá em dois ciclos. O primeiro 

ciclo ocorreu entre 2003 e 2006, o segundo ciclo iniciado em 2007, deve ser concluído em 2012.  

Para que os objetivos do programa sejam alcançados, seis dimensões foram estabelecidas. São elas: 

Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública; Reestruturação Acadêmico-Curricular; 

Renovação Pedagógica da Educação Superior; Mobilidade Intra e Inter-Institucional; Compromisso 

Social da Instituição; Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos 

cursos de graduação. Preconizando a expansão, o Reuni, encontra-se em pleno processo de execução e 

em seu primeiro ano conseguiu cumprir as metas propostas, segundo o relatório (de primeiro ano) 

executado pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria de Educação Superior (SESU).  

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.  

 

4. 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, 

                                                      
64  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; 
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que aborda diversos temas referentes à qualidade da educação, a partir de pesquisas desenvolvidas em 

várias partes do mundo.  

 
As diversas abordagens à qualidade têm suas raízes em diferentes tradições de pensamento 

educacional. Abordagens humanistas, teoria behaviorista, críticas sociológicas da educação e 

desafios ao legado do colonialismo enriqueceram o debate sobre qualidade, e produziram 

visões distintas dos objetivos educacionais que devem ser alcançados. (UNESCO, 2005: 19) 

 

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. 

Nas políticas governamentais dirigidas para o sistema tem-se: a avaliação externa, o financiamento 

público, a inovação tecnológica, a formação de quadros administrativos e docentes. Para a dinâmica 

interna das instituições escolares e universitárias são enfocadas a gestão institucional, a autoavaliação 

e o currículo.  

 Esta diversidade de abordagens para que se configure uma educação de qualidade vem sendo 

discutida, desde a criação do Programa Educação Para Todos. Este programa nasceu em 1990, na 

sequência de uma Conferência Mundial realizada na Tailândia, tendo como objetivos proporcionar 

educação básica a todas as crianças e reduzir drasticamente o analfabetismo entre os adultos até ao 

final da década. O Fórum Mundial da Educação que decorreu em Dacar, no Senegal, em 2000, 

reafirmou o empenhamento na Educação Para Todos e determinou que até 2015 todas as crianças 

devessem ter acesso a educação básica gratuita e de boa qualidade.  

Os seis objetivos do programa Educação Para Todos são: Desenvolver e melhorar a proteção e a 

educação da primeira infância, nomeadamente das crianças mais vulneráveis e desfavorecidas; 

Proceder de forma a que, até 2015, todas as crianças tenham acesso a um ensino primário obrigatório 

gratuito e de boa qualidade; Responder às necessidades educativas de todos os jovens e adultos, tendo 

por objetivo a aquisição de competências necessárias; Melhorar em 50% os níveis de alfabetização dos 

adultos, até 2015; Eliminar a disparidade do gênero no acesso à educação primária e secundária até 

2005 e instaurar a igualdade nesse domínio em 2015; Melhorar a qualidade da educação.  
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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.  Assim, faremos uma breve síntese das políticas educacionais adotadas nos 

governos de FHC e Lula, período em que essa interação se fortaleceu. 

Na década de 1990, o governo de Fernando Henrique Cardoso desarticulou o tradicional modelo de 

desenvolvimento chefiado pelo Estado, por um novo, baseado nas relações de força do mercado e na 

regulação governamental. As reformas empreendidas em seu governo são caracterizadas por práticas 

descentralizadoras, de controle e de privatização, buscando desta forma atender ao novo modelo de 

desenvolvimento. Segundo Ferreira (2009: 256), «a gestão dos sistemas educacionais e das instituições 

de ensino foi reconhecida como central para a melhoria da qualidade do ensino, entendida aí nos 

limites dos princípios da eficiência e eficácia econômica.»  

Esta política de descentralização gerou a necessidade de que os resultados fossem vistos de uma forma 

precisa, sendo estabelecido então um sistema de avaliação em larga escala. Tanto a educação básica 

quanto o ensino superior «passaram a conviver sistematicamente com avaliação vinda de fora que, 

com seus mecanismos de classificação, instituiu a cultura da concorrência nas escolas públicas e 

privadas do País.» (Ferreira, 2009: 257).  

Segundo Fonseca (2009: 165), «de fato, as experiências avaliativas efetuadas no âmbito dos acordos 

internacionais deram suporte aos projetos nacionais de avaliação que se consolidaram na década de 

1990 e que constituíram a principal referência para a qualidade educacional.» 

Logo em seguida, em seu primeiro mandato (2003-2006), o governo Lula, é bastante criticado, pois as 

ações políticas para a área da educação não refletem o programa apresentado durante a campanha 

eleitoral. Adotou a justiça social com marco doutrinário e «no que se refere ao projeto educacional, 

reiterou a objetivo da gestão anterior, de universalizar a educação básica e de ampliar a oferta do nível 

médio.» (Fonseca, 2009: 171).  

Em 2007, já no segundo mandato (2007-2010), após muitas críticas as políticas educacionais até então 

estabelecidas, o governo lança o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)65, cuja elaboração 

                                                      
65 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi aprovado pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula 
da Silva e pelo Ministro da Educação Fernando Haddad em 24 de abril de 2007, com o objetivo de melhorar a 
Educação no País, em todas as suas etapas, em um prazo de quinze anos. A prioridade é a Educação Básica, que 
vai do Ensino Infantil ao Médio. O PDE prevê várias ações que visam identificar e solucionar os problemas que 
afetam diretamente a Educação brasileira, mas vai além por incluir ações de combate a problemas sociais que 
inibem o ensino e o aprendizado com qualidade, como Luz para todos, Saúde nas escolas e Olhar Brasil, entre 
outros. As ações deverão ser desenvolvidas conjuntamente pela União, estados e municípios.  

 

http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=44813
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=44813
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=44813
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parte de uma perspectiva sistemática da educação, visualizando o relacionamento da educação básica 

com o ensino superior e vislumbrando a melhoria da qualidade da educação. Varias são as críticas a 

este programa, uma vez que não interage com o Plano Nacional de Educação de 2001, já bastante 

debatido em fóruns nacionais. Podem ser ressaltadas como medidas positivas do plano, no entanto, 

segundo Fonseca (2009) a assistência prestada aos municípios com baixos índices de qualidade 

educacional e propostas para a melhoria da profissionalização docente.  

No final do segundo mandato, o presidente Lula recebe o documento final da Conferência Nacional de 

Educação (CONAE)66 e nele a democratização ao acesso, a democratização ao ensino e a qualidade da 

educação, entre outros, são pontos enfatizados. O documento final trás que: «A qualidade da educação 

básica e superior é um fenômeno também complexo e abrangente, de múltiplas dimensões, não 

podendo ser apreendido apenas pelo reconhecimento da variedade e das quantidades mínimas de 

insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; e muito menos 

pode ser apreendido sem tais insumos. Em outros termos, a qualidade da educação envolve dimensões 

extras e intraescolares e, nessa ótica, devem ser considerados os diferentes atores, a dinâmica 

pedagógica, o desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas, locais e regionais, ou seja, 

os processos ensino-aprendizagem, os currículos, as expectativas de aprendizagem, bem como os 

diferentes fatores extraescolares, que interferem direta ou indiretamente nos resultados educativos.» 

(2010: 48) 

A qualidade da educação pode ser vista a partir de diversas maneiras, mas existiria uma qualidade de 

fato da educação escolar? A quem, realmente, interessa um ensino de qualidade? A Adoção da Prova 

Brasil e Saeb, da Provinha Brasil, do ENEM, do ENCEJA e do ENADE67 poderá constituir uma 

avaliação que de fato represente a aprendizagem dos alunos? A formação de professores contará com 

recursos suficientes para que se constitua em ação contínua, eficiente e duradoura? Qual será a 

participação dos setores públicos e privados na oferta da educação? Teremos uma formação cada vez 

mais aligeirada? E a qualidade desta educação, como pode ser assegurada?  

 

 

                                                      
66 O Ministério da Educação publicou o documento final da Conferência Nacional de Educação – CONAE 2010, 
realizada, em Brasília, no período de 28 de março a 1º de abril. A Conferência discutiu propostas para um novo 
Plano Nacional de Educação (PNE) que vai vigorar entre 2011 e 2020. É ele que traça as metas e as prioridades 
para a educação brasileira neste período, já que o atual plano termina neste ano. As definições tomadas na 
Conferência não têm valor de lei ou passam a valer imediatamente. Elas são sugestões feitas ao Ministério da 
Educação (MEC). 
67 A Prova Brasil e o Saeb são dois exames complementares que compõem o Sistema de Avaliação da Educação 
Básica; A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas no 
segundo ano de escolarização; Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Exame Nacional para Certificação 
de Competência de Jovens e Adultos (ENCEJA); O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), 
que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

http://www.inep.gov.br/superior/sinaes/
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5. 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. 

No ensino superior, apesar das universidades serem as instituições de maior representatividade, em 

linhas gerais, nos últimos anos, o que se viu, foi à proliferação das instituições de ensino superior 

privadas, regida basicamente pela demanda do mercado. O financiamento para estas universidades foi 

diminuído e se coloca a venda seus serviços, fazendo-as exercer como nova função acadêmica: a 

assistência técnica vinculada a setores produtivos que possam lhes trazer recursos privados.  

No entanto, para o total da população, o país está longe de atingir a meta estabelecida pela LDB 

porque o aumento da participação no ensino superior esbarra no limite de renda da população 

brasileira, onde 86% da população brasileira recebe menos de três salários mínimos familiar per 

capita. Esses indicadores sugerem uma importante restrição à expansão do setor via iniciativa privada. 

Os dados da PNAD/IBGE e do Exame Nacional de Cursos demonstram que no ensino superior a 

porcentagem de estudantes de camadas mais pobres é maior no ensino superior público do que no 

ensino superior privado. Dificilmente será possível, democratizar a oferta, aumentando a participação 

dos jovens incluídos nas faixas de renda mais baixas na ausência da expansão do ensino público e 

gratuito e de uma vigorosa retomada do crescimento econômico, do emprego e da renda.  

Concordamos com Ribeiro & Silva 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: 133) 

 

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.  

http://www.comciencia.br/200405/reportagens/14.shtml#o5
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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. 

A expansão do ensino superior continuará acontecendo uma vez que, a democratização do acesso ao 

ensino básico e ao ensino médio continua sendo prioridade nas políticas educacionais. A questão é se 

nesta expansão, a democratização ao acesso e a democratização do ensino ocorrem de forma 

sincronizada, pois democratizar o acesso sem democratizar o ensino, significa colocar sob suspeita a 

qualidade da educação ofertada, seja pelo setor público, seja pela iniciativa privada.  

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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