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O Trono de estudar 

“Ninguém tira o trono do estudar 
Ninguém é o dono do que a vida dá 

E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula 
Essa jaula vai virar 

A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu 
Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte e deu a cura e a cultura pra quem leu 
Depois de tudo até chegar neste momento me negar conhecimento é me negar o que é meu 

Não venha agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu 

Vocês vão ter que acostumar porque 
Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá 

E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula 
Essa jaula vai virar 

E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo para lutar pelo que é seu 
Que neste trono todo ser humano é rei seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu 

Pra ter escolha tem que ter escola ninguém quer escola, isto ninguém pode negar 
Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar 

Vocês vão ter que me engolir, se entregar 
Porque ninguém tira o trono do estudar” 

(Dani Black) 

 

 (Música gravada por artistas que apoiaram os estudantes na ocupação às escolas de São Paulo, que o governo estadual 
em 2014, por meio de uma reorganização, ameaçava fechar). 

 



 
 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o Ensino Médio como um direito. Entre as 
bandeiras de luta para o direito à educação, destacamos a obrigatoriedade e a 
gratuidade, na medida em que constituem instrumentos normativos para 
responsabilizar o Estado na efetivação desse direito. A Constituição Federal de 
1988, no seu texto original, prevê progressivamente a obrigatoriedade para o Ensino 
Médio e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, delineou que o Ensino Médio, em conjunto com a Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, constituem a Educação Básica. A partir dessa prerrogativa 
legal é que o objetivo principal desta pesquisa foi analisar as proposições 
apresentadas à Câmara dos Deputados para o Ensino Médio no período de 1997 a 
2014, e verificar como o direito à educação é tratado pelos parlamentares. O Poder 
Legislativo, na formação do estado brasileiro, é um importante espaço de 
representação democrática e tem como principal função produzir leis. Para a 
realização desta pesquisa utilizamos a metodologia documental. A partir do campo 
de pesquisa, no Portal eletrônico da Câmara dos Deputados, acessamos as 
proposições (Emenda à Constituição e Projetos de Lei) que agrupamos por 
categoria: ―material didático‖; ―transporte‖; ―alimentação‖; ―assistência à saúde‖; 
―financiamento‖, ―acesso, permanência e qualidade‖, ―currículo‖ e ―outras 
proposições‖. Para compreender em que medida as iniciativas legislativas 
possibilitam a afirmação do direito ao Ensino Médio, as relacionamos com o contexto 
do Ensino Médio e com as políticas vigentes. Os resultados encontrados indicam 
que o Poder Legislativo exerce um papel secundário na elaboração das políticas 
educacionais, comprometendo a democratização do acesso à educação. 
 

 

Palavras-chave: Ensino Médio. Políticas Educacionais. Direito à Educação. Poder   
                          Legislativo. 



 
 

ABSTRACT 

 

This research is the high school study subject as a right. Among the struggle flags for 
the right to education, the highlight is free and compulsory, as constituting legal 
instruments to hold the state in the realization of this right. The 1988 Federal 
Constitution, in its original text, progressively provides for the obligation for 
Secondary Education and the Law of Guidelines and Bases of Education, Law No. 
9.394, of December 20, 1996, outlined the high school, in conjunction with the Early 
Childhood education and Primary education, are the Basic education. From this legal 
prerogative is that the main objective of this research was to analyze the proposals 
presented to the House of Representatives for the High School from 1997 to 2014, 
and see how the right to education is treated by parliamentarians. The Legislature, in 
the formation of the Brazilian state, is an important democratic representation of 
space and its main function is to produce laws. For this research we use the 
methodology document. From the search field at the electronic portal of the House of 
Representatives, we access the propositions (Amendment to the Constitution and 
Law Project) which grouped by category: "courseware"; "transport"; "feeding"; "Health 
care"; "Finance", "access, retention and quality", "resume" and "other proposals". To 
understand to what extent the legislative initiatives allow the affirmation of the right to 
secondary education, the we relate to the high school context and with current 
policies. The results indicate that the legislature plays a secondary role in the 
development of educational policies, undermining the democratization of access to 
education. 
 

 

Keywords: Middle School. Educational Policies. Right to Education. Federal     
                   Legislative Power. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Uma etapa intermediaria basicamente ofertada para quem iria cursar a 

Educação Superior, portanto uma educação escolar pensada para poucos, o Ensino 

Médio no Brasil tem sua origem marcada pela exclusão. 

Durante as diversas reformas ao longo da história da educação no Brasil, a 

escola secundária recebeu diferentes nomenclaturas. As mudanças pelas quais 

passou não tinham em sua gênese o objetivo de universalizar o acesso, que 

continuava destinado aos poucos que compunham, em sua maioria a elite da 

sociedade brasileira. Por meio de exames de admissão, currículos enciclopédicos e 

sistemas de avaliação rigorosos, selecionava-se quem tinha o ―direito‖ de estudar 

(ROMANELLI, 1989). As reformas destinadas a esta etapa da educação pouco 

mudaram a configuração desta realidade, e quando pensadas para a maioria da 

população, foram vinculadas a atender a exigências do mercado de trabalho, 

portanto, estavam mais preocupadas com a formação de mão de obra do que 

propriamente em assegurar um direito. 

O Ensino Médio tem na sua trajetória a busca de uma identidade, ocasionada 

principalmente por legislações que induziram à dicotomia entre formação geral e 

profissional. O conjunto de normas e leis educacionais do Brasil reforçou a 

marginalização da Educação Profissional, trataram o ensino secundário, de 

formação científica básica, como sendo para poucos, e o profissionalizante, para a 

classe menos favorecida economicamente, disponível para o trabalho manual. Nesta 

compreensão, o ensino técnico tinha cunho assistencialista, direcionado para os que 

precisavam ingressar de forma prematura no mercado de trabalho (ROMANELLI, 

1989). 

Ainda que as últimas décadas tenham avançado em termos de legislação 

educacional, o Ensino Médio ainda não é um direito exercido por todos. Entre os 

dispositivos legais, no que concerne ao direito à educação, destacamos a 

Constituição Federal (CF) de 1988, conhecida como ―Constituição Cidadã‖, por 

representar avanços significativos em relação aos direitos, e pela abertura 

democrática. Elencou a educação como direito fundamental de ordem social. Outro 

instrumento significativo é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(LDBEN) nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que definiu dois níveis de educação: 

a Educação Básica (formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio) e a Educação Superior. 

A CF/1988 e a LDBEN/1996, mesmo que esta última apresente algumas 

limitações, principalmente pela influencia da concepção neoliberal1, são mecanismos 

que aperfeiçoam a concepção de educação, principalmente pelo esforço de diversos 

educadores que buscavam a instrumentalização de direitos à educação.    

O novo conceito de Educação Básica empregado pela LDBEN nº 9.394/1996, 

amplia a concepção de direito à educação. Todas as etapas da Educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) são colocadas como 

imprescindíveis para a construção da cidadania (CURY, 2008).  

A escola, além de um espaço de produção do conhecimento e aprendizagem, 

é um espaço de relações sociais, onde um contingente de crianças, jovens e 

adultos, passa grande parte do seu dia. Especialmente para os jovens a escola tem 

papel significativo e pode contribuir de forma positiva na formação humana e 

profissional.  

A juventude tem como característica ser uma etapa de mudanças e 

experimentações. Nesta perspectiva, a escola é um grupo importante na vida dos 

jovens e pode ajudá-los neste processo de construção de identidade e de 

pertencimento social. Porém, no Brasil, aproximadamente 1,5 milhão2 de jovens 

entre 15 e 17 anos, idade adequada para frequentar o Ensino Médio, está fora da 

escola. Para estes, o direito à educação, por algum motivo, está sendo 

negligenciado ou negado, a escola não faz parte do seu cotidiano juvenil.  

Os limites na concretização do Ensino Médio como um direito, podem ser 

corroborados com o alto índice de analfabetismo no Brasil, divulgado pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Em 2013, 5,3% da população estava 

na faixa etária entre 15 e 17 anos, sendo que 0,8% eram analfabetos. Isso significa 

                                                           
1
 No período em que tramitou no Congresso Nacional, o debate sobre a nova LDB foi marcado pelas 

tensões entre o dever do Estado, por um lado, e por outro, pela desobrigação com relação aos 
direitos sociais. Por se tratar, nesta última acepção, da defesa da diminuição do papel do Estado, 
esse movimento ficou conhecido como neoliberalismo.  
2
 Dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) 2013, apresentados pela Síntese de 

Indicadores Sociais (IBGE, 2014). Este dado será melhor desenvolvido no capítulo 2.  
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que, para que haja a universalização3 do Ensino Médio, é necessário investimento já 

em políticas de alfabetização. 

A discussão sobre a obrigatoriedade do Ensino Médio e a perspectiva da sua 

universalização foi retomada com a Emenda Constitucional (EC) nº 59, de 11 de 

novembro de 2009, que ampliou a obrigatoriedade escolar para a faixa dos quatro 

aos 17 anos de idade, e tem até 2016 para a sua integral implementação. A EC nº 

59 levou muitas pessoas à interpretação errônea de que o Ensino Médio seria 

obrigatório. A legislação trata da obrigatoriedade para uma faixa etária. No sistema 

educacional brasileiro de trajetórias escolares marcadas por reprovação, abandono4 

e evasão5, apenas a Educação Infantil, de quatro e cinco anos, é, na prática, 

obrigatória. A conclusão de toda a Educação Básica só será obrigatória na faixa 

etária constitucionalmente definida, para tanto, é necessário que o estudante tenha 

sucesso escolar em todo o seu percurso.  

O cumprimento da obrigatoriedade escolar requer a expansão da atuação do 

Estado, que foi reafirmada com o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024, ao 

estabelecer na meta 3: ―Universalizar, até 2016, 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)‖ (BRASIL, 2014). 

O termo obrigatoriedade comporta um duplo dever: ao mesmo tempo em que 

cabe aos pais ou responsáveis efetivar a matrícula dos filhos, também cabe ao 

Estado garantir a oferta da educação, que deve ser gratuita, a fim de permitir o 

acesso de todos (OLIVEIRA, Romualdo, 2002). 

A obrigatoriedade e a gratuidade, ao lado de outras reivindicações, fazem 

parte da pauta histórica que compõe a defesa do direito à educação no Brasil. A 

obrigatoriedade e a gratuidade são instrumentos que podem viabilizar a 

democratização da educação escolar para todos. Em um país como o Brasil, 

                                                           
3
 O termo universalização adotado neste trabalho refere-se à concretização do direito à educação 

para todos os cidadãos. Dito de outra forma é tornar o acesso, a permanência e a conclusão do 
Ensino Médio comum a toda população brasileira. 
4 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abandono é a condição em 
que o aluno deixa de frequentar a escola durante o andamento do ano letivo, mas, volta a se 
matricular no ano seguinte. 
5
 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) por meio do Censo 

Escolar trata a evasão escolar à situação do estudante que abandou a escola ou reprovou em 
determinado ano letivo, e que no ano seguinte não efetuou a matrícula para dar continuidade aos 
estudos.  
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marcado por desigualdades sociais e regionais, imputar a educação ao ente público 

significa estender as possibilidades de acesso. 

Para Cury e Ferreira (2010, p. 126) o desafio de universalizar a Educação 

Básica passa pela política de obrigatoriedade escolar, pois ―a educação representa 

um direito e, ao mesmo tempo, uma obrigação: direito/dever‖. Diante desta 

realidade, o Estado enquanto agência pública tem a função de atender as 

necessidades da sociedade, a fim de promover o seu desenvolvimento e reduzir as 

desigualdades. Para tal, é iminente um Estado democrático que considere acima de 

tudo a educação como um direito de todos. 

As desigualdades sociais que fazem parte da realidade brasileira são ainda 

mais acentuadas quando comparamos as condições e a oferta nos diferentes entes 

federados, principalmente os municípios. Para tanto, a CF/1988 define que a forma 

do federalismo deve ser cooperativa, ou seja, embora haja a divisão de 

competências entre União, estados, Distrito Federal e municípios, todos devem 

empreender esforços para diminuir as desigualdades, compartilhando 

responsabilidades a fim de garantir o direito de todos os cidadãos brasileiros.  

Assim, o paradigma federativo adotado pela CF de 1988 tem como 

propriedade a descentralização, onde cada ente federado, ao mesmo tempo em que 

usufrui de autonomia política, administrativa e financeira, precisa de cooperação 

para garantir políticas públicas. No entanto, ainda hoje, o regime de colaboração não 

foi resolvido no Brasil. Abrucio (2010), entre diversos fatores, indica que a 

descentralização trouxe consequência nas divisões de funções, aumentando a 

prestação de serviços para estados e municípios, sem que isto significasse repasse 

de verbas. O autor aponta também aspectos positivos, mas sobretudo designa os 

limites do federalismo no Brasil. 

As premissas do federalismo pressupõem a capacidade administrativa e de 

contribuição recíproca entre os diferentes níveis de governo, para que a 

implementação de uma política pública produza os resultados esperados. 

Com base no pressuposto de que a educação está postulada na nossa 

Constituição Federal de 1988, como um direito e uma garantia fundamental, e que 

tanto a Carta Magna, como a LDBEN nº 9.394/1996, em seus textos originais, 

previam a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Médio, 

que investigamos qual é a abordagem sobre o direito à educação para o Ensino 

Médio nas proposições apresentadas na Câmara dos Deputados, após a LDBEN nº 
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9.394/1996. Desse modo, a pesquisa investigará 18 anos de processo legislativo, 

compreendidos entre 1997 e 2014. 

O recorte temporal desta pesquisa se dá pelo fato de considerarmos que a 

LDBEN de 1996, apesar das limitações6 e do processo de tramitação e aprovação7, 

significou um avanço para a educação e para a sociedade brasileira, que ainda vivia 

sob a lembrança do regime militar.  

O Estado Democrático de Direito8, como está proclamado no 1º artigo da 

nossa Constituição, requer um Estado organizado a partir da divisão dos poderes: 

Legislativo, Executivo e Judiciário. Cabe aos três Poderes, mediante o exercício da 

sua função, garantir a efetivação dos direitos fundamentais promulgados na Carta 

Magna, entre eles, a educação.  

Os deveres do Estado brasileiro estão divididos, apesar de ser comumente 

associado apenas ao Poder Executivo. As mazelas sociais do Brasil, como violência, 

desemprego, saúde e educação, costumam ser pouco relacionadas ao Legislativo e 

ao Judiciário. O trabalho do Legislativo costuma ser menos fiscalizado, pois boa 

parte dos eleitores nem sequer lembra em quem votou nas eleições para deputado 

estadual, federal e para o senado, como indicam várias pesquisas a respeito. A 

própria mídia coloca em evidência o Executivo, contribuindo para que o Legislativo 

não receba a atenção que merece. No entanto, a exigência por uma política que vise 

à universalização da educação prescinde da atuação de todos os Poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), bem como da gestão em todos os níveis do 

Estado: nacional, estadual e municipal.  

Apesar do sistema bicameral do Brasil não designar preeminência em relação 

à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal, a função legislativa tem 

predominância na Câmara dos Deputados, ―pois é perante ela que o Presidente da 

República, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os cidadãos 

                                                           
6
 Dentre as limitações destacamos o fato do Ensino Médio, ao tempo em que é proclamado Educação 

Básica, não alcança o caráter de obrigatoriedade. 
7
 Para saber mais sobre o processo de tramitação da LDBEN nº 9.394/1996 no Congresso Nacional 

ver: SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 9.ed. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2004. 
8
 O Estado Democrático de Direito está previsto no parágrafo único, art. 1º, da CF/1988, que diz: 

―Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição‖. Neste termos a CF ratifica a soberania popular. Estado Democrático de 
Direito é o resultado de um processo histórico que concilia as concepções do Estado de Direito e do 
Estado Democrático na elaboração de uma nova concepção. Assim nossa CF tem como principal 
fundamento a democracia, na qual a lei por meio do Estado deve assegurar condições para promover 
a igualdade (SILVA, José, 2005).  
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promovem a iniciativa do processo de elaboração das leis (art. 61, § 2º, e 64)‖ 

(SILVA, José, 2005, p. 510).  

A importância do Poder Legislativo é atribuída por Silva José (2010, p. 146), 

quando o autor reconhece no processo de formulação das leis o ato máximo do 

poder político, onde a função legislativa pode atuar em benefício da sociedade. ―A 

iniciativa legislativa, então, aparece como poder de escolha de interesses sociais a 

serem tutelados pela ordem jurídica. E daí sua conotação de ato político, pois só à 

função política cabe escolher livre e discricionariamente as vias a serem seguidas.‖ 

A partir do princípio de que o Poder Legislativo possui papel significativo e 

decisivo no debate e na formulação de leis para a educação, que consideramos as 

proposições para o Ensino Médio, apresentadas na Câmara dos Deputados, espaço 

de disputa das políticas educacionais, como nosso campo de pesquisa.  

Cabe destacar que delimitamos para a pesquisa as proposições apresentadas 

à Câmara dos Deputados, por considerar que as iniciativas legislativas estão 

concentradas nesta Casa, pois o Poder Executivo também deve iniciar suas 

propostas pela Câmara dos Deputados, e mesmo as proposições iniciadas no 

Senado Federal devem passar pela Câmara. 

Para verificar como o Poder Legislativo trata o direito à educação para o 

Ensino Médio, algumas perguntas orientam a pesquisa, tais como: Após a 

promulgação da LDBEN nº 9.394/1996, quais foram os debates e proposições que 

tramitaram no Congresso Nacional para o Ensino Médio? As proposições 

apresentam mecanismos para que o direito proclamado seja realizado? Como é 

tratado o direito à educação para o Ensino Médio pelos parlamentares?  

Para responder à problemática, a pesquisa teve como objetivo geral analisar 

as proposições relativas ao Ensino Médio, apresentadas na Câmara dos Deputados, 

no período de 1997 a 2014. Para contemplar o objetivo geral, depreenderam-se os 

seguintes objetivos específicos: 

- Debater sobre os conceitos constitutivos do direito à educação; 

- Identificar as características predominantes nas propostas analisadas; 

- Investigar a relação entre a iniciativa legislativa com as políticas e/ou 

programas executados; 

- Identificar as consequências, expostas nas proposições, para o 

estabelecimento do direito à educação; 
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A escolha dos temas para categorizar as proposições não se deu de forma 

aleatória, o art. 208 da CF/1988, prevê um rol de deveres do Estado, relativos à 

garantia do direito à educação, entre eles: ―atendimento ao educando, em todas as 

etapas da Educação Básica, por meio de programas suplementares de material 

didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde‖ (Art. 208, II, da 

CF/1988)9. Ao compreender que a garantia do direito à educação também perpassa 

por mecanismos de financiamento e pela definição de currículo, é que incluímos 

estes temas. Como encontramos proposições que de alguma forma dialogam com o 

direito à educação e não estavam contempladas nas demais categorias, inserimos 

acesso, permanência e qualidade. A categoria ―outras proposições‖ refere-se 

àquelas cujos assuntos incluem o Ensino Médio, mas que não poderiam ser 

incluídas nas demais. ―Outras Proposições‖ consta no nosso levantamento, no 

apêndice deste trabalho, e faz parte da nossa análise geral quantitativa, mas como é 

composta por assuntos diversos e por entender que a reflexão sobre a efetivação do 

direito à educação para o Ensino Médio está contemplada nas demais categorias, 

não realizaremos a análise desta última. 

A metodologia empregada é a pesquisa documental, tendo como fonte os 

Projetos de Lei (PL) e as Propostas de Emenda Constitucional (PEC) disponíveis 

nos arquivos da Câmara dos Deputados, a partir do seu portal eletrônico. A pesquisa 

documental é caracterizada por Severino (2007, p.122) como: 

 

[...] fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos 
impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, tais como 
jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os 
conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são 
ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua 
investigação e análise. 

  

Para levantamento bibliográfico foram consultados os dados nas bases da 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO)10, do Banco de Teses da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES11), do Portal de 

Periódicos da CAPES12, dos resumos do Grupo de Trabalho Estado e Política 

                                                           
9
 Esta redação foi dada pela Emenda Constitucional nº 59/2009, pois no texto original, o art. 208 

referia-se apenas ao Ensino Fundamental, etapa então obrigatória.  
10

 Disponível em:<http://www.scielo.org/php/index.php> 
11

 Disponível em:< http://bancodeteses.capes.gov.br/> 
12

 Disponível em: < http://www.periodicos.capes.gov.br/> 
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Educacional da 36ª Reunião Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED13) e da Redalyc14. 

Para pesquisa não utilizamos um recorte temporal e aplicamos primeiro as 

palavras-chave ―Poder Legislativo‖ e ―Políticas Educacionais‖, mas como não 

obtemos sucesso, optamos pelos descritores: ―Legislativo‖ e ―Educação‖. Na SciElo 

a pesquisa resultou em doze artigos, dos quais apenas quatro tratam do Legislativo 

como campo de pesquisa. Destes, apenas dois abordam políticas educacionais e o 

Congresso Nacional: ―A agenda do Legislativo Federal para as políticas curriculares 

no Brasil (1995-2007)‖, de Oliveira, Rosimar (2009a) e ―Na contramão do Ensino 

Médio Inovador: propostas do Legislativo Federal para inclusão de disciplinas 

obrigatórias na escola‖, de Amaral e Oliveira (2011). Assim, os dois trabalhos têm 

como campo de pesquisa o Congresso Nacional e como objeto de pesquisa o 

currículo. 

O banco de teses da CAPES disponibilizou quarenta e sete resumos. Após a 

leitura destes, selecionamos apenas seis trabalhos. Embora os trabalhos localizados 

no Banco de Teses da Capes apresentem de alguma forma o processo legislativo, 

apenas um, ―A atuação do legislativo no processo de formulação da legislação 

educacional no governo Lula: um estudo da tramitação das propostas que 

resultaram nas Emendas Constitucionais nº 53/2006 e nº59/2009‖, de Machado, 

Erica (2011), dialoga com o nosso objeto de pesquisa. O objetivo da pesquisa de 

Machado, Erica foi analisar o comportamento do legislativo, para tanto estuda o 

processo de tramitação das EC nº53/2006 e nº59/2009. 

Já a pesquisa de Cassini (2011),  ―Federação e educação no Brasil: a atuação 

do Poder Legislativo Nacional para a regulamentação do regime de colaboração‖, 

utilizou a análise documental para investigar as tentativas de regulamentação do 

regime de colaboração para a Educação que tramitaram no Congresso Nacional pós 

Constituição Federal de 1988. Noroes (2011), ―Cotas raciais ou sociais? Trajetória, 

percalços e conquistas na implementação de ações afirmativas no ensino superior 

público - 2001 a 2010‖, analisa as discussões sobre Ações Afirmativas para acesso 

no Ensino Superior no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A dissertação 

―Gestão democrática e controle social: a instituição do Conselho Estadual de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB no estado de Santa Catarina‖ de 

                                                           
13

 Disponível em: < http://36reuniao.anped.org.br/> 
14

 Disponível em: < http://www.redalyc.org/> 
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Garcia, Sinara (2011) examina o processo de instituição do CACS-FUNDEB, desde 

o processo legislativo no estado de Santa Catarina. Conceição (2011), ―Das 

reivindicações à lei: caminhos da lei nº 10.639/03‖ pesquisa o processo histórico de 

tramitação da Lei Federal nº 10.639/2003. E ―Piso salarial para os educadores 

brasileiros: quem toma partido?‖ de Vieira (2012), investiga o papel dos partidos 

políticos no processo histórico de formulação e nas diretrizes políticas adotadas para 

a instituição de um Piso Salarial Profissional Nacional destinado aos profissionais do 

magistério público da Educação Básica. 

No Portal de Periódicos da CAPES foram encontrados 423 trabalhos. Após 

proceder a leitura dos resumos apenas das pesquisas em língua portuguesa, 

selecionamos quatro trabalhos. A pesquisa intitulada ―O Poder Legislativo e as 

políticas públicas educacionais no período de 1995-2010‖, de Rezende (2011), é a 

que melhor se aproxima do nosso campo e objeto de pesquisa. O pesquisador 

analisa cerca de mil e quinhentos projetos de lei e propostas de emenda à 

Constituição, apresentados pelos deputados nas legislaturas compreendidas entre 

os anos de 1995 e 2007 e realiza três estudos de caso, sobre duas questões 

estruturantes das políticas educacionais: o financiamento da educação e a avaliação 

da educação superior, para investigar a contribuição do Poder Legislativo na 

definição das políticas educacionais. Já Alburquerque (2011), com a pesquisa ―O 

processo de institucionalização da gestão democrática do ensino público‖, se propôs 

a examinar a construção histórica da gestão democrática da educação no processo 

de institucionalização como princípio constitucional de 1988 a 2010, para tanto 

analisou o processo de elaboração de leis como a CF/1988 e a LDBN nº 9394/1996. 

Com o título ―Uma abordagem bioética sobre as políticas de ações afirmativas no 

âmbito educacional: intervenção do estado para a desconstrução do mito da 

democracia racial‖, Santana (2013) pesquisou o discurso dos parlamentares que 

contemplavam descritores ―raça‖, ―racismo‖ e ―racial‖. E Barcellos (2013), ―Educação 

e poder legislativo: a contribuição da Câmara Municipal na formulação de políticas 

públicas de educação no município de Porto Alegre (2001-2008)‖ estuda o processo 

legislativo da Câmara Municipal de Porto Alegre. 

No sítio da ANPED, consultei o Grupo de Trabalho Estado e Política 

Educacional, da sua 36ª Reunião Nacional, e não localizei nenhum trabalho que 

tivesse relação entre políticas educacionais e o Congresso Nacional. A pesquisa na 

página eletrônica da Redalyc também não localizou nenhum trabalho. 
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Desta forma, o levantamento das publicações relacionadas com a presente 

pesquisa nos mostra que nenhuma delas aborda especificamente a relação do 

Poder Legislativo e o direito à educação para o Ensino Médio. Os trabalhos 

localizados compõem uma significativa fonte para nossa pesquisa, porém reforçam 

que ainda existe uma grande lacuna de exploração na relação entre as proposições 

apresentadas na Câmara dos Deputados e o direito à educação.  

Adotamos como procedimentos de pesquisa: leitura e revisão bibliográfica; 

levantamento e análise de dados nas bases de órgãos oficiais ou institucionais, para 

compreender o contexto atual do Ensino Médio no Brasil; pesquisa no Portal da 

Câmara dos Deputados15, para identificar as proposições para o Ensino Médio; 

classificação das propostas legislativas quanto ao assunto, espécie normativa, autor 

e situação; e análise das matérias tratadas nas proposições em relação à ampliação 

de direitos. 

Assim, no primeiro capítulo realizamos uma reflexão da educação à luz dos 

conceitos constitutivos do direito à educação principalmente pela institucionalização 

da obrigatoriedade e gratuidade. Se o pleno exercício da cidadania está 

condicionado ao direito à educação, discutimos o alcance deste direito pelo conceito 

de Educação Básica e especificamente a importância do acesso de todo brasileiro 

ao Ensino Médio, enquanto direito fundamental para sua formação humana. Por 

último abordaremos a importância do Poder Legislativo na implementação de 

políticas públicas e no desenvolvimento da educação. 

As principais políticas educacionais voltadas para o Ensino Médio, a partir da 

década de 1990, compõe o segundo capítulo, no qual também procuramos 

apreender como se configura esta última etapa da educação na atualidade. Com 

base em dados oficiais, analisamos as condições de acesso e as condições de 

oferta do Ensino Médio. 

No terceiro capítulo, exploramos as iniciativas legislativas (Emendas à 

Constituição e Projetos de Lei) apresentados na Câmara dos Deputados entre 1997 

e 2014, confrontando as proposições quanto à possibilidade de afirmação do direito 

ao Ensino Médio, com direitos já conquistados. Deste modo, procuramos 

compreender quais as modificações previstas nas proposições quanto à estrutura, 

organização e finalidades em relação às políticas e/ou programas vigentes que 
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contemplem o Ensino Médio, e em que medida estas proposições possibilitam 

alargar o direito a última etapa da Educação Básica, considerando que a 

universalização do ensino implica na ação do Estado para além de garantia de 

vagas. 
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1 O ENSINO MÉDIO E O DIREITO À EDUCAÇÃO  

 

 

O direito à educação postulado hoje na nossa Constituição Federal é o 

resultado de um longo processo na busca da concretização dos direitos. Assim, 

neste capítulo, começaremos discutindo conceitos constitutivos do direito à 

educação. Na sequência analisaremos como o Ensino Médio é tratado no 

ordenamento legal no Brasil e por fim, discutiremos sobre o papel do Poder 

Legislativo na educação.  

 

 

1.1 EDUCAÇÃO: UM DIREITO HUMANO  

 

 

Atualmente a educação é reconhecida como uma das condições para o 

exercício pleno da cidadania, constituindo-se num direito, que para ser garantido 

para todos, é imprescindível o compromisso do Estado como agência pública que 

tem como função primordial atender às necessidades da sociedade, a fim de 

promover o seu desenvolvimento e diminuir as desigualdades.  

A concepção de cidadania está vinculada aos direitos fundamentais, ou seja, 

a um determinado território. Na história da humanidade, ela foi conferida a alguns e 

limitada a outros. A própria efetivação do direito à educação está marcado por 

privilégios e segregação no nosso país. Desse modo, a cidadania está relacionada 

com decisões políticas: 

 

A ideia de cidadania é uma ideia eminentemente política que não está 
necessariamente ligada a valores universais, mas a decisões políticas. [...] 
Direitos de cidadania não são direitos universais, são direitos específicos 
dos membros de um determinado Estado, de uma determinada ordem 
jurídico-política (BENEVIDES, 1998, p. 41). 

 

Nesta perspectiva, a efetivação dos direitos prescinde da democracia, como 

único regime político possível, na medida em que somente uma sociedade 

democrática pressupõe a igualdade entre todos.  
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Para Marshall (1967) a cidadania é composta por direitos de ordem civil, 

política e social. O autor traça o desenvolvimento da cidadania numa perspectiva 

histórica dos direitos, com base na Inglaterra, onde os direitos civis se constituíram 

no século XVIII, os direitos políticos no século XIX, e os sociais somente no século 

XX.  

 

O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual 
– liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à 
propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça [...]. Por 
elemento político se deve entender o direito de participar no exercício do 
poder político, como um membro de um organismo investido da autoridade 
política ou como um eleitor dos membros de tal organismo  [...]. O elemento 
social se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar 
econômico e segurança ao direito de participar, por completo, na herança 
social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que 
prevalecem na sociedade [...] (MARSHALL, 1967, p. 63-64).  

 

A cidadania para Marshall é composta por direitos e deveres, um status que 

deve ser experimentado por todos os homens de uma comunidade, cabendo ao 

Estado papel central na aquisição e ampliação da cidadania. No que concerne aos 

direitos sociais, para o autor, a educação adquire papel fundamental e constitui uma 

das formas de possibilitar a livre escolha e de se restaurar as economias de 

mercado. 

 

A educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania, e, 
quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem 
em mente, sem sombra de dúvida, as exigências e a natureza da cidadania 
[...]. O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque o 
objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva. 
Basicamente, deveria ser considerado não como o direito da criança 
frequentar a escola, mas como o direito do cidadão adulto ter sido educado. 
[...] A educação é um pré-requisito necessário da liberdade civil. 
(MARSHALL, 1967, p. 63). 

 

Considerando as ideias apresentadas por Marshall o analfabeto teve seu 

direito à educação negado na infância; o ―status adquirido por meio da educação 

acompanha o indivíduo por toda a vida com o rótulo de legitimidade, porque foi 

conferido por uma instituição destinada a dar aos cidadãos seus justos direitos‖ 

(MARSHALL, 1977, p. 102). Apesar de considerar que existam desigualdades 

próprias da sociedade capitalista, Marshall discute liberdade e igualdade numa 

perspectiva que não coloca como crítica e exigência a superação do capitalismo. 
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No Brasil temos uma sociedade de origem oligárquica, com divisões 

hierárquicas que geram diferenças sociais. A cidadania no Brasil, embora 

teoricamente sua concepção inclua todos os homens sem distinção, na prática, a 

cidadania é privilégio de classe (CHAUÍ, 1989). 

É pelo conhecimento, a razão, que os homens tornam-se livres, com 

sentimento de autonomia e poder de participação. No entanto, existe uma relação 

intrínseca entre o direito e o poder econômico (CHAUÍ, 1989). É baseado nesta 

articulação que o Ensino Médio foi e, ainda é entendido como direito de poucos. 

Também numa perspectiva histórica, Bobbio (1992) traça a formação dos 

direitos do homem até a sua positivação. Os direitos são históricos decorrentes de 

certas circunstâncias. A conquista de direitos de se ter direitos, prescinde do Estado 

de direito, quando os direitos deixam de ser apenas privados, sobretudo direitos 

públicos, comuns a todos (BOBBIO, 1992). 

Para que exista democracia, Bobbio declara substancialmente, que os direitos 

humanos sejam, além de reconhecidos, protegidos. Quanto à educação, Bobbio 

(1992, p. 75) destaca: 

 

Não existe atualmente nenhuma carta de direitos, para darmos um exemplo 
convincente, que não reconheça o direito à instrução — crescente, de resto, 
de sociedade para sociedade —, primeiro elementar, depois secundária, e 
pouco a pouco até mesmo universitária. Não me consta que, nas mais 
conhecidas descrições do estado de natureza, esse direito fosse 
mencionado. A verdade é que esse direito não fora posto no estado de 
natureza porque não emergira da sociedade da época em que nasceram as 
doutrinas jusnaturalistas, quando as exigências fundamentais que partiam 
daquelas sociedades para chegarem aos poderosos da Terra eram 
principalmente exigências de liberdade em face das Igrejas e dos Estados, 
e não ainda de outros bens, como o da instrução, que somente uma 
sociedade mais evoluída econômica e socialmente poderia expressar. 

 

Quando tratamos dos direitos do homem, neste trabalho, do direito à 

educação, reconhecemos que quando o direito é positivado numa legislação, temos 

um passo significativo na direção da democracia, principalmente por considerar que 

na sua maioria, a positivação é fruto de um longo processo de lutas. Bobbio (1992) 

faz um alerta para a falta de garantia da efetivação dos direitos, uma vez que, a 

declaração dos direitos em lei, não significou a sua proteção: 

 

Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas 
jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e 
quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são 
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direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o 
modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados. [...]digo que o problema 
mais urgente que temos de enfrentar não é o problema do fundamento, mas 
o de garantias, quero dizer que consideramos o problema do fundamento 
não como inexistente, mas como — em certo sentido — resolvido, ou seja, 
como um problema com cuja solução já não devemos mais nos preocupar. 
(BOBBIO, 1992, p. 25-26). 

 

O problema do fundamento, segundo o autor, foi resolvido com a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, em 10 de dezembro de 1948. Sobre a 

Declaração, considera: ―um sistema de valores pode ser considerado humanamente 

fundado e, portanto, reconhecido: e essa prova é o consenso geral acerca da sua 

validade‖ (BOBBIO, 1992, p. 26). 

No entanto, por mais que, para uma parcela da população, o direito ao Ensino 

Médio seja defendido como princípio básico na formação da cidadania, e, portanto, 

deve ser garantido para todo o cidadão, este entendimento não é compartilhado por 

todos, haja vista o número significativo de jovens, entre 15 e 17 anos, que não 

frequentam a escola. Nem mesmo as legislações são automáticas neste 

cumprimento. Diante a falta de consenso sobre os princípios do fundamento e ainda 

a limitação entre o ideal e o real, é que o fundamento ainda precisa ser debatido.  

 
[...] Todo o avanço da educação escolar além do ensino primário foi fruto de 
lutas conduzidas por uma concepção democrática da sociedade em que se 
postula ou a igualdade de oportunidades ou mesmo a igualdade de 
condições sociais. 
Hoje cresceu, enfim, a importância reconhecida da lei entre os educadores, 
porque, como cidadãos, eles se deram conta de que, apesar de tudo, ela é 
um instrumento viável de luta porque com ela podem-se criar condições 
mais propícias não só para a democratização da educação, mas também 
para a socialização de gerações mais iguais e menos injustas (CURY, 
2002a, p. 247). 

 

A conquista dos direitos é o resultado de um processo histórico. Novas 

demandas vão surgindo e novos conceitos são construídos (BOBBIO, 1992).  Nesta 

perspectiva, entendemos que os fundamentos também fazem parte da evolução 

histórica. Novos fundamentos surgem e precisam ser apresentados para dar 

credibilidade ao direito. 

O autor defende que a origem dos direitos parte de diferentes conjunturas 

históricas, dividindo os direitos humanos em gerações. 

 

As primeiras, correspondem os direitos de liberdade, ou um não-agir do 
Estado; aos segundos, os direitos sociais, ou uma ação positiva do Estado. 
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Embora as exigências de direitos possam estar dispostas cronologicamente 
em diversas fases ou gerações, suas espécies são sempre — com relação 
aos poderes constituídos, apenas duas: ou impedir os malefícios de tais 
poderes ou obter seus benefícios. Nos direitos de terceira e de quarta 
geração, podem existir direitos tanto de uma quanto de outra espécie 
(BOBBIO, 1992, p. 6). 

 

Como os direitos não estão estagnados no tempo, pelo contrário, são 

resultados do processo histórico, geram uma necessidade de diferenciação ou 

especificação (BOBBIO, 1992). Assim, o filósofo indica a importância da legislação 

conter uma discriminação quanto a gênero, fases da vida, etc. 

É unânime a ideia de que a educação possibilita reduzir as desigualdades, 

sendo condição básica para a ampliação dos demais direitos. No entanto, a sua 

garantia depende da participação efetiva do Estado. 

Os direitos humanos são universais e naturais, devem ter o mesmo grau de 

prerrogativa em qualquer lugar, independente do espaço geográfico. No entanto, um 

direito universal é melhor reconhecido quando objetivado numa Constituição, porque 

confere maior sustentação para que os direitos sejam assegurados, abrindo uma 

oportunidade para a justiça política. Portanto, a integração dos direitos expressos 

nos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, na nossa Constituição, 

contribui significativamente como instrumento de luta e como ideário da democracia 

social (CURY, 2002a). 

A discussão sobre direitos humanos surge em meio aos destroços da 

Segunda Guerra Mundial. É neste contexto, marcado pela devastação e o horror 

gerado pelos governos totalitarista, que se torna imprescindível a atuação do Estado 

para o restabelecimento da sociedade nos aspectos sociais e econômicos. É sob 

esta conjuntura que se consolida o Estado de Bem-Estar Social que tem como 

promessa minimizar as desigualdades proporcionando a todos os cidadãos um 

mínimo de bens e serviços sociais.  

Apesar do Estado de Bem-Estar Social ser em primeira instância de interesse 

das classes capitalistas daquela época, é também inegável a sua importância para o 

desenvolvimento da sociedade, principalmente, considerando a expansão dos 

direitos sociais para os trabalhadores.  

Com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945, temos a 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 

1948. A Declaração eleva os princípios e os direitos em nível internacional, sendo 
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comum a todos, independente de qualquer característica ou origem. ―[...] São 

aqueles que decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca de todo ser 

humano‖ (BENEVIDES, 2007, p. 337). Assim, os direitos humanos têm por princípio 

tornar os homens iguais. 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a educação ganha status de 

direito e assume função primordial na constituição da cidadania. Especificada no 

artigo 26, recebe caráter de obrigatoriedade e gratuidade: 

 

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, 
pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino 
elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser 
generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos 
em plena igualdade, em função do seu mérito.  
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 
reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve 
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 
todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das 
atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.  
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de 
educação a dar aos filhos. 

 

A gratuidade e obrigatoriedade são orientadas para o ensino elementar 

fundamental, dando margem para que cada Estado interprete o nível que considera 

elementar. Ainda assim, para a realização do direito à educação enunciada, se faz 

necessário um Estado de Bem Estar-Social responsável pela transformação social, 

ampliação da cidadania e supressão das desigualdades. 

Outro documento com reconhecimento internacional, que declara sobre o 

direito à educação, foi produzido na Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, em Jomtien, Tailândia, em 1990. A Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos e o plano de ação para as Necessidades Básicas de Aprendizagem (NEBAS), 

contou com a participação de 155 governos, os quais firmaram o acordo de garantir 

as ações aprovadas na Declaração. Os nove países com a maior taxa de 

analfabetismo (Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e 

Paquistão), passaram a ser denominados ―E9‖ e saíram da Conferência com o 

compromisso de efetivar as ações definidas. Na Declaração Mundial sobre 

Educação para todos, destacamos: 

 

Art. 1º – Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem  
1. Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em condições de 
aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas 
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necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades 
compreendem tanto instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a 
leitura e a escrita, expressão oral, cálculo e solução de problemas) quanto 
aos conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, habilidade, 
valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam 
sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, melhorar a 
qualidade de vida, tomar decisões fundamentais e continuar aprendendo. A 
amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e de satisfazê-las 
variam de acordo com cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, mudam 
com o decorrer do tempo.  
[...] 
Art. 3º. – Universalizar o acesso à educação e promover a equidade. 
1. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e 
adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, 
bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. 
2. Para que a educação básica se torne equitativa, é mister oferecer a todas 
as crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e manter um 
padrão mínimo de qualidade da aprendizagem. 

 

A intenção da Conferência era priorizar a educação primária, que no Brasil 

era equivalente ao Ensino Fundamental, por isso, a década de 1990 investiu em 

políticas educacionais voltadas para esta etapa da educação, dentre as quais 

destacamos: o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC) de 1990; o 

Plano Decenal de Educação para Todos 1993-2003, com ênfase no Ensino 

Fundamental; e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério (FUNDEF16) de 1997, implantado em 1998. 

No Brasil a educação se estabelece como um novo marco de direito na CF de 

1988. A ―Constituição Cidadã‖ marca o fim do regime militar e, apesar de ser o 

resultado de interesses divergentes, manteve a discussão de democratização 

presente nas diversas manifestações e aclamada pela população. 

A educação no Brasil adquire status de fundamental com a CF de 1988, que a 

elencou como direito social em seu art. 6º: ―São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação17, o trabalho, a moradia18, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição‖. Os direitos fundamentais têm relação com o processo de 

                                                           
16 O Fundo é um mecanismo que reserva parte dos impostos para a educação, ou seja, uma forma de 

redistribuir os 25% das receitas dos impostos, destinadas à Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino (MDE) dentro de cada rede municipal e estadual, portanto, não significou recursos novos, 
porém trouxe mais igualdade na distribuição de verbas. Nem todas as etapas de escolarização e nem 
todos os tipos de matrícula estavam contemplados no FUNDEF. Em relação à distribuição de valores, 
comumente chamada ―custo aluno‖, que na verdade é um gasto possível por aluno-ano, significou 
pouco incremento de recursos, visto que o valor não corresponde às reais necessidades da escola 
(DAVIES, 2006).  

 
17

 Adicionado pela Emenda Constitucional nº 64, de 4 de fevereiro de 2010. 
18

 Adicionado pela Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000.  
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ratificar os direitos nas legislações, em outras palavras, é a positivação do direito 

humano na Constituição de um país. 

A CF/1988 dispensa no capítulo III ―Da Educação, da Cultura e do Desporto‖, 

uma seção para a educação. No art. 205, consta que ―A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade (...)‖. No inciso IV, art. 206, especifica a ―gratuidade do ensino público nos 

estabelecimentos oficiais‖, e, no art. 20819, define o dever do Estado para a 

efetivação da educação e prevê o direito à educação. 

 

I -  ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria; 
II -  progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III -  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV -  atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos 
de idade; 
V -  acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI -  oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII -  atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela frequência à escola. 

 

O estabelecimento da educação escolar brasileira percorreu um grande 

caminho, em que, com predominância, a educação ficou relegada aos que 

dispunham de poder político e/ou econômico. Nesta configuração, a massa da 

população não via a educação como um direito.  

Foi assim que a obrigatoriedade, ao lado da gratuidade, constituíram-se 

elementos centrais do direito à educação no Brasil e tornaram-se bandeiras de luta, 

uma vez que são premissas para que o Estado crie condições para a sua garantia, 

principalmente, num país composto por significativas diferenças e desigualdades.  

Para Pinto e Alves (2010), a compulsoriedade poderia ser considerada uma 

violação aos direitos de decisão sobre a entrada e/ou permanência na escola se não 

fosse um instrumento normativo legal de obrigar o Estado em garantir, sobretudo, as 

famílias mais carentes, o direito à educação. 
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 O texto da CF de 1988 que trazemos em forma de citação, refere-se a sua redação original. 
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Ademais, quando analisados os números nos segmentos formados pelo 
nível de renda per capita domiciliar, evidencia-se o quanto a ampliação da 
obrigatoriedade pode ser útil para amenizar a diferença do acesso entre 
pobres e ricos, uma vez que há diferenças expressivas entre a taxa de 
atendimento de toda a população e a dos estratos mais ricos e pobres, 
exceto para a coorte etária cuja frequência à escola é obrigatória há mais de 
40 anos (PINTO e ALVES, 2010, p. 216). 

 

Além disto, estudos afirmam que a educação compulsória tem relação direta 

como uma das formas reais de suprimir com o trabalho infantil. A educação escolar 

também auxilia na formação de famílias mais esclarecidas, contribuindo com a 

redução do trabalho infantil (KASSOUF, 2007). 

Os conceitos de direito à educação, obrigatoriedade e gratuidade, mesmo que 

não constituam a mesma origem, estão historicamente associados e devem ser 

compreendidos de modo articulado: a obrigação do Estado em ofertar a educação, 

cobrindo no mínimo a escolaridade obrigatória e; a obrigação de matrícula e 

frequência dos estudantes, garantida pelos responsáveis. A materialização do direito 

à educação depende do ordenamento constitucional legal, acompanhado do 

interesse dos Poderes Públicos em garantir o cumprimento da lei para toda a 

sociedade (HORTA, 1998). 

Portanto, compete ao Estado viabilizar mecanismo para o cumprimento do 

direito à educação, suprimindo todas as formas de desigualdades no acesso à 

educação.  

(...) a ligação entre o direito à educação escolar e a democracia terá a 
legislação como um de seus suportes e invocará o Estado como provedor 
desse bem, seja para garantir a igualdade de oportunidades, seja para, uma 
vez mantido esse objetivo, intervir no domínio das desigualdades, que 
nascem do conflito da distribuição capitalista da riqueza, e 
progressivamente reduzir as desigualdades. A intervenção torna-se-á mais 
concreta quando da associação entre gratuidade e obrigatoriedade, já que a 
obrigatoriedade é um modo de sobrepor uma função social relevante e 

imprescindível de uma democracia a um direito civil (CURY, 2002a, p. 249).  
 

A obrigatoriedade e a gratuidade são incorporadas de forma gradativa e, nem 

sempre de forma linear nas diferentes constituições brasileira. O primeiro texto 

Constitucional a trazer os termos obrigatoriedade e gratuidade é de 1934, porém, 

não são definidos recursos e a ação do Estado para viabilizar o ensino, assim por 

muitos anos no Brasil a compulsoriedade relacionava-se aos indivíduos, 

desobrigando o Estado da responsabilidade de assegurar a sua efetivação.  
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Os princípios do direito à educação pela via da obrigatoriedade e da 

gratuidade são direcionados, primeiramente, para o Ensino Primário. A Constituição 

Federal de 1967 instituiu pela primeira vez a obrigatoriedade para uma faixa etária, 

dos sete aos quatorze anos de idade. A obrigatoriedade para o Ensino Médio, ainda 

como uma forma de possível progressão, só aparece no texto constitucional de 

1988. 

No entanto, a Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, 

alterou o inciso II, art. 2º, para: ―progressiva universalização do Ensino Médio 

gratuito‖. Para Oliveira, Rosimar (1999b, p.62) a alteração de progressiva 

obrigatoriedade para progressiva universalização, muda a relação de compromisso 

do Estado, pois ―torna menos efetivo o compromisso do Estado na incorporação 

futura deste nível de ensino à educação compulsória‖. 

O termo universalização, apesar de significar igualdade de direitos a todos os 

cidadãos, não recebe o mesmo tratamento jurídico que o termo obrigatoriedade.  

Esta alteração pode estar pautada pela priorização no Ensino Fundamental 

empreendida naquele contexto. 

 

Dessa forma, reputo como sendo um golpe para a afirmação do direito ao 
ensino médio a substituição da obrigatoriedade pela universalização, já que 
se o ensino médio, mesmo que futuramente fosse obrigatório, teríamos a 
certeza que os privilégios instituídos na história desta etapa da educação 
seriam eliminados. Na medida em que se institui a progressiva 
universalização, continuaremos tendo uma parcela da população que ficará 
alijada do acesso a esta etapa de ensino. Se instituída a obrigatoriedade, o 
Estado teria que dar mais condições financeiras, físicas, estruturais para 
que o acesso ao ensino médio fosse realmente democratizado (Marchand, 
2007, p. 98). 

 

E, por fim, a EC nº 59, de 11 de novembro de 2009, ampliou a obrigatoriedade 

e gratuidade dos quatro aos dezessete anos de idade. A PEC que produziu a EC nº 

59/2009, teve um longo percurso na Câmara dos Deputados. Foi apresentada pela 

Senadora Ideli Salvati (PT/SC) inicialmente como PEC nº 96/2003, e tinha a 

proposição de ―[...] reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual 

da Desvinculação de Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à 

manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição 

Federal‖. Aqui, nos cabe uma observação, pois o texto original da PEC previa 
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apenas a redução gradativa da Desvinculação das Receitas da União (DRU) e não a 

sua extinção. 

Durante a tramitação foi renomeada para PEC nº 277/2008, sendo apensadas 

outras PECs que tramitavam na Câmara sobre a mesma matéria. Durante todo o 

processo o Ministro da Educação, Fernando Haddad, buscava formas de obter 

novos recursos para a educação, porém, esta postura não era compartilhada por 

todo o governo (MACHADO, Erica, 2011). 

Na primeira Audiência Pública, em 18 de fevereiro de 2009, a ampliação da 

obrigatoriedade foi argumentada pelo então Ministro da Educação, Fernando 

Haddad. O Ministro reforçou que os países latino-americanos têm buscado ampliar a 

obrigatoriedade do ensino, e pautou o fracasso do Ensino Médio e Fundamental pela 

falta de acesso à Educação Infantil, reconhecendo que a situação do Ensino Médio é 

ainda mais problemática, merecendo reformulação nas diretrizes nacionais. Assim, 

além de apontar a importância em aumentar os recursos para a educação, Haddad 

ressalta a extensão da obrigatoriedade, pontuando: ―a frequência na pré-escola 

aumenta em 32% a chance de conclusão do ensino médio‖ (HADDAD, 

Pronunciamento em Reunião Ordinária, 2009, p.11). Com a alteração o texto 

constitucional ficou: 

 

Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o 
percentual da Desvinculação das Receitas da União incidente sobre os 
recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que 
trata o art. 212 da Constituição Federal, dá nova redação aos incisos I e VII 
do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a 
dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares 
para todas as etapas da educação básica, e dá nova redação ao § 4º do art. 
211 e ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção neste 
dispositivo de inciso VI (BRASIL, EC nº 59/2009). 

 

O fracasso escolar é maior entre os alunos que não frequentaram a Educação 

Infantil. Quando este aluno completa 15 anos de idade sem ainda concluir o Ensino 

Fundamental, devido o histórico de baixo rendimento, normalmente é neste 

momento que ocorre a evasão. ―[...] Ele chega aos 15 anos e sai, porque, como a 

obrigatoriedade é até os 14 anos, não há esforço da família nem dos sistemas para 

manter uma escola.‖ (HADDAD, Pronunciamento em Reunião Ordinária, 2009, p. 6). 

Para justificar a obrigatoriedade para a faixa etária entre 15 e 17 anos, o MEC 

ainda ressalta a importância de garantir por meio de lei que os programas 
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complementares para a educação, previstos no inciso VII, art. 208, da CF/1988, já 

oferecidos para o Ensino Médio, não sofram nenhum retrocesso. E, mais que isso, 

garantir a busca pela universalização para toda a Educação Básica.  

Utilizando dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), Pinto e Alves (2010, p. 212) explicam que ―com a EC 

nº 59, ao elevar de nove para 14 anos o número de anos de ensino obrigatório, 

estará posicionado apenas atrás do Chile (que mantém 16 anos de ensino 

obrigatório) neste quesito, entre todos os países do mundo‖.  

  

O momento da evasão do aluno do sistema ocorre exatamente quando ele 
completa 15 anos e não concluiu o ensino fundamental. Ele chega aos 15 
anos e sai, porque, como a obrigatoriedade é até os 14 anos, não há 
esforço da família nem dos sistemas para manter uma escola. Uma vez que 
ele não concluiu o ensino fundamental justamente porque não teve acesso 
precoce à pré-escola, esse aluno,regra geral, evade pelas mais diversas 
razões (...) (Notas taquigráficas de audiência pública da PEC 277 de 2008) 
(BRASIL, 2009b, p.6). 

 

No relatório da Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC, o 

relator coloca que o Ministério da Educação (MEC) propõe a ampliação da 

obrigatoriedade do ensino para a faixa de quatro a dezessete anos. No relatório 

ainda constam dados do contexto da Educação Básica e  

 
a proposta recupera o espírito do texto constitucional, que mencionava a 
progressiva extensão da obrigatoriedade do ensino médio – redação 
alterada pela Emenda n.º 14/96. Alinha-se aos avanços jurídico-
institucionais do Brasil, que ampliou o ensino fundamental para nove anos 
(Lei nº. 11.274/06) e de parceiros do Mercosul, que estenderam a 
obrigatoriedade em suas leis educacionais recentemente aprovadas (Lei 
26.206, de 2006, na Argentina e Lei 18.437, de 2008, no Uruguai). (Parecer 
da Comissão destinada a proferir parecer à proposta de emenda à 
constituição n.º 277-a, de 2008) (BRASIL, 2009a, p. 9). 

 

Com a alteração na CF, a redação da LDBEN nº 9.394/1996, art. 4º, inciso I, 

passou a vigorar: ―educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade‖, portanto trata da obrigatoriedade para uma faixa etária e 

não para toda a Educação Básica. 

A referida emenda produziu alteração na redação do inciso VII, art. 208 da CF 

de 1988 que passou a ter o seguinte texto: ―atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educação básica, através de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.‖ Este é um 

arcabouço jurídico constitucional que caminha junto à universalização da educação, 
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a ampliação da obrigatoriedade deve estar intimamente, relacionada com 

instrumentos que possam viabilizar parâmetros de justiça no acesso à escola.  

Em consonância com a nova legislação para o Ensino Médio, o PNE 

2014/2024, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, estabelece na sua Meta 3: 

―universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 

anos, e elevar, até 2024, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%‖. 

O direito à educação pela via da obrigatoriedade, no qual Estado e família são 

responsabilizados pela sua garantia, está previsto em diferentes leis. O 

compromisso dos pais em garantir a frequência na escola está posto no Código 

Penal de 1940, ainda em vigência, no art. 246, quando define abandono intelectual 

ao responsável que ―deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho 

em idade escolar‖ e ainda prevê pena de ―detenção, de quinze dias a um mês, ou 

multa‖. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, também corrobora com este entendimento e reforça o direito público 

subjetivo previsto na CF/1988, ao estabelecer no art. 54, § 1º  e 2º: ―O acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo‖; ―O não oferecimento do 

ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa 

responsabilidade da autoridade competente‖. 

Para que a obrigatoriedade possa ser efetivada para todos como um direito 

de educação escolar, o Estado precisa estabelecer a gratuidade, ―pois do contrário, 

a compulsoriedade seria apenas um ônus para a família, não se caracterizando um 

direito do indivíduo‖ (OLIVEIRA, Romualdo, 2002, p. 16). 

A CF de 1988, no art. 206, inciso IV, traz a ―gratuidade do ensino público nos 

estabelecimentos oficiais‖ como um dos princípios para orientar o direito à 

educação. Nos mesmos termos, a LDBN nº 9.394/1996, refere-se à gratuidade. 

Porém, vale destacar que os diferentes artigos que versam sobre a matéria a tratam 

no âmbito da Educação Básica. 

A Constituição do Estado do Paraná20, além de elencar a gratuidade como um 

dos princípios, aperfeiçoa a CF/1988, ao determinar a ―gratuidade de ensino em 

estabelecimentos mantidos pelo Poder Público estadual, com isenção de taxas e 

contribuições de qualquer natureza‖ (Artigo 178, II). 

                                                           
20

 PARANÁ. Constituição (1989). Constituição do Estado do Paraná. Diário Oficial do estado do 
Paraná, Paraná, 5 out. 1989.  
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Da mesma forma, a Constituição do Maranhão21 (art. 217, § único), dispõe: ―a 

gratuidade do ensino inclui a do material escolar e a da alimentação do educando na 

escola. É proibida a cobrança de qualquer taxa nas escolas públicas do Estado e 

dos Municípios‖. 

Portanto, a educação nos estabelecimentos oficiais, tem caráter público e 

gratuito. No estado do Paraná e do Maranhão, a Constituição Estadual deixa claro 

que está vedado qualquer tipo de cobrança. Nestes termos, entendemos que 

mesmo aquelas atividades importantes para os estudantes, mas que de alguma 

forma precisam da colaboração das famílias ou dos próprios alunos para financiar 

transporte, entradas, alimentação e outros, caminham na contramão do direito à 

educação.  

Neste aspecto, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul22 e a Lei 

Orgânica23, do Distrito Federal24, preveem a ação do Estado na garantia de 

atividades extracurriculares ao determinarem, respectivamente: ―o Estado 

complementará o ensino público com programas permanentes e gratuitos de 

material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde e de atividades 

culturais e esportivas‖ (Artigo 198) e ―o Poder Público deverá assegurar, na rede 

pública de ensino, atividades e manifestações culturais integradas, garantido o 

acesso a museus, arquivos, monumentos históricos, artísticos, religiosos e naturais 

como recursos educacionais‖ (Artigo 226). 

A gratuidade da educação assegura que toda a população, inclusive aquela 

menos favorecida economicamente, tenha direito ao acesso escolar e a vivenciar 

sua cidadania. O acesso é o primeiro passo, mas para uma educação democrática 

são necessários outros mecanismos que garantam também a qualidade e a 

permanência de todos os estudantes.  

 

Reza que ‗não existe almoço de graça... alguém está pagando‘. Na verdade, 
quando se defende o ensino público gratuito está se dizendo que o coletivo 
da sociedade vai pagar a conta da Educação e do Ensino com o dinheiro 
recolhido na forma de tributos pelos governos. Quer, na verdade, se dizer 

                                                           
21

 MARANHÃO. Constituição (1989). Constituição do Estado do Maranhão. Promulgada em 5 out. 
1989. 
22

 RIO GRANDE DO SUL (1989). Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Promulgada em 3 
out. 1989. 
23

 DISTRITO FEDERAL (1993). Lei Orgânica do Distrito Federal. Diário Oficial do Distrito Federal, 09 
jun. 1993. 
24

 O Distrito Federal não possui Constituição, mas Lei Orgânica, pois é uma unidade federativa com 
características especiais, concentrando funções dos Estados e dos Municípios.  
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que não haverá contraprestação financeira pelos serviços educacionais 
prestados por uma escola chamada pública para os alunos (CHRISPINO, 
2005, p. 221). 

 
Todo cidadão ao pagar seus impostos25, está pagando também pela escola 

pública26, fato que auxilia na cobrança por um serviço de qualidade, ou seja, não 

pode ser qualquer educação. ―A disseminação e a universalização da educação 

escolar de qualidade como um direito da cidadania são o pressuposto civil de uma 

cidadania universal [...]‖ (CURY, 2002a, p. 261).  

O termo gratuidade aparece nas diferentes Constituições, porém a sua 

garantia é tratada sempre com restrições. O principal limite da gratuidade está nas 

etapas da sua cobertura, destinando-se exclusivamente para o ensino primário. A 

Constituição Federal de 1946 prevê a gratuidade dos estudos para a fase posterior 

ao primário, desde que comprovado insuficiência de recursos. O Estado assume a 

sua insuficiência em ofertar a continuidade do ensino após a conclusão do ensino 

primário. 

A gratuidade para o Ensino Médio sempre esteve à margem das 

Constituições. Assim, quando o inciso II, art. 208, da CF/1988 prevê a progressiva 

obrigatoriedade e gratuidade para o Ensino Médio, estamos diante de um grande 

avanço, atribuindo ao Estado o dever de ofertar o Ensino Médio gratuito à todos 

aqueles que procurarem.  

Ao comparar a declaração da gratuidade na CF/1988 com os textos 

constitucionais anteriores, Oliveira, Romualdo (2002) destaca que o texto presente 

no artigo 206 e 208 da Carta Magna de 1988 é mais explicito e amplia o direito em 

vários pontos. 

 

[...] a própria declaração desse direito, pelo menos no que diz respeito à 
gratuidade, constava já da Constituição Imperial. O que se aperfeiçoou, 

                                                           
25

 O FUNDEB é composto pela contribuição dos Estados, DF e Municípios , de 20% sobre Fundo de 
Participação dos Estados (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços ( ICMS); Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional 
às exportações (IPIexp); Desoneração de Exportações (LC 87/96); Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doações (ITCMD); Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 
Quota Parte de 50% do Imposto Territorial Rural devida aos Municípios (ITRm); Receitas da dívida 
ativa e de juros e multas, incidentes sobre as fontes relacionadas; Também compõe o FUNDEB, a 
título de complementação, uma parcela de recursos federais, quando no contexto de cada Estado, 
não alcançar o valor mínimo definido nacionalmente. A complementação da União é de 10% (dez por 
cento) do total de recursos do FUNDEB nos estados e municípios. 
26

O financiamento da educação é tratado nos Arts. 212, 213 e no Art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, da CF de 1988. Na LDBEN n° 9.394/1996 o financiamento é tratado no 
Título VII, Dos recursos financeiros, nos Arts. 68 a 77. 
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para além de uma maior explicitação dos direitos e de maior precisão 
jurídica – evidenciada pela redação -, foram os mecanismos capazes de 
garantir, em termos práticos, os direitos anteriormente enunciados, estes 
sim, verdadeiramente inovadores. Tais mecanismos são o mandado de 
segurança coletivo, o mandado de injunção, novidade legal em nossa 
tradição constitucional e a ação civil pública. (OLIVEIRA, Romualdo, 2002, 
p. 33). 

  

A instrumentalização jurídica visa proteger o direito à educação proclamado. 

O mandado de segurança27, o mandado de injunção28 e a ação civil pública29 estão 

previstos na CF/198830. 

A Carta Magna de 1988 trouxe avanços significativos ao materializar a 

educação entre os direitos sociais, e ainda como direito público subjetivo. No art. 

208, inciso VII, define: 

 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

 

Ao positivar que a educação é um direito público subjetivo, cria-se a 

possibilidade da exigibilidade judicial, para que o Estado garanta o cumprimento 

deste direito. O art. 208 não deixa dúvidas sobre a responsabilidade do Poder 

Público em garantir o ensino obrigatório. Segundo Oliveira, Rosimar (1999b, p. 64), 

a CF/1988 inova ao trazer ―a possibilidade de responsabilizar, pessoal e 

diretamente, a autoridade incumbida da oferta deste direito, e não apenas o Poder 

Público em geral”. 

Se a educação é entendida como essencial na formação humana, um direito 

fundamental para o indivíduo e para a sociedade, não nos resta dúvida que é função 

do Estado garantir a sua efetivação. No entanto, o direito público subjetivo enquanto 

um instrumento constitucional não limita a exigibilidade apenas para o ensino 

obrigatório. Na CF/1988 a educação é um direito público, que ganha novos 

contornos com a LDBEN nº 9394/1996 ao configurar Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio como uma unidade única, a Educação Básica. 

                                                           
27

 Título II, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo I – Dos Direitos Individuais e Coletivos, 
Art. 5º, LXIX e LXX, da CF de 1988. 
28

 Título II, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo I – Dos Direitos Individuais e Coletivos, 
Art. 5º LXXI, da CF de 1988. 
29

 Seção I, Do Ministério Público, Art. 29, inciso III, da CF de 1988. 
30

 Para saber mais sobre os mecanismos jurídicos ver: OLIVEIRA, Romualdo. P. de. O direito à 
Educação. In: OLIVEIRA, R.P.; ADRIÃO, T. (orgs.) Gestão, Financiamento e Direito à Educação: 
análise da LDB e da Constituição Federal. São Paulo: Xamã, 2002, p. 33-36. 
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O conceito de Educação Básica é o resultado de um processo histórico 

marcado por reivindicações dos educadores. Significa dizer que as diferentes etapas 

da Educação Básica devem se articular, cada qual tem sua importância no todo, 

para a base do desenvolvimento do estudante. Cury (2002b) entende que o 

desenvolvimento de uma sociedade emancipada perpassa pelo reconhecimento de 

que a Educação Básica é um direito de todos os cidadãos. 

 

A educação básica torna-se, dentro do art. 4º da LDB, um direito do cidadão 
à educação e um dever do Estado em atendê-lo mediante oferta qualificada. 
E tal o é por ser indispensável, como direito social, a participação ativa e 
crítica do sujeito, dos grupos a que ele pertença, na definição de uma 
sociedade justa e democrática (CURY, 2002b, p. 170-171). 

 

A determinação da obrigatoriedade para uma faixa etária não caminha na 

direção de proporcionar o direito à educação para todos, mesmo sabendo que a 

nossa Constituição prevê a oferta gratuita da Educação Básica para aqueles que 

não tiveram acesso na idade adequada. Na mesma direção Freitas (2008, p. 37) 

afirma: 

 

Pode-se dizer que importante restrição qualitativa ao ensino declarado 
―direito público subjetivo‖ no Brasil advém dessa política de vinculação da 
universalização do acesso a uma faixa etária, e da reposição daquele direito 
reduzida a mero ―dever de oferta‖ pelo Estado. Assim, o esforço da 
sociedade brasileira tem sido insuficiente para compensar a histórica 
negação do direito à educação no país.  

 

Ainda que a EC nº 59/2009 tenha representado um avanço relevante, a falta 

da determinação da Educação Básica obrigatória, faculta uma lacuna entre o 

estabelecido na LDBEN nº 9394/1996 e a conjuntura da educação brasileira. A 

PNAD de 2013 evidencia que no Brasil 30,8% da população entre 18 e 24 anos de 

idade possuem menos de 11 anos de escola, esta proporção ainda aumenta para 

50,8%, para a população mais pobre, ou seja, aqueles que na pesquisa declaram 

receber um quinto de rendimento mensal familiar per capita. 

A garantia da obrigatoriedade, regulamentada em lei, para toda a Educação 

Básica, significa a busca da superação das desigualdades, estas que não permitem 

o acesso de toda a população ao ensino escolar. Cabe lembrar que a 

obrigatoriedade impulsiona a responsabilidade do Estado em garantir o direito à 

educação. 
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A Educação Básica deve promover a concepção do direito a uma educação 

mais ampla, que vá além da delimitação de uma etapa considerada obrigatória. 

Consequentemente, a ação do Estado deve ser a de ofertar, além do acesso, a 

permanência e a conclusão da Educação Básica com qualidade. 

A EC nº 59/2009, traz à tona a discussão sobre a obrigatoriedade da 

Educação Básica e, consequentemente, a concepção dos direitos de cidadania 

vinculados ao acesso à educação escolar. A violação ao direito à educação, em 

qualquer etapa da Educação Básica, é a negação da cidadania. 

No entanto, a desigualdade na permanência e conclusão dos estudos 

demonstra que a escola continua excludente. A obrigatoriedade e a gratuidade 

representam o direito à educação, mas não garantem a sua universalização. O 

Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, tomado com prioridade na década de 

1990 garantiu a expansão da oferta e do acesso à escola, entretanto, o fluxo 

(reprovação, evasão e abandono) ainda hoje permanece como um obstáculo a ser 

superado e o processo ensino-apredizagem não está sendo garantido. 

A universalização da educação é um projeto que deve estar pautado pelos 

princípios da democracia, portanto, a educação deve ser de acesso a todos, 

entendendo que, acesso é também o significado de condições para que todos 

avancem. Na universalização não há discriminação, portanto, a universalização 

exige o combate às teorias e concepções que justifiquem as desigualdades.   

Para além da construção de prédios é eminente que o Estado produza 

políticas educacionais que proporcionem mecanismos de garantir o direito à 

educação para todo brasileiro. A qualidade do ensino e o rendimento escolar são 

proposições inerentes ao direito à educação. 

Nesta perspectiva, verificamos que a universalização da educação ainda se 

encontra no campo de uma promessa a ser cumprida. Somente perante o 

compromisso do Estado brasileiro com a Educação Básica, que passa pelo 

aparelhamento das escolas em todos os seus aspectos: físicos, humanos e 

pedagógicos que poderemos avançar para uma educação de qualidade para todos 

os cidadãos.  
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1.2 O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO BRASILEIRO NO QUE SE REFERE AO 

DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 

No Brasil, temos o Congresso Nacional, órgão federal de exercício da função 

legislativa, composto pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A 

Constituição Federal de 1988 estabelece as funções do Congresso Nacional no 

título IV: Da organização dos Poderes, capítulo I: Do Poder Legislativo, Seção II: 

Das atribuições do Congresso Nacional, nos artigos 48 a 52. Para Bonavides (2000, 

p. 239), o bicameralismo é a principal característica do federalismo: 

 

O sistema de duas Câmaras, da essência da ordem federativa, testemunha 
precisamente uma técnica vertical de separação de poderes. Um ramo do 
poder legislativo — o Senado — exprime a vontade dos Estados, mas o 
poder político soberano se manifesta também através da segunda casa 
legislativa: a Câmara de Deputados ou Casa de Representantes por onde 
se filtra a vontade dos cidadãos, vontade democrática, vontade popular, que 

expressa, na produção da ordem jurídica, o sentimento nacional unificado.  
 

Antes de apresentarmos as especificidades do Poder Legislativo e da Câmara 

dos Deputados, que constituem o nosso campo de pesquisa, é importante 

compreendermos que Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, não se 

refere à separação de poder, mas de função.  

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário formam o Estado brasileiro, a 

Carta Magna atribui a cada órgão as suas funções: ao Poder Legislativo, que estão 

expressas no artigo 49 (competência do Congresso Nacional), artigo 51 

(competência da Câmara dos Deputados) e artigo 52 (competência do Senado 

Federal); ao Poder Executivo, nos artigos 76 a 91; e ao Poder Judiciário, nos artigos 

92 a 126.  

Em âmbito federal, o Poder Executivo, é composto pela Presidência da 

República. Na esfera estadual e municipal, pelos governadores e prefeitos, 

respectivamente. O Presidente, os Governadores e Prefeitos são eleitos por voto 

direto pelo povo para um mandato de quatro anos. 

O Congresso Nacional é o órgão de exercício do Poder Legislativo Federal, 

composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos 

Deputados é composta por representantes eleitos pelo povo, proporcionalmente à 

população, ou seja, conforme o número de habitantes de cada Estado. Estamos na 
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55ª Legislatura (2015-2019) constituída por 513 deputados federais. O Senado 

Federal, que representa a Federação, é composto por três representantes de cada 

Estado e do Distrito Federal eleitos pelo povo, com mandato de oito anos, que 

alternadamente, são renovados por um e dois terços, a cada quatro anos. 

O Poder Legislativo em âmbito estadual é exercido pela Assembleia 

Legislativa, composta por Deputados, representantes eleitos pelo povo, por um 

mandato de quatro anos. O órgão legislativo municipal é a Câmara de Vereadores, 

também eleitos pelo povo por um período de quatro anos.  

Por sua vez, o Poder Judiciário, na esfera federal, é formado pelos Tribunais 

Superiores: Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Superior 

Tribunal Militar (STM). A função nos Tribunais Superiores é exercida por juízes que 

são nomeados pelo presidente da República, após aprovação do Senado Federal. 

Martins (2011), com o objetivo de estudar o comportamento do Poder 

Legislativo na Câmara dos Deputados, analisa aproximadamente mil e quinhentas 

proposições entre 1995 e 2007. Entre as conclusões, pontua que os deputados 

apresentam interesse relevante em relação às matérias sobre políticas públicas 

educacionais. Estas proposições têm pequena probabilidade de se tornarem lei, mas 

o interesse dos deputados ―[...] contribui para a formação de uma imagem positiva 

dos parlamentares junto ao público. A existência desses projetos, portanto, tem 

cumprido papel determinado no ambiente da política parlamentar [...]‖ (MARTINS, 

2011, p. 203). 

Porém, a CF/1988, no art. 62, traz "em caso de relevância e urgência, o 

Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 

devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional". O Executivo também 

tem poder de solicitar urgência pelo primeiro parágrafo, art. 64 ―O Presidente da 

República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa‖, e 

o primeiro parágrafo, art. 66 lhe confere poder de veto, ―Se o Presidente da 

República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao 

interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente (...)‖. 

Parece que estes poderes conferidos ao Executivo pela Carta Magna têm 

influenciado o processo legislativo. Alguns estudos como de Oliveira, Rosimar 

(2009b), Silva e Araujo (2010) e Figueiredo e Limongi (2001), apontam que a função 

de legislar tem tido predominância no Poder Executivo, pois quando comparado ao 
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Legislativo as proposições que tem origem no Executivo possuem maior 

probabilidade de se tornarem lei. 

Ao se propor a apresentar o papel do Poder Legislativo na formulação de 

políticas educacionais, Oliveira, Rosimar (2009b) analisou 545 proposições sobre 

educação, da base de dados disponível na Câmara dos Deputados, em síntese, 

concluiu que frente ao Executivo o papel do Legislativo é secundário na formulação 

de políticas educacionais. A autora indica que as proposições de matéria social com 

origem no Legislativo é, relativamente alta em relação às de origem no Executivo, 

neste predomina as matérias econômicas e administrativas. Entretanto, sobre 

educação 

 

[...] o Legislativo apresentou 98% das matérias, mas aprovou 1% delas. O 
Executivo, por sua vez, aprovou metade das proposições que apresentou, 
inclusive em tempo significativamente mais curto do que o Legislativo. O 
tratamento recebido pelas proposições encaminhadas por um e outro Poder 
recebem tratamento diferenciado no processo legislativo. Enquanto as 
matérias do Executivo são encaminhadas para a sua aprovação, 
dependendo do interesse desse autor, as do Legislativo, muitas vezes, não 
são sequer objeto de pronunciamento daquelas casas. São matérias que 
acabam esquecidas no vácuo legislativo, sendo arquivadas pelo término 
das legislaturas ou, em outros casos, se arrastando pela burocracia 
legislativa sem qualquer chance de sucesso (OLIVEIRA, Rosimar, 2009b, p. 
186).  

 

O conjunto de regras conferidas ao Executivo, segundo Silva e Araujo (2010) 

tem propiciado o fenômeno que os autores denominam de Apropriação, do 

Executivo sobre a agenda do Legislativo. Os autores se tencionam a estudar este 

movimento, para isso analisam vinte casos de diferentes políticas públicas em 

processo legislativo e  

 

Constatou-se que, com considerável frequência, o Executivo se apropria do 
conteúdo de projetos elaborados por parlamentares, apresentando-os como 
medidas provisórias ou como projetos de lei de sua iniciativa. Tal prática 
pode assumir diferentes feições em continuum crescente que reflete 
diferentes graus de apropriação: abordagem de temáticas já trabalhadas no 
âmbito do Legislativo, adoção de ideias semelhantes ou até mesmo cópias 
literais de dispositivos de proposições legislativas em trâmite (SILVA e 
ARAUJO, 2010, p. 2).  

 

Figueiredo e Limongi (2001) analisam o funcionamento do Congresso 

Nacional, a partir da interação entre os Poderes Executivo e Legislativo. Apontam 

que, as funções atribuídas ao Executivo e Legislativo pela Constituição Federal de 

1988, mantiveram traços do período autoritário, mantendo sua continuidade ao 
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designar muitos poderes ao Executivo, entre eles a capacidade de medida provisória 

e caráter de urgência. Entretanto, também consideram a ampliação de poderes 

constituídos ao Poder Legislativo através da CF de 1988. Entre as conclusões 

indicam que o Executivo não encontra barreiras de atuação frente o Poder 

Legislativo, e  

 

essa preponderância do Executivo decorre diretamente de sua capacidade 
de controlar a agenda do Legislativo. As normas que garantem a iniciativa 
exclusiva do Executivo lhe fornecem instrumentos de controle da agenda 
legislativa, seja diretamente, pela definição de prazos de apreciação, seja 
indiretamente, por colocá-lo em posição estratégica para pressionar por 
prioridade a essas medidas. Mais do que o controle sobre a agenda, esses 
mecanismos institucionais conferem também ao Executivo uma posição 

estratégica no que diz respeito à aprovação de seus projetos (FIGUEIREDO 

e LIMONGI, 2001, p. 51).  

 

Apesar de ainda merecer investigação, observou-se que a partir de 1994 

houve um aumento das proposições com origem no Poder Legislativo que vieram a 

se tornar norma jurídica. Sendo que para a área social, a quantidade de leis que 

iniciam no Congresso Nacional, se aproxima da quantidade de leis de origem no 

Executivo. ―A agenda do Executivo é econômica e administrativa, enquanto a do 

Legislativo é social.‖ (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001p. 106).  

A CF/1988 prevê as espécies normativas e defini no art. 59 que o processo 

legislativo compreende a elaboração de: 

 
I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - medidas provisórias; 
VI - decretos legislativos; 
VII - resoluções. 
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis. 

 

Para essa pesquisa utilizamos as Propostas de Emenda Constitucional (PEC) 

e os Projetos de Lei Ordinárias, que tramitam com a denominação de Projeto de Lei 

(PL) Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD)31 (Art. 138, IV, § 1, 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014). A Emenda Constitucional é a alteração da 

Constituição e pode ser supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa ou aditiva 

                                                           
31 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados é composto de regras referentes à tramitação das 

proposições. O regimento interno contem as normas de tramitação das proposições e estabelece os 
direitos e limites dos Deputados e dos partidos políticos durante todo o processo legislativo. 
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(RICD, Art. 118, § 1º) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014). A PEC deve ser 

discutida e votada nas duas Casas do Congresso Nacional em dois turnos, só é 

aprovada se obtiver três quintos dos votos dos respectivos membros (Art. 60, da 

CF/1988). Os Projetos de Lei destinam-se a regulamentar matéria, devendo ser 

discutidos e votados em único turno nas duas Casas do Congresso Nacional, após 

aprovados são encaminhados para sanção, veto presidencial ou promulgação (Art. 

65 e 66, da CF/1988). 

Todas as proposições são analisadas pela Comissão Técnica pertinente ao 

assunto da matéria. O art. 58, da CF/ 1988 define que as Comissões do Congresso 

Nacional são permanentes ou temporárias, constituídas segundo regimento interno, 

ou no ato que resultar sua criação. As Comissões têm atribuição legislativa, de 

acompanhamento e de fiscalização (RICD, Art. 22, I e II) (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2014). A Câmara possui 23 Comissões Permanentes, dentre elas a 

Comissão de Educação (CE). Todas as proposições devem passar pela análise da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), a qual avalia a 

constitucionalidade da matéria (RICD, Art. 139, II, c) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2014). Todo processo legislativo deve conter um parecer, que é a proposição que a 

Comissão competente para o estudo se pronuncia, o parecer é composto por três 

partes:  

 

I – relatório, em que se fará exposição circunstanciada da matéria em 
exame; 
II – voto do Relator, em termos objetivos, com a sua opinião sobre a 
conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou 
sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe emenda; 
III – parecer da Comissão, com as conclusões desta e a indicação dos 
Deputados votantes e respectivos votos (RICD, Art. 129) (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2014). 

 

O processo legislativo pode ser acompanhado pela TV Câmara em sinal 

analógico em todo território nacional, o acesso também está disponível pela TV por 

assinatura. O cidadão ainda pode acompanhar pela Rádio Câmara ou na internet 

pelo portal da Câmara dos Deputados.  

No entanto, o Poder Legislativo é apenas uma parte do Estado, junto a ele 

operam o Poder Executivo e Judiciário, como também o Ministério Público. O 

cumprimento do direito à educação intenta para a ação conjunta do Estado que está 

dividida na formulação, administração e regulação das políticas públicas, no nosso 



51 

caso específico, das políticas educacionais, que atendam os direitos à educação de 

todo cidadão. 

 

Síntese 

 

Este capítulo tentou elucidar que a cidadania é o resultado de um processo 

histórico marcado pela luta e conquista de direitos, a educação constitui um dos 

direitos basilares para o exercício pleno da cidadania, que conjuga com a concepção 

de Educação Básica presente na LDBEN nº 9394/1996. 

A CF de 1988 representa um marco no avanço dos direitos no Brasil, onde a 

educação está relacionada entre os direitos sociais e fundamentais, portanto, o 

Ensino Médio é substancial para a cidadania e para a formação humana.  

Numa sociedade brasileira marcada pela desigualdade econômica e social, a 

obrigatoriedade e a gratuidade do ensino, fundamentam o direito à educação; uma 

vez que, preconizam a atuação positiva do Estado, minimizando as desigualdades. 

No entanto, a compulsoriedade do ensino não garante a sua universalização. 

Particularmente, a universalização do Ensino Médio, ainda é um compromisso 

distante para alcançar, na medida em que, compreendemos que a universalização 

vai além de garantir vagas para todos os jovens entre 15 e 17 anos de idade.  

Por fim, após identificar o papel do Estado na garantia do direito à educação, 

situamos as atribuições do Legislativo, enquanto, um dos Poderes que formam o 

Estado brasileiro. Apesar da CF/1988 manter certos poderes ao Executivo que 

acabam controlando o processo legislativo, o Poder Legislativo tem expressão 

significativa no desenvolvimento da educação. Com base nessa discussão 

passamos a problematizar a realidade concreta, que permeiam as escolas do Ensino 

Médio, para compreender em que proporção o Ensino Médio tem se efetivado como 

um direito à educação para os cidadãos brasileiros. 
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2 A DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DO CONTEXTO DO 

ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

 

 

Para a compreensão das características da última etapa da Educação Básica 

no país, sua organização e seus objetivos, analisamos as políticas educacionais 

voltadas para o Ensino Médio a partir da década de 1990.  

E, com o intuito de contextualizar a atual situação do Ensino Médio, 

realizamos uma análise, tomando como base os dados apresentados pelo IBGE e 

INEP, referentes à cobertura do Ensino Médio no território nacional. Em seguida, 

dimensionamos as condições de efetivação da ampliação da obrigatoriedade escolar 

para a faixa etária dos 15 aos 17 anos. 

 

 

2.1 OS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO A PARTIR DOS ANOS 1990 

 

 

As políticas públicas brasileiras dos anos 1990 foram fortemente marcadas 

por um movimento de reconstrução do capitalismo na lógica neoliberal, tendo como 

justificativa que as mudanças na educação eram inadiáveis. A maioria dos países da 

América Latina na década de 1990 viveu sob o lema da reforma (SHIROMA, 2002).  

São vários documentos e acordos estabelecidos que levaram os governos 

latino-americanos e caribenhos a adequar-se às exigências dos organismos 

internacionais. Entre eles destacamos a Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, em Jomtien, na Tailândia, em 1990. Esta reforma tem impacto direto no 

papel do Estado com a substituição da sua função de provedor para regulador, com 

delimitação e redução do tamanho do Estado. A reforma é instaurada sob os 

princípios do mercado, pois de acordo com a concepção neoliberal a crise pode ser 

superada com a reformulação do Estado e não do capitalismo. 

Esse período foi marcado por um processo de centralização e 

descentralização, que teve como prioridade a municipalização, conferindo aos 

municípios poder e autonomia administrativa. Entretanto, dada a grande diferença 

entre os municípios e o insatisfatório regime de colaboração, a descentralização não 
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garantiu igualdade e o processo democrático prometido pelo federalismo. O 

fundamento descentralizador da reforma motivou em transferência de recursos, 

pedagógicos, administrativos, programas entre outros, diretamente para o ente 

federado executor (estados e/ou municípios). 

À educação foi conferida prerrogativa e a salvação de todas as mazelas 

sociais e a condução do país para a sobrevivência no mundo globalizado e 

competitivo. Partindo deste pressuposto, foram instituídas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) em 1998, e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) publicados em 1999. Presenciamos assim, 

um retorno da Teoria do Capital Humano32, pois traziam em seu bojo o trabalho 

pedagógico para o desenvolvimento de habilidades e competências. 

É neste contexto, que a atual LDBEN nº 9.394/1996 é aprovada. Vale lembrar 

que sua aprovação, com texto substitutivo do senador Darcy Ribeiro, se deu de 

forma polêmica, após um longo processo de tramitação e com muitas emendas que 

descaracterizaram a construção coletiva dos movimentos educacionais, 

representada pelo projeto Jorge Hage. O texto apresentado por Darcy Ribeiro foi ao 

encontro da política de estado instaurada. 

A avaliação, ao lado do currículo, constitui elemento central das reformas 

educacionais na década de 1990. Assim temos a implantação do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), instituído pela Portaria nº 0438, de 28 de maio de 1998, 

que tem apresentado mudanças na divulgação e utilização dos resultados, dentre as 

quais, vale destacar os objetivos, pois inicialmente o ENEM tinha como finalidade a 

autoavaliação do aluno em relação às competências e habilidades desenvolvidas. 

Dois anos depois, há um investimento do Estado brasileiro, para que as instituições 

da Educação Superior utilizem as notas do ENEM para compor o processo seletivo 

de ingresso. Em 2006, passou a ser um indicador de qualidade, na medida em que 

os resultados são utilizados para comparar as escolas. E, por fim, outro objetivo do 

                                                           
32 A Teoria do Capital Humano formulada por Theodore Schultz (1973) parte da necessidade de 
explicar a enorme diferença do desenvolvimento econômico de alguns países e passando a indicar 
que o investimento na educação do indivíduo está relacionado com o aumento da produtividade e da 
economia. Para Frigotto (2006) tal explicação esconde os princípios reais das desigualdades sociais. 
Assim posto, a orientação pedagógica inspirada na Teoria do Capital Humano deposita na educação 
a função de preparar as pessoas para atuar num mercado em expansão, tornando a educação 
escolar funcional ao sistema capitalista. A educação passou a ser entendida como algo decisivo do 
ponto de vista do desenvolvimento econômico (FRIGOTTO, 2006). 
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ENEM tem sido a certificação de conclusão do Ensino Médio ou a declaração de 

proficiência. 

No entanto a qualidade do ensino ou de uma escola não pode ser medida 

apenas por uma prova, principalmente considerando que os resultados são 

geralmente utilizados para estabelecer um ranking, onde a escola passa a ser 

entendida como prestadora de serviços ao consumidor. E, as variáveis de insumos 

(infraestrutura, formação de professores, remuneração dos profissionais da 

educação, etc) e processos de ensino (currículo, metodologia, gestão, etc) também 

são elementos intrínsecos a qualidade da educação. 

Acreditamos que a contemplação do direito à educação passa pelo processo 

de escolarização que todo jovem deveria vivenciar, a educação escolar não deve ter 

como objetivo o desenvolvimento econômico, mas a formação humana. Neste 

entendimento, não deve promover o diploma pelo diploma, por meio de uma 

avaliação.  

No entanto, na perspectiva de um Estado neoliberal, a educação 

institucionalizada deve ser regulada por um Estado forte, pela padronização e 

controle por avaliações. Trata-se de fazer com que as escolas preparem melhor 

seus alunos para a competitividade do mercado nacional e internacional, não 

havendo preocupação com todo o processo, mas com o resultado final. 

Quanto ao financiamento da educação, o governo implantou vários 

programas, ganhando destaque o FUNDEF33. Para contemplar o Ensino Médio, é 

criado o Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio (PROMED), 

implementado pelo MEC no ano de 2000, com financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). O principal objetivo do programa era a 

efetivação da reforma curricular e estrutural (RAMOS 2011). No mesmo período foi 

criado o Projeto Alvorada, utilizando Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o 

qual destina os recursos do projeto apenas aos estados das regiões Norte e 

Nordeste do país, com ―o objetivo de reduzir as desigualdades regionais, por meio 

da melhoria das condições de vida das áreas mais carentes do Brasil‖ (GARCIA, 

Sandra, 2013, p. 51). 

                                                           
33

 De acordo com a Lei nº 9.424/1996, que normatizava sobre o FUNDEF, os 25% fixos da receita de 
impostos e transferências que os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem destinar 
anualmente às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo 60% devem ser 
dedicados para o ensino fundamental. O restante poderia ser utilizado entre os demais níveis e 
modalidades de ensino. 



55 

Ainda sob o governo de Fernando Henrique Cardoso é aprovado o PNE, Lei 

nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. O PNE 2001-2010 é composto por 295 metas. 

Para Kuenzer (2010), enquanto um documento de planejamento de ações, faltou 

clareza, objetividade, um sistema eficaz de acompanhamento e avaliação dos 

resultados, carecendo ainda de mecanismos de financiamento. É sob este conjunto, 

que a autora faz analogia ao período do PNE 2001-2010, como a década perdida, 

pois o mesmo não trouxe ampliações de direitos. 

Na nova ordem mundial regida pela globalização e flexibilização dos 

mercados, a educação escolar é considerada um fator de desenvolvimento no Brasil 

e passou a ser articulada com ações de desenvolvimento socioeconômico, para 

geração de emprego e renda, na perspectiva da inclusão. No entanto esta 

perspectiva de inclusão e democratização não significou investimento nos sistemas 

educacionais para atender toda a demanda e nem garantiu a inclusão no mercado 

de trabalho. 

Em 2002 acontecem às eleições para presidente da República. Na sua quarta 

candidatura, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é eleito. O histórico de Lula como líder 

sindical e do PT como um partido defensor das causas sociais, criou uma 

perspectiva baseada no ideal de mudanças e avanços para o país. 

Na educação, especificamente para o Ensino Médio, o governo Lula inicia 

com seminários nacionais promovidos pela Secretaria de Ensino Médio e 

Tecnológico (SEMTEC), o ―Ensino Médio: Construção Política‖ e ―Concepções, 

experiências, problemas e propostas‖, os quais resultaram no Decreto nº 5.154, de 

23 de julho de 2004, que regulamenta os artigos da LDBEN nº 9394/1996 sobre o 

Ensino Médio e Educação Profissional, permitindo sua articulação. Os dois 

seminários, ainda são responsáveis pela revogação do Decreto n. 2.208/1997. 

Na concepção do Ensino Médio Integrado prevalece a articulação entre 

trabalho, ciência e cultura. O trabalho é tomado como princípio educativo, a partir da 

sua concepção ontológica. Para Ciavatta e Ramos (2011) a percepção da formação, 

nesta perspectiva, é permeada pela politecnia34 e omnilateralidade35 dos 

                                                           
34

 “Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que 

caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. Está relacionada aos fundamentos das 
diferentes modalidades de trabalho e tem como base determinados princípios, determinados 
fundamentos, que devem ser garantidos pela formação politécnica. Por quê? Supõe-se que, 
dominando esses fundamentos, esses princípios, o trabalhador está em condições de desenvolver as 
diferentes modalidades de trabalho, a compreensão do seu caráter, da sua essência. Não se trata de 
um trabalhador adestrado para executar com perfeição determinada tarefa e que se encaixe no 
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trabalhadores, tendo como principal objetivo ―proporcionar-lhes a compreensão das 

relações sociais de produção e do processo histórico e contraditório de 

desenvolvimento das forças produtivas‖ (CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 31). 

A integração entre Ensino Médio e Educação Profissional aponta para uma 

educação mais democrática, principalmente para a população menos favorecida, 

indicando a possibilidade de superar a visão pragmática, mas ainda é necessário 

buscar novas possibilidades, pois o Ensino Médio Integrado deve ser apenas o início 

de um novo processo de educação (MOURA, 2010). 

Porém, ainda que o Decreto nº 5.154/2004 possibilite a organização do 

Ensino Médio Integrado, manteve a forma subsequente36 e concomitante37 trazidas 

pelo Decreto n. 2208/199738. Para Moura (2010, p. 882), ―encarregou de manter 

viva, no plano legal e prático, a dualidade estrutural entre EM e EP e foi fruto das 

disputas no âmbito do próprio governo de coalizão e sociedade civil [....]‖. 

O Ensino Médio Integrado dialoga diretamente com o direito à educação, pois 

mais que normatizar leis, criar vagas, são necessárias ações que pensem em como 

manter o aluno na escola com qualidade, dando visibilidade aos jovens estudantes. 

Outra mudança significativa se encontra em termos de financiamento. Entre 

1991 e 2001 as matrículas para esta etapa da educação aumentaram em mais de 

100%. Mesmo assim, até 2006 o Ensino Médio não tinha um programa de 

financiamento, a exemplo do Ensino Fundamental. Assim, a Emenda Constitucional 

nº 53, de 2006, institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)39, regulamentado 

pela Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007, que substitui o FUNDEF. 

                                                                                                                                                                                     
mercado de trabalho para desenvolver aquele tipo de habilidade. Diferentemente, trata-se de 
propiciar-lhe um desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento que abraça todos os ângulos da 
prática produtiva na medida em que ele domina aqueles princípios que estão na base da organização 
da produção moderna‖ (SAVIANI, 2003, p. 140). 
35

 ―Frente à realidade da alienação humana, na qual todo homem, alienado por outro, está alienado 
da própria natureza e o desenvolvimento positivo está alienado a uma esfera restrita, está a exigência 
da omnilateralidade, de um desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os sentidos das 
faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua satisfação‖ 
(MANACORDA, 1991, p. 78). 
36

 Destinado para o estudante que já concluiu o Ensino Médio e deseja apenas um curso Técnico. 
37

 A forma concomitante é ofertada para o estudante que está cursando o Ensino Médio e deseja 
paralelamente fazer o curso Técnico, que pode ser em instituições diferentes, inclusive da rede 
privada, como por instituições do Sistema S. 
38

 O decreto regulamenta sobre a separação entre ensino médio e educação profissional, definindo 
organizações e currículos específicos. Desta forma o documento evoca a concepção de educação da 
década de 1960, de um ensino dual entre formação geral e educação profissional. 
39

 O FUNDEB inclui além do Ensino Fundamental e Médio, a Educação Especial, a Educação Infantil, 
a Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena e Quilombola. A implantação do FUNDEB foi de 



57 

O FUNDEB representa a luta de muitos educadores que anseiam por uma 

escola mais justa sem distinção de etapa. Assim como o seu antecedente, o 

FUNDEF,  é uma execução contábil que reúne num único fundo e depois redistribui 

a porcentagem dos impostos destinados ao MDE. A principal diferença está na 

ampliação da cobertura, para toda a Educação Básica, reconhecendo como direito e 

prioridade não somente o Ensino Fundamental.  

Para comportar o aumento do número de alunos atendidos pelo FUNDEB foi 

previsto também a ampliação de recursos com aumento da quantidade de impostos 

vinculados e contribuição da União. Embora o FUNDEB tenha assumido o 

compromisso de garantir o financiamento para toda a Educação Básica e indicar 

maior aplicação de recursos para o Ensino Médio e a Educação Profissional, não 

programou na prática o estabelecimento de um valor por aluno coerente com os 

princípios necessários para assegurar uma educação de qualidade.  

A universalização da educação demanda condições estruturais, nesta 

perspectiva o financiamento é uma das formas concretas de viabilizar o direito à 

educação. Em 24 de abril de 2007, o MEC lança o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). Paralelamente, é publicado o Decreto n. 6.094, de 24 de abril de 

2007, dispondo sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação.  

De acordo com Saviani (2007), o Decreto n. 6.094 é que direciona o PDE. O 

PDE é o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)40 na educação. O PDE é 

composto por programas e ações para todos os níveis e modalidades do sistema de 

ensino no Brasil. Dentre as ações, cabe destacar a criação do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), um novo indicador de rendimento 

realizado pelo INEP, onde os resultados são calculados a partir dos dados sobre 

aprovação, reprovação e evasão escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias 

de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O 

IDEB passa a ser o apoio técnico para acompanhar o PDE. 

                                                                                                                                                                                     
forma gradual para a Educação Infantil, o Ensino Médio e a EJA, atingindo a plenitude somente no 
terceiro ano de vigência. A EC nº 53/2006 definiu que o prazo de vigência do fundo seria 14 anos, 
que deverá ser completado no final de 2020. 
40

  Segundo Ghiraldelli (2009, p. 251 apud VOSS, 2011, p. 46): ―A ideia básica do PAC era de se 
tornar um programa capaz de preparar a infraestrutura do país para um crescimento que deveria vir a 
partir de uma reforma tributária e política, puxada por um forte apoio governamental em projetos 
sociais. O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi considerado, então, o PAC da 
Educação‖. 
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Ainda sobre o Decreto nº 6.094/2007, vale ressaltar que o mesmo é o 

resultado do movimento Todos pela Educação (TPE), uma organização de um grupo 

de empresários. Saviani (2007) entende como positiva a participação de uma 

organização da sociedade civil junto ao MEC, mas alerta sobre as intenções ocultas 

das elites econômicas e políticas, um grupo que não dialoga com a área da 

educação e que demonstra grande resistência em relação ao financiamento da 

educação pública.  

Em 2009 foi criado o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), instituído 

pela Portaria n. 971, de 9 de outubro de 2009. O ProEMI visa promover o debate 

sobre o Ensino Médio nas escolas públicas e induzir o redesenho curricular em 

busca de desenvolvimento de metodologias criativas e emancipatórias. A intenção é 

que a indução da reestruturação dos currículos seja incorporada nas escolas, 

ampliando o tempo escolar e atendendo as expectativas peculiares e diversas dos 

jovens estudantes desta etapa da educação. O Programa é realizado por adesão 

das escolas e cabe às Secretarias Estaduais da Educação procederem à seleção 

das escolas, de acordo com os critérios estabelecidos no Documento Orientador, 

disponível no portal eletrônico do MEC. 

Segundo Simões (2011), o ProEMI proporciona um debate conceitual e 

resgata a identidade do Ensino Médio, pautada pela articulação entre trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura, e o princípio da formação humana integral. 

Após 12 anos as DCNEM de 1998, pautadas pela pedagogia das 

competências, são substituídas, com a homologação das novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, conforme parecer CNE/CEB nº 05/2011 

e Resolução CNE/CEB nº 02/2012. 

As novas DCNEM evidenciam a necessidade de mudança conceitual de 

educação, aponta a necessidade de a escola considerar as demandas de 

―juventudes‖, a diversidade através da formação humana integral, como também a 

possibilidade de flexibilização do currículo escolar.  

A Resolução CNE/CEB nº 02/2012, estabelece no artigo 5º, as formas de 

oferta e organização do Ensino Médio. O trabalho deve ser tomado como princípio 

educativo, e a pesquisa como princípio pedagógico. No mesmo artigo, estabelece 

que a base do trabalho pedagógico deve ser a integração entre trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura. A concepção do trabalho como princípio educativo está 

fundamentada na compreensão de que é através de uma atividade prática e 



59 

consciente que o homem atua na natureza. Ao produzir seus meios de vida, o 

homem produz indiretamente sua própria vida material. A noção de produção pelo 

trabalho, encarado como motor do processo histórico, não apenas diferencia o 

homem dos demais animais, como também o explica. 

O parecer CNE/CEB nº 05/2011 situa a importância do professor ao tomar a 

pesquisa como princípio pedagógico. Cabe ao professor a tarefa de mediar uma 

articulação significativa entre conceitos espontâneos e conceitos científicos, para 

promover a evolução e a compreensão da realidade. Sendo que ―o relevante é o 

desenvolvimento da capacidade de pesquisa, para que os estudantes busquem e 

(re) construam conhecimentos‖ (BRASIL, 2011, p. 22). 

Sobre a articulação entre trabalho-ciência-tecnologia-cultura, Silva, Mônica 

(2013, p. 74-75) lembra que esta articulação está presente na sociedade. Estes 

objetos existem somente na sua interdependência. No currículo 

 

não se trata de organizar atividades ora referentes ao trabalho, ora à ciência 
ou à tecnologia ou ainda à cultura. O que se espera é que todo o currículo 
do Ensino Médio se organize a partir de um eixo comum – trabalho, ciência, 
tecnologia e cultura –e que se integre, a partir desse eixo, o conjunto dos 
conhecimentos, seja quando se tratar das disciplinas, seja em outras formas 
de organização do trabalho pedagógico. O currículo integrado em torno do 
eixo trabalho-ciência-tecnologia-cultura será capaz de atribuir novos 
sentidos à escola, dinamizar as experiências oferecidas aos jovens alunos, 
ressignificar os saberes e experiências. Desse modo, cada disciplina, cada 
experiência curricular, deverão se perguntar em que medida estão 
articuladas a esse eixo integrador. 

 

Para Arroyo (2014), essas DCNEM identificam os professores e os 

estudantes como atores ativos, com experiências plurais, capazes de cada um a seu 

modo, contribuir com o processo escolar. Para o autor, esta consideração firmada na 

legislação é um avanço que reconhece a importância dos principais protagonistas 

diante o currículo. 

Na mesma direção, Silva, Mônica (2013) reitera que existem diferentes 

formas de definir juventude. A diversidade desta juventude precisa ser considerada 

no espaço escolar, para que proporcione interações com respeito às diferenças e 

seja acolhedora a todos, que contribua para a construção da autonomia de forma 

significativa, a partir da reflexão dos problemas reais da sociedade, desenvolvendo a 

formação humana integral através da concepção de politecnia.  

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, instituído pela 

Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013, entre suas ações, propõe a formação 
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continuada de professores que atuam no Ensino Médio da escola pública dos 26 

estados e do Distrito Federal. A formação consiste na articulação entre o MEC, as 

Universidades e as Secretarias Estaduais da Educação e tem como objetivo: 

 

possibilitar a compreensão das DCNEM, criando um espaço para a reflexão 
coletiva acerca da prática docente e da importância da participação de 
todos os atores do processo educativo na reescrita do Projeto Político 
Pedagógico da escola (PPP). Essas discussões deverão nortear o 
(re)desenho do currículo do Ensino Médio. Essa etapa consistirá na 
abordagem dos seguintes campos temáticos: Sujeitos do Ensino Médio e 
Formação Humana Integral, Ensino Médio, Currículo, Organização e Gestão 
do Trabalho Pedagógico, Avaliação, Áreas de Conhecimento e Integração 

Curricular (Documento orientador Preliminar do Pacto) (BRASIL, 2013). 
 

Para a sua realização foram previstas duas etapas. A primeira realizada em 

2014, os cadernos de estudos estavam fundamentados nas DCNEM. A segunda, 

realizada em 2015 teve como objetivo promover a reflexão acerca das áreas do 

conhecimento e suas articulações, e os componentes curriculares. Para isso os 

cadernos de estudos estão organizados em: Organização do Trabalho Pedagógico 

no Ensino Médio, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e 

Matemática.  

Os cadernos do Pacto propõem a reestruturação curricular a partir das 

DCNEM, apontam a necessidade de novas organizações de tempos e espaços, e 

sinalizam como primordial a necessidade da escola como um todo estabelecer um 

diálogo permanente com o universo juvenil. 

Após um longo período de tramitação no Congresso Nacional, o PNE 

2014/2024 é aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, o qual tem 20 

metas em anexo à lei. A educação permaneceu por mais de quatro anos sem um 

PNE, mesmo diante a sua importância, visto que representa uma política de Estado. 

Dentre as metas do PNE, destacamos a meta três (3), que estabelece 

―universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 

anos, e elevar, até 2024, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%‖. 

(BRASIL, 2014). Para o cumprimento desta meta estão previstas 14 estratégias. 

A viabilização do PNE, em relação ao Ensino Médio, depende de um conjunto 

de questões, como: as diferenças entre as regiões federativas; a consideração de 

que economicamente muitos jovens já estão inseridos no mercado de trabalho; 

questões pedagógicas; as necessidades e expectativas dos jovens; condições de 
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trabalho; formação de professores e tantas outras que devem ser pautadas para 

assegurar o direito dos jovens à educação.  

Nos últimos anos, com avanços e retrocessos, conseguimos vislumbrar o 

início de um Ensino Médio articulado a certificar o direito à educação, quando 

consideramos que estas políticas legitimam os sujeitos do Ensino Médio como 

efetivos atores de todo o processo, pensando na formação para toda a população de 

estudantes que compõe está etapa da educação e não apenas para a população 

elitizada como durante décadas. 

A constituição do direito à educação passa pela compreensão das juventudes, 

pelo reconhecimento do trabalho na concepção ontológica, na busca da articulação 

entre trabalho-ciência-tecnologia-cultura. No entanto, para a efetivação deste 

trabalho, são ainda, necessários outros investimentos.  

 

 

2.2 UMA ANÁLISE DA REALIDADE: ENSINO MÉDIO EM NÚMEROS  

 

 

Para contextualizar a atual situação do Ensino Médio brasileiro, realizamos 

uma análise a partir dos dados apresentados pelo IBGE e INEP. Na sequência, 

procuramos mostrar que a efetivação da educação obrigatória proposta pela EC nº 

59/2009, além de necessário, é um desafio.  

 

 

2.2.1 Matrículas no Ensino Médio   

 

 

O movimento de esforço pela democratização do acesso ao Ensino 

Fundamental na década de 1990 provocou um significativo aumento de demanda 

para o Ensino Médio. Costa (2013, p.187) revela: ―nos anos de 1990 e 2000, a 

matrícula no Ensino Médio no Brasil tem singularidades. A busca pela 

universalização do Ensino Fundamental foi oportunizando ‗marginalmente‘ a 

expansão do ingresso no Ensino Médio‖.  
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TABELA 1: ENSINO MÉDIO - MATRÍCULA INICIAL POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 
BRASIL (1991-2013) 

Ano 
Total de 

Matriculas 

Federal Estadual Municipal Privada 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

1993 4.478.631 93.918 2,1 % 3.180.546 71,0 % 244.397 5,5 % 959.770 21,4 % 

1994 4.932.552 100.007 2,0 % 3.552.970 71,4 % 267.803 5,4 % 1.041.772 21,1 % 

1995 5.374.831 113.312 2,1 % 3.808.326 70,9% 288.708 5,4 % 1.164.485 21,7 % 

1996 5.739.077 113.091 2,0 % 4.137.324 72,1 % 312.143 5,4 % 1.176.519 20,5 % 

1997 6.405.057 131.278 2,0 % 4.644.671 72,5 % 362.043 5,7 % 1.267.065 19,8 % 

1998 6.968.531 122.927 1,8 % 5.301.475 76,1 % 317.488 4,6 % 1.226.641 17,6 % 

1999 7.769.199 121.673 1,6 % 6.141.907 79,1 % 281.255 3,6 % 1.224.364 15,8 % 

2000 8.192.948 112.343 1,4 % 6.662.727 81,3 % 264.459 3,2 % 1.153.419 14,1 % 

2001 8.398.008 88.537 1,1 % 6.962.330 82,9 % 232.661 2,8 % 1.114.480 13,3 % 

2002 8.710.584 79.974 0,9 % 7.297.179 83,8 % 210.631 2,4 % 1.122.900 12,9 % 

2003 9.072.942 74.344 0,8 % 7.667.713 84,5 % 203.368 2,2 % 1.127.517 12,4 % 

2004 9.169.357 67.652 0,7 % 7.800.983 85,1% 189.331 2,1% 1.111.391 12,1 % 

2005 9.031.302 68.651 0,8 % 7.682.995 85,1 % 182.067 2,0% 1.097.589 12,2 % 

2006 8.906.820 67.650 0,8 % 7.584.391 85,2 % 186.045 2,1% 1.068.734 12,0 % 

2007 8.363.369 68.999 0,8 % 7.239.523 86,5 % 163.779 2,0 % 897.068 10,7% 

2008 8.366.100 82.033 1,0 % 7.177.377 85,8 % 136.167 1,6 % 970.523 11,6 % 

2009 8.337.160 90.353 1,1 % 7.163.020 85,9 % 110.780 1,3 % 973.007 11,7 % 

2010 8.357.675 101.715 1,2 % 7.177.019 85,9 % 91.103 1,1 % 987.839 11,8 % 

2011 8.400.689 114.939 1,3 % 7.182.888 85,5 % 80.833 0,9 % 1.022.029 12,1 % 

2012 8.376.852 126.723 1,5 % 7.111.741 84,8 % 72.225 0,8 % 1.066.163 12,7 % 

2013 8.312.815 138.194 1,6 % 7.046.953 84,7 % 62.629 0,7 % 1.065.039 12,8 % 

2014 8.300.189 146.613 1,7% 7.026.734  84,6 % 56.484  0,6 % 1.070.358 12,8 % 

 

Fonte: No período 1991-2010 os dados são apresentados por Moraes e Alavarse (2011) por meio do 
MEC/INEP/Censo Escolar. No período 2011 – 2014 os dados são levantados a partir das Sinopses 
Estatísticas da Educação Básica

41
 disponibilizados pelo INEP/Censo Escolar. 

Tabela elaborada pela autora. 

 
 

Segundo dados do Censo Escolar, entre os anos 1991 e 2004, temos 

gradativamente um aumento no número de matrículas, atingindo o seu auge em 

2004, com 9.169.357 de matrículas. A partir de 2005, presenciamos uma 

estagnação e diminuição das matrículas para esta etapa da educação. O último 

Censo disponibilizado indica que chegamos em 2014 com 8.300.189 de estudantes 

                                                           
41

 As Sinopses Estatísticas da Educação Básica apresentam dados referentes a estabelecimento, 

matrícula, função docente, movimento e rendimento escolar, para as diferentes modalidades de 
ensino brasileiras: Ensino Regular (Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio), Educação 
Especial e Educação de Jovens e Adultos. Os dados estão distribuídos de acordo com as regiões 
brasileiras e suas respectivas unidades da federação e são apurados pelo Censo Escolar. Os dados 

estão disponíveis para consulta, a partir do ano escolar de 1994, na página eletrônica do INEP. 
Disponível em http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
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no Ensino Médio. O Gráfico 142 nos auxilia na visualização deste movimento de 

matrícula no Ensino Médio que após um incremento significativo tem apresentado 

queda nos números. 

 

Fonte: No período 1991-2010 os dados são apresentados por Moraes e Alavarse (2011) por meio do 
MEC/INEP/Censo Escolar. No período 2011 – 2014 os dados são levantados a partir das Sinopses 
Estatísticas da Educação Básica disponibilizados pelo INEP/Censo Escolar. 
Elaborado pela autora 

 

Em 2009, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Corbucci 

divulga o texto intitulado Sobre a Redução das Matrículas do Ensino Médio Regular, 

tendo como objetivo identificar possíveis causas da redução das matrículas no 

Ensino Médio regular, ocorrida em nível nacional a partir de 2005. Como 

metodologia de pesquisa, analisou os dados desagregados do Censo Escolar da 

Educação Básica e da PNAD. Corbucci (2009), além de apresentar um quadro 

diversificado, retrato de um país multifacetado, também aponta avanços e 

retrocessos quanto aos índices de matrículas do Ensino Médio.  

Entre as conclusões, Corbucci pontua uma ampliação na adequação idade-

série e a redução do número de concluintes do Ensino Fundamental regular, entre 

os anos 2004 e 2005. Corroborando com este dado, o autor identificou que a 

redução das matrículas do Ensino Médio ocorreu principalmente na 1ª série e 

                                                           
42

 Os dados apresentados neste trabalho por meio de tabelas e gráficos não seguem a mesma série 
histórica pela dificuldade no acesso a estes dados e pela insuficiência de informações disponibilizada 
no portal eletrônico de órgãos oficiais e institucionais. 
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aumentou na 3ª série; e aumento de 54% no número de matrículas nos cursos 

presenciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA), contra 15% do ensino regular 

no período 2004-2006. O autor indica estes elementos como tendências, pois como 

já mencionado, não ocorrem da mesma maneira em todas as regiões do Brasil. 

Silva, Mônica (2014) em artigo para a Revista Carta Capital, do mesmo modo, 

alerta para o cuidado de não se tomar os dados isolados e a importância de 

considerar uma série histórica.  A autora volta à discussão lembrando que a 

ampliação do acesso a Educação Básica trouxe outras distorções como idade/série, 

reprovação e abandono escolar. 

 

O decréscimo na matrícula, a reprovação e o abandono escolar nos levam a 
sinalizar que é preciso pensar em escolas em condições plenas de realizar 
educação de qualidade, que acolham e que permitam a vivência de uma 
experiência formativa significativa, diversificada, plena. As condições 
materiais, no entanto, não podem ser pensadas dissociadas das lógicas de 
organização curricular. É preciso enfrentar a cultura escolar consolidada 
que reitera a fragmentação dos saberes, a hierarquização entre disciplinas, 
a dissociação entre ciência e técnica, entre cultura e trabalho (SILVA, 
Mônica, 2014, s.p.). 

 

Todavia, a expansão do Ensino Médio aponta para a abrangência de uma 

população que antes não frequentava esta etapa de ensino. Em sua pesquisa 

Ensino Médio em Diálogos Dayrell, Leão e Reis (2011) encontram jovens com maior 

escolaridade em relação aos seus pais, resultado da expansão do Ensino Médio no 

Brasil. Portanto, estes jovens ―[...] encontram-se inseridos em uma família com 

pouca tradição escolar, o que interfere nas suas trajetórias‖ (DAYRELL; LEÃO; 

REIS, 2011, p. 259). 

Quanto à dependência administrativa, conforme a Tabela 1, para a rede 

federal temos três movimentos: expansão, diminuição e nova expansão. Esse 

quadro pode ser explicado pelas legislações que vigoraram no país. O Decreto nº 

2.208/1997 que separa Ensino Médio e Educação Profissional dificulta a expansão 

da rede federal. Esse decreto foi revogado e substituído pelo Decreto nº 5.154/2004 

o qual possibilitou a articulação entre Educação Básica e Profissional, mediante o 

Ensino Médio Integrado, e em 2008 com a aprovação da Lei nº 11.892 foi instituída a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criados os 

Institutos Federais de Educação. Segundo o portal eletrônico Painel de Controle do 

MEC-SIMEC, entre 2003 e 2010 foram criados 214 Institutos Federais, e para 2013 

e 2014, estava prevista a criação de mais 120. 
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Quanto à rede estadual é visível a sua expansão, a qual deve estar 

relacionada ao art. 10 da LDBEN nº 9394/1996 e ainda pela alteração da Lei n. 

12.061 de 2009, que prevê à esfera estadual, assegurar o Ensino Fundamental e 

ofertar com prioridade o Ensino Médio. A LDBEN no art. 11 define que para a rede 

municipal cabe oferecer a Educação Infantil e com prioridade, o Ensino 

Fundamental, quando atendidas integralmente e com recursos acima dos 

percentuais mínimos relacionado pela Carta Magna à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, há possibilidade do município atuar em outros níveis de 

ensino. 

 

 

2.2.2 Taxas de Matrículas: Bruta e Líquida 

 

 

A página eletrônica do IBGE disponibiliza um banco de dados intitulado 

―Séries Históricas e Estatísticas‖, tendo como fonte, dados de pesquisa do próprio 

IBGE e de outras fontes governamentais. Um dos temas contemplados pelas ―Séries 

Históricas e Estatísticas‖ é a educação e tem entre seus subtemas taxas bruta43 de 

escolarização no Ensino Médio (1980-2000) e taxas líquidas44 de escolarização por 

níveis de ensino (1980-2000). Com base neste estudo, constatamos que em 1980 o 

Ensino Médio tinha uma taxa bruta de escolarização de 33,3%, enquanto a taxa de 

frequência líquida em 1980 é de 14,3%. Em 1994 a taxa bruta é 47,3% e a taxa 

líquida é 20,8%. Em 2000, último ano das ―Séries Histórica e Estáticas‖, a taxa bruta 

alcança o patamar de 76,6 %, enquanto a taxa líquida chega a 33,3%, a mesma 

porcentagem de taxa bruta de 1980.  

Estes dados reforçam a ideia de que no Brasil o Ensino Médio chega ao 

século XXI com uma defasagem no seu atendimento, onde menos da metade da 

população jovem, com idade adequada para frequentar este nível da educação, não 

tem seu direito garantido. Aqui, estamos apenas relacionando a garantia do direito à 

                                                           
43

 A taxa de frequencia escolar bruta refere-se a proporção da população matriculada em determinado 

nível de ensino em relação à população total que se encontra na faixa etária recomendada para esse 
nível de ensino (IBGE, 2014). 
44

 A taxa de frequencia escolar líquida é a proporção de pessoas de uma determinada faixa etária que 
frequenta escola no nível de ensino adequado a essa faixa etária, conforme organização do sistema 
educacional brasileiro, em relação ao total de pessoas da mesma faixa etária. No caso, específico do 
ensino médio, a idade calculada corresponde dos 15 aos 17 anos (IBGE, 2014). 
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educação ao acesso, mesmo considerando que apenas este critério é limitado, pois 

a universalização da Educação Básica passa pelo acesso, permanência e conclusão 

do ensino com qualidade. Os dados apresentados até o momento nos indicam que 

há uma baixa concentração de escolarização da população jovem no Brasil. 

No levantamento feito pelo IBGE, dos Indicadores Sociais referentes ao ano 

de 2013, é apresentada a taxa de frequência líquida na idade entre 15 e 17 anos, 

conforme a região federativa. Assim para a região Norte, a frequência líquida foi 

44,9%, Nordeste 46,2%, Sudeste 63,1%, Sul 59,2% e Centro-Oeste 57,2%. Os 

dados reforçam as discrepâncias existentes no território brasileiro.  

Em 2013, após a estagnação no aumento das matrículas, o IBGE (2014) 

indica que a taxa bruta escolar dos jovens de 15 a 17 anos de idade é de 84,3%, e a 

taxa líquida de matrícula no Ensino Médio alcança o patamar de 55,2%. Outros 

26,7% estavam no Ensino Fundamental. Apesar dos dados ainda serem tímidos e 

estarem distantes do ideal, é possível perceber que progressivamente há um 

movimento na direção de regularização do fluxo. 

Este cenário mostra que temos uma parcela significativamente maior de 

estudantes frequentando as escolas do Ensino Médio. Corbucci (2009, p.10) já 

evidencia duas tendências, quando analisados os dados de matrícula por faixa 

etária: ―A primeira corresponde ao aumento entre os jovens de até 17 anos, da 

ordem de 33% no período 2000-2006. A segunda tendência foi identificada junto às 

faixas de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos, que tiveram reduções de 11% e 15%, 

respectivamente.‖ O autor alerta que estas tendências possuem diferença entre as 

regiões no Brasil.  

Apesar do crescimento da taxa líquida de matrícula, ainda estamos longe da 

democratização do Ensino Médio. A distorção série/idade confirma a trajetória 

histórica dos estudantes, marcada por fracassos escolares, fazendo com que estes 

permaneçam por mais tempo na escola. 
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2.2.3 Rendimento Escolar 
 

 

Quando analisamos a distorção série-idade por região, verificamos que todos 

os estados brasileiros precisam de atenção, porém conforme a tabela 2, os estados 

que apresentam índices mais elevados de distorção série-idade estão nas regiões 

Norte e Nordeste, confirmando as dificuldades e desigualdades que estas regiões 

encontram quando comparadas às demais.  

 

TABELA 2: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM IDADE NÃO ADEQUADA PARA A SÉRIE 

UF 2006 2007 2008 2009 2010 

Rondônia 39,6 35,7 28,2 29,9 30,3 

Acre 47,9 41,8 31,3 33 36,3 

Amazonas 67,2 62,7 48,9 49,7 51 

Roraima 36,1 31,9 22,4 23,6 23,5 

Para 70,3 69 50,5 57,4 59,2 

Amapá 57,1 53,3 36,3 41,9 42,6 

Tocantins 55,9 51,1 33,5 33,2 34,2 

Maranhão 64,2 61,8 41,2 45,5 48,3 

Piauí 69,7 69,6 48,1 54,8 56,7 

Ceara 50,5 46,7 31,1 34 34,7 

R. G. do Norte 59,2 57 38 43,6 45,4 

Paraíba 62,1 58,3 36,8 40,1 41,7 

Pernambuco 62,4 61 43 48,4 49,1 

Alagoas 69,3 66,1 41,9 47,2 49,4 

Sergipe 65,2 62,9 42,6 47,1 51,6 

Bahia 65,6 61,3 43,1 47,9 49,7 

Minas Gerais 37,9 35,2 31,4 31 31,3 

Espírito Santo 34,4 31 29,1 27,5 25,1 

Rio de Janeiro 54,9 53,1 49,1 45,9 43,5 

São Paulo 22,6 21 19,1 17,3 18,1 

Paraná 30 28,6 26,9 25,5 23,9 

Santa Catarina 21,7 18,3 17,9 16,7 16,4 

R. G. do Sul 34,6 33,8 33,4 32 30,5 

M. G. do Sul 39,4 36,2 31,6 30,7 33,1 

Mato Grosso 44,4 40,7 37,9 37,3 35,5 

Goiás 43,9 40,8 36,2 34,6 33,6 

Distrito Federal 37,7 37,3 26,1 29,9 29,4 

 

Fonte: Séries Históricas e Estatísticas/IBGE/MEC/INEP/Censo Escolar 
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Se tomarmos a pesquisa de Gomes (2000), constataremos que na década de 

1990, as regiões federativas do Norte e Nordeste já tinham taxas mais altas de 

distorção série-idade.  

 

Os discentes, ao ingressarem nesse nível de ensino, levam consigo as 
prévias repetências, além do abandono e de interrupções dos estudos em 
geral, contribuindo para uma elevada distorção etária. O elevado custo de 
oportunidade, a necessidade de trabalhar, o desestímulo dos estudos e a 
falta pregressa de oportunidades de acesso ao ensino médio, entre outros 
fatores [...] (GOMES, 2000, p. 105). 

 

Apesar destas diferenças regionais importantes e que precisam ser 

consideradas, a taxa de distorção série-idade no Ensino Médio, tem apresentado a 

cada ano uma gradativa melhora nos índices. Em 1995 a taxa estava em 50,9%. 

Pouco mais da metade dos estudantes do Ensino Médio estava fora da idade 

considerada adequada em relação ao seu ano escolar. Em 2004, o ano com o maior 

número de matrículas no Ensino Médio, a distorção estava em 41,9%. Ao considerar 

as taxas de 1995 a 2004 e de 2004 a 2013, verifica-se que nos últimos anos tivemos 

uma melhora expressiva, pois em 2013 a taxa de distorção série-idade no Ensino 

Médio foi de 26,6%. O gráfico 2 nos ajuda a compreender o movimento de 

adequação da idade-série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO MÉDIO - BRASIL (1995-2013) 

Fonte: IBGE/PNAD, apresentados por IPEA/DISOC. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_educacao.html 
Elaborado pela autora 

 

0

10

20

30

40

50

60

1995 1998 2001 2004 2007 2009 2011 2012 2013

http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_educacao.html


69 

Com os dados apresentados na última Pesquisa PNAD e a Síntese de 

Indicadores Sociais 2014, em relação ao ano de 2013 é possível visualizar o quadro 

dos jovens de 15 a 17 anos quanto à situação escolar. Em 2013 temos uma 

população de 10,6 milhões de jovens entre 15 e 17 anos ou 5,28% do total da 

população brasileira. Destes, 55,2% estavam no Ensino Médio, 26,7% ainda se 

encontravam no Ensino Fundamental, e 15,7% não frequentavam nenhuma instituição 

de ensino, o que corresponde aproximadamente a 1,5 milhão de jovens.  

 

 

TABELA 3: TAXAS DE RENDIMENTO DO ENSINO MÉDIO. TODAS AS DEPENDÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E PRIVADA) - BRASIL (2007-2013) 

 

 
Fonte Observatório do PNE, disponível em: www.observatoriodopne.org.br 
Dados organizados pela autora. 

 

Grandes Regiões 2007 
(%) 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

Taxa de Aprovação 

Brasil 74,1 74,8 75,9 77,2 77,4 78,7 80,1 

Norte 69,9 72,2 73 74,7 75,4 74,9 75,4 

Nordeste 71,6 72,3 74,3 76,3 76,3 77,7 79,3 

Sudeste 76,3 77,4 77,8 79 78,7 80,6 82,6 

Sul 75,9 75,4 76,7 77,3 77,7 78,6 78,7 

Centro-Oeste 73 74,1 74,1 74 75,6 76,2 77,6 

 Taxa de Reprovação  

Brasil 12,7 12,3 12,6 12,5 13,1 12,2 11,8 

Norte 13,7 10,3 10,6 10,6 10,7 11,3 11,2 

Nordeste 9,1 9,6 9,3 9,5 10,4 9,8 11 

Sudeste 14,8 14,3 14,8 13,9 14,5 13,1 11,5 

Sul 13,9 14 14,1 14,4 14,4 13,6 13,8 

Centro-Oeste 12,4 11,9 13,9 15,3 15,8 14,6 14 

Taxa de Abandono 

Brasil 13,2 12,8 11,5 10,3 9,5 9,1 8,1 

Norte 16,4 17,5 16,4 14,7 13,9 13,8 13,4 

Nordeste 19,3 18,1 16,4 14,2 13,3 12,5 9,5 

Sudeste 8,9 8,3 7,4 7,1 6,8 6,3 5,9 

Sul 10,2 10,6 9,2 8,3 7,9 7,8 7,5 

Centro-Oeste 14,6 14 12 10,7 8,6 9,2 8,4 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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O rendimento escolar, quando analisado em todo o território nacional, também 

esconde desigualdades. A tabela 3 apresenta a diminuição do abandono escolar no 

Ensino Médio a cada ano. No entanto, em 2013, as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste apresentaram taxas acima da média nacional.  

Quanto à aprovação, o índice tem apresentado melhora a cada ano, assim como 

a reprovação está diminuindo, com uma oscilação em 2011. Os dados de reprovação 

mostram que enquanto as regiões brasileiras apresentam diminuição gradativa, o Norte 

e Nordeste, em 2012 e 2013, tem um movimento contrário. A disparidade dos dados 

pode estar relacionada às diferenças econômicas e sociais entre as Grandes Regiões 

brasileiras, em vista disso, o fluxo escolar demanda uma análise cuidadosa de vários 

fatores intra e extraescolares.  

 

 

2.2.4 Matrículas no Ensino Médio: Diurno x Noturno 

 

 

Para nos ajudar a compor o contexto atual do Ensino Médio, vamos analisar 

os dados de matrículas no período noturno, o qual gradativamente tem apresentado 

queda.  

Para a elaboração do gráfico 3, utilizamos os dados apresentados nas 

Sinopses Estatísticas da Educação Básica, sendo que até o ano de 2004, os dados 

mostram apenas o número de matrículas no noturno. Em 2005 e 2006 o número de 

matrículas é apresentado em períodos diurno e noturno. Apenas a partir de 2009 é 

possível analisar a distribuição das matrículas nos três períodos: matutino, 

vespertino e noturno. Por isso, optamos em apresentar o gráfico de matrículas em 

diurno e noturno. No entanto, é importante destacar que os números mostram que a 

matricula no período matutino, gradativamente tem aumentado. No vespertino, de 

2009 a 2012, também aumentaram, tendo queda em 2013 e 2014. E o maior 

impacto está no período noturno, que tem apresentado queda desde 2001. 
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GRÁFICO 3: MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO POR PERÍODO: DIURNO E NOTURNO - BRASIL 
(1997-2014) 
Fonte: Gráfico organizado pela autora a partir dos dados obtidos nas Sinopses Estatísticas da 
Educação Básica/INEP 1995,1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. 
Nota: As Sinopses Estatísticas da Educação Básica disponibilizadas na página eletrônica do INEP 
nos anos 2007 e 2008 não fornecem os dados das matrículas por período. 
Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 3 nos mostra que em 1995, dos 5,3 milhões de estudantes 

matriculados no Ensino Médio, 58,7% estudavam no período noturno. Depois de 10 

anos o cenário já apresenta mudanças. Em 2005, para o Ensino Médio noturno, são 

44% das matrículas. E em 2014, dos 8,3 milhões de estudantes, apenas 25,9% 

estavam no noturno.  

Na sua pesquisa, Corbucci (2009) já evidencia que entre os anos de 2004 e 

2006 há uma redução das matrículas no noturno, e mostra que no período de 

análise da pesquisa 2000-2006, o fenômeno de diminuição das matrículas não 

ocorreu de forma comum em nível nacional, também foram encontradas diferenças 

nas séries de ensino, havendo maior concentração de redução na 1ª série. No 

entanto, ao analisar os dados das Sinopses Estatísticas da Educação Básica do 

INEP entre 2010-2014, a redução das matrículas no noturno já acontece em todas 

as regiões do Brasil. 

O Ensino Médio noturno é cercado por comparações com a escola diurna. 

Com frequência é apontado como precário e de má qualidade, com baixo 
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rendimento e infraestrutura deficitária, como o período no qual, constantemente 

serviços como biblioteca, secretaria, quadras esportivas e laboratórios ficam 

indisponíveis. Quanto à infraestrutura, também, cita-se a maior rotatividade do corpo 

docente (ALVAREZ, 2015). 

O documento intitulado ―Proposta de Reorganização do Ensino Médio 

Noturno Regular e na Modalidade EJA - Resumo Executivo‖, UNESCO (2014), faz 

um breve diagnóstico do Ensino Médio e apresenta desafios, metas e estratégias. 

Entre as metas aponta a necessidade de garantir o Ensino Médio regular, 

preferencialmente no período diurno para a população na faixa etária dos 15 e 17 

anos, para isso define três estratégias: ampliação de vagas no período diurno, 

priorizar o atendimento no noturno apenas aos estudantes que comprovarem que 

estão trabalhando e impossibilitar o acesso desta faixa etária na modalidade EJA.  

Entendemos que o ideal seria que todos os jovens frequentassem a escola no 

período diurno, atendendo às suas especificidades. O estudo noturno pode estimular 

o emprego juvenil informal, e não o menor aprendiz, que tem estatuto compatível 

com o jovem estudante. No entanto, precisamos compreender a escola na sua 

relação com a sociedade brasileira, que é complexa e desigual. Não podemos 

desconsiderar que uma parcela significativa da população jovem é marcada pela 

necessidade do trabalho.  

 

[...] não é desprezível que um terço dos estudantes vá à escola neste 
período; e, possivelmente, jovens hoje fora do sistema educacional, que 
estão ainda no ensino fundamental e/ou que articulam educação e trabalho 
em suas vidas, continuarão a demandar escola noturna. Em segundo, nos 
faltam pesquisas e análises mais profundas sobre o fenômeno da 
―diurnização‖ do ensino médio [...] (SPOSITO e SOUZA, 2014, p. 53). 

  

 

O reconhecimento da necessidade e importância do ensino noturno está no 

art. 208, inciso VI, da CF/ 1988: ―oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do educando‖, garantindo que todo estudante que necessitar por algum 

motivo frequentar a escola no período noturno terá seu direito resguardado. Para 

Oliveira, Rosimar (1999b, p. 63): 

 
[...] expressa o reconhecimento do dever do Estado para com o ensino 
noturno, dispositivo de grande relevância, pois garante, ao jovem e ao 
adulto trabalhador, a possibilidade de frequentar o ensino regular, além de 
especificar a necessidade de adequação deste ensino ―às condições de 
cada um‖. 
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Para além da positivação dada pela obrigatoriedade, firmada na EC nº 

59/2009, outras ações são indispensáveis para assegurar a educação escolar para 

todos aqueles que precisam da escola noturna, pois a porcentagem de alunos 

matriculados no Ensino Médio noturno ainda é muito expressiva. Em 2014 tivemos 

2.151.314 de matrículas no noturno. Portanto, a escola noturna no Brasil é uma 

necessidade para garantir o direito à educação. 

Assim como a diminuição total no número de matrículas do Ensino Médio, a 

redução no período noturno também merece cautela, e os dados não podem ser 

tomados isoladamente e ainda precisam de estudos específicos.  

 

 

2.2.5 Matrículas no Ensino Médio por localização: Urbana e Rural 

 

 

As diferenças entre a educação na cidade e no campo são umas das 

perseverantes desigualdades no Brasil. O direito à educação no Ensino Médio inclui 

o acesso à escola para a população do campo, numa perspectiva de educação no e 

do campo, ou seja, uma educação escolar no espaço onde essa comunidade vive, 

que pode ser no campo, no quilombo, na aldeia... e que considere os sujeitos na sua 

relação com o espaço, seus processos de lutas e sua forma de trabalho. 

A Síntese dos Indicadores Sociais com a análise da PNAD de 2013 revela 

que a escolaridade média da população de 18 anos ou mais de idade, ou seja, faixa 

etária que deveria ter concluído o Ensino Médio, na zona rural45 é de 4,4 anos, 

contra 8,2 anos na zona urbana. Em comparação com 2004, a Síntese mostra uma 

melhora, pois há 11 anos, na zona rural, a média de escolaridade era de 3,2, e na 

área urbana 7,0. Apesar da melhora em ambas as localidades, os números 

demonstram a grande discrepância entre as oportunidades escolares para a 

população do campo e da cidade. Para além desta comparação, os dados mostram 

que uma significativa parcela da população interrompe os estudos no final do Ensino 

Fundamental. 

                                                           
45

 Quando tratar dos dados apresentados pelo IBGE e INEP utilizaremos o termo “rural”, pois estes bancos de 
dados utilizam a expressão rural e urbana. 
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As taxas de analfabetismo também são muito maiores na zona rural. Para as 

pessoas com 15 anos ou mais de idade, em 2013, na zona rural, chega a 20,8 %, 

enquanto na zona urbana é de 6,4% (IBGE, 2014). Os números do analfabetismo, 

mesmo na cidade, são alarmantes, mas quando comparados com o campo, 

verificamos que possivelmente ainda faltam políticas públicas para esta população. 

A Constituição Federal de 1988 trata a educação como direito para todos, não 

trazendo especificações. Já a LDBEN n. 9394/1996, no artigo 28 prescreve: 

 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:  
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;  
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;  
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996). 

 

Assim, a LDBEN reconhece a necessidade da educação respeitar as 

diferenças e as especificidades do homem do campo, aquelas que constituem a sua 

identidade. Sinaliza a primazia de um currículo não adaptado, mas que atenda aos 

direitos dos estudantes do campo. 

A busca pelos direitos sociais, inclusive da educação, faz parte da história de 

lutas dos movimentos e da população do campo. O conceito de educação do campo 

está pautado pela perspectiva de formação humana pela práxis, considerando o 

contexto e valorizando a reflexão, superando assim, a concepção do ensino rural, o 

qual está historicamente associado à redução do currículo para atender a uma 

população atrasada em relação à população urbana (DEMO e ROSSI, 2014). 

A Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 abril de 2008, que estabelece diretrizes 

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas 

de atendimento da Educação Básica do Campo, no art. 1º define: 

 

Art. 1º A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas 
etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Educação Profissional Técnica de nível médio integrada com o Ensino 
Médio e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais 
variadas formas de produção da vida – agricultores familiares, extrativistas, 
pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma 
Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. 
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Esta Resolução combate o deslocamento do estudante para a cidade, o que 

normalmente acarreta em fechamento de turmas e escolas do campo. Estimula o 

deslocamento do campo para o campo, definindo critérios para a utilização do 

transporte escolar. Pode ser que esta política explique o gráfico 3, o qual nos indica 

um certo aumento das matrículas no Ensino Médio localizadas na área rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Sinopses Estatísticas da Educação Básica/INEP 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. 
Elaborado pela autora. 

 

Apesar do gráfico 4 apresentar um movimento no aumento nas matrículas 

rurais é preciso muito cuidado, pois quando comparado com o total de matrículas, 

verificamos que a escola rural ainda continua muito negligenciada. 

Em 1997 tínhamos 72.816 matrículas rurais, o que corresponde a 1,2% do 

total das matrículas, e 6.332.241 matrículas urbanas ou 98,8%. Em 2004, quando 

temos o maior número de matrículas no Ensino Médio brasileiro, na zona rural são 

computados 2,2%, das matrículas, e na zona urbana 97,8%. Depois de 10 anos, 

mesmo com a queda das matrículas no Ensino Médio, as matrículas rurais 

continuam gradativamente aumentando, atingindo, em 2014, 336.796 matriculas na 

zona rural, o que corresponde a 4,1% das matrículas. 

Não podemos fazer conclusões apressadas, pois a análise histórica do 

número de matrículas localizadas na área urbana e rural demanda um estudo a 

parte, e na pesquisa bibliográfica não foram encontrados trabalhos recentes que 

GRÁFICO 4: MATRÍCULAS DO ENSINO MÉDIO NA ZONA RURAL - BRASIL (1997-2014) 
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tratem do movimento apontado aqui. Porém, não podemos ignorar que o gráfico 4, 

indica o acesso à educação de uma parcela da população historicamente excluída.  

 

 

2.2.6 Matrículas no Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos 

 

 

A modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Educação Básica é 

destinada para as pessoas que por algum motivo não frequentaram a escola na idade 

adequada. A EJA significa para muitas pessoas o acesso e a continuidade à 

escolarização básica e deve ter sentido de asseverar um direito.  

Para as pessoas de 15 a 24 anos de idade, no ano de 2013, em todo o território 

nacional, 37% dos jovens desta faixa etária frequentavam cursos na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos ou Supletivo46. E, dentre as pessoas com 15 anos ou 

mais, 41,1% frequentavam o Ensino Médio na EJA. Portanto, uma parcela desta 

população ainda estava em idade para frequentar a escola do ensino regular. 

A expressiva quantidade de matrícula na EJA pode estar relacionada ao 

Parecer nº 05/1997, aprovado em 07 de maio de 1997. O Parecer trata da 

regulamentação da LDBEN nº 9394/1996, normatiza sobre a idade de matrícula, 

estabelecendo no art. 38 da LDBEN, conclusão do Ensino Fundamental para 

maiores de 15 anos e conclusão de Ensino Médio para maiores de 18 anos de 

idade. 

A matrícula na Educação de Jovens e Adultos a partir dos 15 anos de idade 

pode ter propulsionado o aumento no número de matrículas nesta modalidade de 

ensino e reprimido um processo de escolarização pelo ensino regular. 

O PNE (2014-2024) entende que o Ensino Fundamental e Médio Integrado à 

Educação Profissional é a proposta pedagógica mais democrática, principalmente 

para a população menos favorecida. A meta 10 do Plano está dedicada para a EJA 

integrada à Educação Profissional, propõe oferecer, no mínimo, 25% das matrículas 

de Educação de Jovens e Adultos, no Ensino Fundamental e Médio. 

De acordo com os dados do Censo Escolar, disponíveis na página eletrônica 

                                                           
46

 Termo utilizado pelo IBGE no documento Síntese dos Indicadores Sociais 2014, no qual apresenta 

os dados da PNAD 2013. 
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do Observatório do PNE47, em 2014 a EJA Integrada à Educação Profissional está 

muito longe da meta do PNE, pois o Ensino Fundamental apresenta a porcentagem 

0,4% de matrículas e o Ensino Médio 3,3%, vemos que temos um longo caminho a 

percorrer no sentido de atender o direito à educação da população que procura a 

EJA para iniciar ou concluir a Educação Básica. 

Os dados da PNAD, referentes à população entre 18 e 24 anos de idade, nos 

ajudam a elucidar a situação deste jovem. Em 2013, este grupo formava uma 

população de 6,8 milhões, sendo que 32% estava no Ensino Médio e 6% ainda 

estava no Ensino Fundamental. 

Outro elemento importante quando pensamos sobre a universalização do 

Ensino Médio, são os índices de analfabetismo, pois apesar dos dados do IBGE 

apresentarem queda, no ano de 2013 o Brasil apresenta 8,5% de taxa de 

analfabetismo para pessoas de 15 anos ou mais de idade. Os dados por região 

apresentavam: Norte 9,5%, Nordeste 16,9%, Sudeste 4,8%, Sul, 4,6% e Centro-

Oeste 6,5%. Isso nos leva a entender que para o atendimento do Ensino Médio ser 

universalizado, é imprescindível uma política de alfabetização, principalmente nas 

regiões federativas com maior número de analfabetos. 

 

 

2.3 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 59/2009 E AS IMPLICAÇÕES PARA O 

ENSINO MÉDIO 

 

 

Com os dados que discutimos, a efetivação da meta 3 do PNE e da EC nº59, 

para a faixa etária de 15 a 17 anos, exige um grande esforço, considerando que 

historicamente esta etapa da educação é privilégio de poucos e culturalmente não é 

visto como um direito.  

                                                           
47

 O Observatório do PNE é um website  que tem como objetivos acompanhar os indicadores de cada 

meta do Plano Nacional de Educação (PNE) e suas estratégias, e disponibilizar análises sobre as 
políticas públicas educacionais.  A plataforma online conta com a participação de vinte 
organizações: Capes, Cenpec, Comunidade Educativa Cedac, Fundação Itaú Social, Fundação 
Lemann, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho/Canal Futura, Fundação 
Santillana, Fundação Victor Civita, Instituto Avisa Lá, Instituto Natura, Instituto Paulo Montenegro, 
Instituto Rodrigo Mendes, Instituto Unibanco, Ipea, Mais Diferenças, SBPC, Todos Pela Educação, 
UNESCO e UNICEF. O desenvolvimento da plataforma contou com o apoio do BID 
 Dados apresentados pelo Observatório do PNE. Disponível em: 
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/10-eja-integrada-a-educacao-profissional 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/10-eja-integrada-a-educacao-profissional
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Os dados apresentados na PNAD, em relação ao ano de 2013, mostram que 

temos para o grupo de 15 a 17 anos (que compreende a idade correta para frequentar 

o Ensino Médio), uma população de 10,6 milhões, ou 5,28% do total da população 

brasileira. 

Na PNAD de 2012, foram computados 10,5 milhões de jovens entre 15 e 17 

anos. Destes, 8,9 milhões estavam na escola. Isso indica que o restante, 15,76 %, 

estava fora da escola, o que corresponde a 1,6 milhão de jovens. 

Apesar de a nossa Constituição Federal prever que a educação é um direito 

de todos, temos um longo caminho de democratização ainda a ser perseguido. E, 

mesmo com a aprovação da EC nº 59/2009, Pinto e Alves (2010, p. 213) anunciam 

que ―é possível antever que o novo dispositivo constitucional não assegura, 

necessariamente, que boa parte dos jovens brasileiros, em princípio, terá acesso e 

concluirá o Ensino Médio, como se poderia pensar.‖ 

Pinto e Alves (2010) apresentam uma avaliação sobre o impacto da 

ampliação das redes públicas, pela aprovação da Emenda Constitucional nº 

59/2009. Entre as implicações da nova legislação, os autores evidenciam o benefício 

do acesso a educação às camadas mais pobres; preveem a necessidade de 

expansão nas redes públicas; a importância da colaboração entre os entes 

federativos para o cumprimento da oferta, principalmente para a faixa etária, que 

antes da EC nº 59/2009, não estava atendida; e a imposição do aumento no valor 

por aluno no FUNDEB.  

 

Pode-se alegar que a ampliação da obrigatoriedade é uma violência contra 
o direito das famílias ou jovens, de optar pelo acesso à educação. Os dados 
mostram, contudo, que a obrigatoriedade parece ser o único meio de fazer o 
Estado assegurar, efetivamente, este direito para as famílias mais pobres. 
Tratar esta questão tão somente como uma opção da família, na prática, 
permite que o Estado se omita em assegurar o direito para aqueles que 
mais se beneficiariam de uma educação de qualidade (PINTO; ALVES, 
2010, p. 221). 

 

A EC nº 59/2009 pode significar um grande avanço na educação do Brasil. Os 

dados apontam que o esforço será maior na faixa etária que não era obrigatória 

antes da emenda, ou seja, para as crianças de quatro e cinco anos e os jovens de 

15 a 17 anos de idade, isso implica dizer que cabe às redes de ensino que atendem 

esta demanda, realizar e executar um planejamento de matrículas, para 
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universalizar o ensino, considerando tanto a nova abrangência da obrigatoriedade 

como os alunos que já estão no sistema. (PINTO e ALVES, 2010). 

Utilizando dados da PNAD/2008, Pinto e Alves (2010) elaboram uma projeção 

da expansão das matrículas para atender a nova demanda colocada pela EC nº 

59/2009: 

 
que será necessário um crescimento de 9,3% nas matrículas da educação 
básica em todo o País. Porém, há grandes variações regionais. A maior 
expansão relativa deverá ocorrer na região Norte, com 12,6%. Em 
Rondônia, a ampliação do atendimento deve ficar na ordem 18,5%. O Acre, 
o Tocantins, o Pará e o Amapá terão que ampliar suas redes em mais de 
11%. As regiões Sul e Centro-Oeste também deverão expandir o 
atendimento acima da média nacional. No Sul, destaca-se a necessidade de 
expansão no Rio Grande do Sul em 13,1%. No Centro-Oeste, os maiores 
esforços se darão nos estados do Mato Grosso (15,4%) e Goiás (11,9%) 
(PINTO e ALVES, 2010, p.218). 

 

Seguindo a lógica, a expansão de atendimento no Ensino Médio demanda 

ampliar os investimentos em termos de recursos financeiros. O valor disponibilizado 

para o Ensino Médio, do FUNDEB é insuficiente. A extinção da DRU sobre os 

recursos destinados à MDE, prevista com a EC nº 59/2009, não significa 

necessariamente mais recursos para a Educação Básica, visto que, esse recurso 

será destinado à União, esta que também terá aumento de demanda com a 

expansão da rede de ensino federal. E, ainda com base de dados de 2009, 

disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, verificou-se que apesar do 

valor com a extinção da DRU ser significativo, ainda é muito inferior nas reais 

necessidades e demandas com a expansão tanto da rede federal, como das redes 

estaduais e municipais (PINTO e ALVES, 2010). 

Considerando as diferenças socioeconômicas dos estados e municípios, que 

na ocasião da implementação do FUNDEF ficou instituído que seria 

responsabilidade da União complementar os recursos, quando o estado ou o Distrito 

Federal o valor aluno não atingisse o mínimo fixado nacionalmente. Entretanto, a 

função supletiva e redistributiva da União com o FUNDEF não foi realizada como  

estabelecido, dificultando a isonomia entre os diferentes estados. 

Conforme dados no Portal eletrônico do FNDE a participação da União foi 

ampliada com o FUNDEB, com R$ 2 bilhões no primeiro ano, R$ 3,2 bilhões no 

segundo e R$ 5,1 bilhões no terceiro e definiu a participação em percentual de 10% 

do total dos recursos dos fundos a partir do quarto ano de vigência. Todavia, 
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estudos como de Pinto e Alves (2010), Ednir e Bassi (2009) indicam que os recursos 

do FUNDEB são insuficientes, principalmente quando consideramos que uma 

educação de qualidade está condicionada a capacidade de mecanismos que 

dependem diretamente de financiamento.  

Em março de 2014 foi divulgado o relatório sobre a auditoria coordenada pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), para identificar os principais problemas que 

afetam a qualidade e a cobertura do Ensino Médio no Brasil. Entre os diversos 

dados e diagnósticos, o relatório aponta o risco do não cumprimento do objetivo da 

Meta 3 do PNE, que na época, ainda não havia sido aprovado, mas já constava em 

seu projeto o compromisso de alcançar, até o final da vigência, a taxa de 

escolarização líquida de pelo menos 85%. O maior déficit de vagas potenciais se 

concentra nos estados do Pará, Alagoas e Maranhão. 

Em se tratando de financiamento, constatou-se que as informações 

declaradas pelos governos estaduais, no Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Educação (SIOPE), em alguns casos, apresentam discrepâncias 

significativas com as declarações apresentadas em outras fontes. Neste sentido 

podem estar ocorrendo erros na apropriação das despesas em Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE).  

O relatório também apresentou que o gasto anual aluno no Ensino Médio, é 

muito inferior ao investimento comparado com os países integrantes da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

 

Segundo dados da publicação da Organização para cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) denominada Education at a Glance 
2013 (fl. 174), que significa ‗uma olhada na educação‘, em tradução livre, o 
gasto anual médio por aluno no ensino médio no Brasil, convertido em 
dólares americanos pelo conceito a Paridade do Poder de Compra (PPP), 
em 2010, foi de U$ 2.148,00 (cerca de R$ 3.025,00), contra um gasto médio 
anual de U$ 9.322,00 entre os países da OCDE (TCU, 2014 p.46). 

 

Em decorrência da falta de efetivação das garantias previstas na CF/1988, no 

art. 74, o qual determina que ―A União, em colaboração com os estados, o Distrito 

Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades 

educacionais para o Ensino Fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por 

aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade‖, é que em 2002, a Campanha 

Nacional pelo Direito a Educação (a Campanha surge em 1999 e articula a 
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participação de diferentes forças políticas), coloca como prioridade a elaboração e 

defesa do custo-aluno qualidade (CAQ).  

Para a elaboração da proposta do CAQ, a Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, conta com a participação de entidades e representantes da área da 

educação. 

 

o conceito de qualidade da Campanha referencia-se numa perspectiva 
democrática, de qualidade social. Isto significa, de um lado, que não se visa 
uma escola de qualidade para uma pequena elite de crianças e jovens, mas 
para o conjunto da população brasileira e, de outro lado, que a qualidade é 
um conceito em construção e que, portanto, não pode sair da mente de 
especialistas iluminados, mas ser elaborado com a participação ativa dos 
principais envolvidos e interessados no processo educacional (PINTO, 
2006, p. 211).  

 

O trabalho da Campanha culminou na aprovação do Parecer CNE/CEB nº 8, 

de 5 de maio de 2010, que estabelece padrões mínimos de qualidade de ensino 

para a Educação Básica e realiza o cálculo do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQI). 

A construção do CAQ pautou-se pelos dados reais da escola no Brasil, 

considerando os insumos48 básicos para uma escola de qualidade. Assim, é 

considerado inicial (CAQI), pois se reconhece a necessidade de aumentar as 

condições. 

 

os valores propostos pelo Conselho Nacional de Educação estão muito 
acima daqueles praticados nos estados e municípios com menor 
arrecadação. Para que se tenha uma ideia dessa diferença, enquanto o 
valor mínimo anual por aluno das séries iniciais do ensino fundamental 
urbano assegurado pelo Fundeb em 2010 foi de R$ 1.414,35, o CAQi 
estabelecido pelo CNE previa o valor mínimo anual de R$ 2.776,34 naquele 
ano (RIZZI, 2011, p. 47). 

 

Assim, o PNE (2014-2024) apresenta, na sua meta 20, a necessidade de 

ampliar o investimento na educação pública. E, embora não apresente como meta, 

entre as suas estratégias, contempla estabelecer o prazo de dois anos para a 

implantação do CAQI e: 

 

20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o 
financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação 

                                                           
48

De acordo com Pinto (2006) os insumos fundamentais considerados são: tamanho das escolas; 

instalações; recursos didáticos com qualidade e quantidade; razão alunos/turma; remuneração do 
pessoal; formação continuada; jornada de trabalho; jornada do aluno; projetos especiais da escola e 
gestão democrática. 
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básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de 
gastos educacionais com investimento sem qualificação e remuneração do 
pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em 
aquisição, manutenção,construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-
escolar, alimentação e transporte escolar.  

 

O CAQI pode se constituir numa revolução em termos de recursos para a 

escola pública, e auxiliar nas condições de infraestrutura física e pedagógica, 

viabilizando mecanismos para assegurar o direito à educação pelo viés da 

permanência e da qualidade, este último item que ainda carece de definições na 

legislação. 

Quanto ao corpo docente que compõe o Ensino Médio, o relatório indica a 

estimativa da falta de 32 mil professores com formação específica nas disciplinas 

obrigatórias. 

 

Considerando que, em 2014, as redes estaduais de ensino possuíam mais 
de 396 mil docentes em sala de aula, e que cerca de 46 mil deles não tem 
formação específica em nenhuma das doze disciplinas obrigatórias e, ainda, 
que destes últimos, cerca de 17 mil têm, no máximo, o ensino médio, uma 
parte do déficit poderia ser suprido por meio de políticas de formação desse 
contingente não especializado (TCU, 2014 p.18). 

 

Dentre os dados da falta de professores, o relatório destacou o elevado índice 

de contratação de professores temporários – 30%, em média, no Brasil. Em onze 

estados o índice fica na faixa de 40 a 67%, revelando um dos descompassos com a 

norma de valorização da carreira dos profissionais da educação. Os estados do 

Acre, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina 

apresentam percentuais de contratação temporária maior que os concursados. 

Costa (2013, p. 196) sinaliza que: ―Universalizar o ensino médio com qualidade 

social passa pela formação do professor. [...] o número de professores sem 

habilitação para a disciplina que lecionam é ainda muito alto na escola média.‖ Na 

sua pesquisa, Costa (2013) indica que a disciplina de Física é a que contem o maior 

déficit de professores habilitados, que chega a 74,8%. 

Com isso, podemos concluir que uma das dificuldades de garantir o direito à 

educação, passa primeiramente em assegurar que haja corpo docente devidamente 

formado para atender toda a demanda do Ensino Médio. Essa reflexão nos leva a 

outro problema, que passa pela formação de professores e a devida valorização 

para que ingressem e permaneçam na carreira do magistério. 
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A Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica. Em janeiro 

de 2015, o piso salarial do magistério sofreu reajuste de 13,01%, passando para o 

valor de R$ 1.917,78, para uma jornada de 40 horas semanais. No entanto, o 

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) 

emitiu uma Nota Técnica sobre o perfil dos docentes das escolas estaduais e 

municipais da Educação Básica. A partir dos dados da PNAD, sobre o Piso Salarial, 

afirma que: 

 

o aumento real conquistado não foi suficiente para equiparar o rendimento 
do professor ao dos demais profissionais com ensino superior completo. A 
remuneração do professor permanece em desvantagem em relação às 
demais carreiras e, para reverter a desvalorização, será necessário manter 
uma política que garanta ganhos reais aos servidores (DIEESE, 2014, s.p.). 

 

O relatório do TCU ainda encontrou diferença entre os dados apresentados 

pelo MEC e pela Confederação Nacional de trabalhadores em Educação (CNTE) 

quanto ao cumprimento da Lei do Piso, indicando discrepância na interpretação, na 

relação jornada de trabalho e rendimento salarial. 

A CNTE disponibiliza no seu portal eletrônico, uma tabela com a relação dos 

estados brasileiros que cumprem a Lei do Piso, tendo como referência maio de 

2014. Para critério de análise, a CNTE utiliza o valor da remuneração, o nível de 

formação do professor, a carga horária semanal e a porcentagem destinada à hora-

atividade. Entre os 26 estados, mais o Distrito Federal, na análise da CNTE, apenas 

sete (Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Pernambuco e Piauí) cumprem na íntegra a Lei do Piso. 

A jornada de trabalho é outro fator que amplia a precarização do trabalho 

docente e está intimamente relacionada com a desvalorização salarial. Sobre isso a 

nota técnica do DIEESE (2014, s.p.) revela: 

 

O número de docentes na faixa de 36 a 40 horas semanais, que 
representava 31,9% em 2006, passou para 38,7%, em 2011, e, em 2013, 
alcançou 41,3%. A fragmentação da jornada entre escolas e/ou redes de 
ensino é um dos grandes problemas da organização do trabalho, fator que 
em impacto direto na qualidade de ensino. O aumento da jornada de 
trabalho associado à redução do número de vínculos, a implementação da 
jornada extraclasse, prevista na Lei 11.738/2008, a dedicação do servidor 
na mesma escola e salários compatíveis com a função representam uma 
medida importante para qualificação do espaço escolar. 
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Todos esses dados caracterizam o Ensino Médio brasileiro e evidenciam que 

o direito à educação vai além da garantia do acesso. Assim, as condições de 

infraestrutura física e pedagógica que permeiam a qualidade, também dizem 

respeito à universalização do ensino. 

 
 
TABELA 4: ENSINO MÉDIO REDE PÚBLICA - NÚMERO DE ESCOLAS POR REGIÃO, SEGUNDO 
OS RECURSOS DOSPONÍVEIS NA ESCOLA - BRASIL - 2013 

 
Região Geográfica 

Escolas 

Recursos disponíveis (%) 

Total 
Biblioteca 
ou Sala de 

Leitura 

Acesso 
à 

Internet 

Laboratório 
de 

Informática 

Dep. e vias 
adequadas a alunos 
com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

Quadra de 
Esporte 

Brasil 19.400 87,7 93,2 91,5 39,4 75,5 

Norte 1.718 80,6 80,4 78,2 31,0 65,5 

Nordeste 4.997 79,4 87,8 88,0 39,2 52,9 

Sudeste 7.803 92,0 96,4 93,8 37,5 87,1 

Sul 3.394 96,3 98,9 97,4 44,1 88,5 

Centro-Oeste 1.488 81,0 96,0 92,7 48,9 72,8 
Fonte: MEC/Inep/Deed. 
Censo Escolar da Educação Básica 2013: Resumo Técnico  
 

 

A falta de recursos adequados interfere na organização do trabalho 

pedagógico e no processo de aprendizagem. Assim, verificamos, que no Brasil, para 

as escolas do Ensino Médio, ainda não podemos contar cem por cento, nem mesmo 

com a biblioteca, um dos primeiros recursos implantados há séculos na escola. 

Ao considerar para análise apenas os dados gerais do Brasil, poderíamos 

dizer que as escolas estão perto de atingir o ideal dos recursos disponíveis, exceto 

as dependências e vias adequadas para atender os alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida. Porém, novamente as diferenças regionais mostram uma 

diversidade de possibilidades e de direitos à educação, nos diferentes ―cantos‖ do 

Brasil. As regiões Norte e Nordeste são as que apresentam maior defasagem de 

recursos. No Nordeste quase metade das escolas não contam com quadras de 

esporte.  

A tabela 4 é ainda mais preocupante quanto à falta de dependências e vias 

adequadas para atender os alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, a 

adequação não chega a contemplar 40% das escolas no Brasil. Isso significa que 

nem mesmo o direito de acesso à escola está garantido, o Estado não está 
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oferecendo condições para que todos possam estudar ou mesmo trabalhar. Neste 

caso, a igualdade de oportunidades é ignorada. 

Apesar deste quadro, diante a trajetória histórica do Ensino Médio no Brasil, 

temos vivenciado avanços significativos. Realidade importante numa sociedade 

onde o ensino secundário era privilégio da minoria da população. 

Embora a EC nº 59/2009 apresente alguns limites, é importante destacar seus 

avanços, principalmente considerando a pesquisa de Pinto e Alves (2010, p. 216), 

ao evidenciarem que: 

 

serão as crianças e jovens mais pobres que deverão ingressar nas escolas 
com a progressiva implementação da norma constitucional, uma vez que 
41% da população a ser matriculada é oriunda das famílias que se 
encontram entre os 20% mais pobres, enquanto apenas 5% pertencem às 
famílias que se situam entre os 20% mais ricos. Portanto, é preciso ressaltar 
que a expansão deverá ocorrer essencialmente nas redes públicas. 

 

No entanto, os dados indicam que a concretização da universalização do 

acesso ao Ensino Médio, depende de diversas questões objetivas: melhorar o fluxo 

escolar desde o Ensino Fundamental; ter compreensão pedagógica para trabalhar 

com as juventudes, entendendo suas necessidades e aspirações; ter condições de 

financiamento para a educação; formação de professores; entre outros. Um Estado 

só é democrático quando garante o direito a todos. 

 

Síntese 

 

Neste capítulo, procuramos evidenciar o percurso das políticas educacionais 

para o Ensino Médio nas últimas décadas. A política neoliberal prevaleceu nos anos 

1990, na qual podemos identificar como peculiaridade a influência e submissão à 

ordem econômica. Nas políticas educacionais, isto significou a concepção da escola 

como prestadora de serviços, baseada nos princípios de qualidade total, eficiência e 

eficácia. As políticas neoliberais, que reduziram o investimento do Estado nas 

políticas públicas, se desdobraram na aplicação da lógica empresarial às escolas 

públicas por meio do currículo (estruturado em desenvolver competências e 

habilidades, constituído nas DCNEM de 1998, e nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais), e por um sistema de avaliação padronizada, que articula resultados 

finais à eficiência e produtividade, tal qual uma empresa. 
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Com a mudança de governo no início de 2003, verificamos outra conjuntura 

de política, com a abertura de Seminários promovendo o diálogo sobre a educação, 

criando a perspectiva de uma revolução e de rompimento com as bases construídas 

na década anterior. De fato, verificamos alterações importantes que foram se 

concretizando ao longo do tempo, como o Decreto nº 5.154/2004 que regulamenta 

sobre o Ensino Médio Integrado; a articulação entre Ensino Médio e Educação 

Profissional, sinaliza uma oportunidade de superar a concepção pragmática da 

última etapa da Educação Básica; a constituição do FUNDEB em 2006, uma forma 

mais democrática de financiamento da educação, que passa a considerar o Ensino 

Médio. 

Especificamente sobre o currículo numa perspectiva de democratização do 

conhecimento, buscando dialogar com os sujeitos da escola, temos a criação do 

ProEMI em 2009, com apoio financeiro às escolas para a sua implementação, e a 

homologação das novas DCNEM em 2012, evidenciando uma mudança estrutural 

em detrimento das diretrizes pautadas pela pedagogia das competências. Em 2014 

tem início o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, um grande 

movimento no que diz respeito à formação continuada dos docentes do Ensino 

Médio da escola pública. No entanto, neste período também constatamos a 

permanência de um dualismo estrutural na educação, como manter presente as 

formas de oferta concomitante e subsequente, a aderência do TPE no PDE, 

revelando a persistência da relação entre o público e privado.  

Contudo, constatamos que a política de prioridade para o Ensino 

Fundamental, na década de 1990, provocou um incremento nas matrículas do 

Ensino Médio. Apesar dos dados indicarem uma melhora no fluxo escolar, o Ensino 

Médio, ainda precisa superar muitos problemas tais como: condições de 

infraestrutura, quantidade de professores e com habilitação adequada para 

desenvolvimento do trabalho docente, valorização do Magistério, financiamento, 

entre outros, para promover a democratização do Ensino Médio. Após compreender 

a distância entre o declarado nas legislações e a realidade da educação média, 

passamos a analisar como o Poder Legislativo tem colaborado no cumprimento do 

direito à educação por meio da apresentação de proposições. 
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3 O DIREITO À EDUCAÇÃO NO ENSINO MÉDIO NAS PROPOSIÇÕES DO 

LEGISLATIVO FEDERAL 

 

 

O campo de pesquisa se concentrou na Câmara dos Deputados. Por meio da 

página eletrônica acessamos a Pesquisa de Projetos de Lei e outras Proposições. 

Para organização dos dados, o levantamento se deu ano a ano. Primeiro 

selecionando o ―tipo‖ PL - Projeto de Lei, depois ―tipo‖ PEC – Projeto de Emenda 

Constitucional, para a busca utilizamos no campo assunto ―Ensino Médio‖ e/ou 

―direito à educação‖. Nosso recorte temporal é de 1997 até 2014, o que corresponde 

as 50ª a 54ª legislaturas. Abrange três diferentes governos presidenciais: entre 1995 

e 2002 Fernando Henrique Cardoso, do partido PSDB; entre 2003 e 2010 Luiz Inácio 

Lula da Silva, do PT; e entre 2011 e 2014 o primeiro mandato de Dilma Roussef, do 

PT, que se reelegeu nas eleições de 2014.  

A escolha em começar a pesquisa em 1997 foi pautada pela importância da 

LDBEN nº 9.394, aprovada em dezembro de 1996, que previu em conformidade ao 

texto original da CF/1988, a progressiva extensão da obrigatoriedade e do Ensino 

Médio e definiu o Ensino Médio como a última etapa da Educação Básica. 

Para que o direito à educação seja garantido, a CF/1988 prevê ―atendimento 

ao educando, em todas as etapas da Educação Básica, por meio de programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde (Art. 208, VII). Esta redação foi dada pela EC nº 59/2009. No texto original, 

este atendimento ao educando estava previsto apenas para o Ensino Fundamental, 

etapa que era obrigatória. 

É com base neste atendimento ao educando que categorizamos as 

proposições pesquisadas em: ―material didático escolar‖, ―transporte‖, ―alimentação‖, 

e ―assistência à saúde‖. Ainda incluímos outras quatro categorias: ―financiamento‖, 

―currículo‖, ―acesso, permanência e qualidade‖ e ―outras proposições‖. A inclusão 

destas aconteceu pelo entendimento de que para garantir o direito à educação são 

necessários mecanismos para o seu financiamento, principalmente considerando a 

ampliação da obrigatoriedade escolar dada pela EC nº 59/2009. O currículo do 

Ensino Médio, por décadas teve a finalidade de selecionar quem tinha o direito de 

estudar mediante um rol de conteúdos enciclopédicos e um sistema de avaliação 
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rigoroso. O currículo, pensado para atender ao mercado de trabalho, também não 

garante o direito à educação, assim sendo, consideramos importante analisar se as 

proposições apresentadas sobre o currículo estão em consonância com o direito à 

educação. Algumas das proposições pesquisadas não podíamos incluir nas 

categorias tratadas pelo art. 208, VII, da CF/1988, porém, elas abordam assuntos 

como: vagas, obrigatoriedade, qualidade de ensino e outros, que dizem respeito ao 

direito à educação. Por isso, acrescentamos a categoria acesso, permanência e 

qualidade. E, por fim, constatamos outras proposições, com assuntos diversos. 

No total localizamos 397 proposições, as quais foram agrupadas por 

categorias:  

17 - material didático; 

12 – transporte; 

09 - alimentação; 

12 - assistência à saúde; 

40 - financiamento; 

21- acesso, permanência e qualidade; 

192 - currículo; 

94 - outras proposições. 

Para analisar as proposições dentro de cada categoria, realizamos um novo 

agrupamento, tendo como referência a proximidade da matéria tratada. Para melhor 

compreensão, foi preciso descrever o conteúdo de cada proposição. Para tanto, 

apontamos seus objetivos, sua cobertura e a justificativa apresentada. Como não 

nos propomos a investigar todo o processo legislativo, nos concentramos em 

descrever o conteúdo da proposição e, quando disponível, o pronunciamento 

realizado pelos pareceres dos relatores e das Comissões.  

Para mensurar em que medida cada proposição contribui com o direito à 

educação em relação ao Ensino Médio, identificamos as políticas já existentes, seus 

percursos históricos e suas características. Portanto, depois de tecer sobre o seu 

conteúdo, o posicionamento dos relatores (quando houver) e avaliar o contexto já 

existente, analisamos a relevância da proposição. 

A investigação detalhada do conteúdo das proposições foi realizada nas 

categorias: material didático, transporte, alimentação, e assistência à saúde, estes 

são programas complementares previstos desde a CF/1988. Para as demais 

categorias realizamos uma análise geral e quantitativa, com exceção da categoria: 
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outras proposições, que devida a diversidade de conteúdos e, por acreditar que as 

demais categorias podem responder aos objetivos propostos desta pesquisa, 

utilizamos seus dados apenas para compor os resultados gerais quantitativos.  

Durante o período analisado, que corresponde de 1997 a 2014, não faremos 

a exploração por legislatura, pois a nossa pesquisa abrange apenas parte da 50ª 

legislatura, que compreende entre 1995 e 2002, com o mandato de Fernando 

Henrique Cardoso.  

Os dados obtidos pelo Portal da Câmara dos Deputados confirmam que 

existe um maior interesse do Poder Legislativo em comparação com o Poder 

Executivo em propor matérias sobre políticas públicas educacionais. 

 

TABELA 5: PROPOSIÇÕES SOBRE O ENSINO MÉDIO APRESENTADAS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, DE ACORDO COM A SUA ORIGEM (1997-2014) 

Proposições conforme a 
Categoria 

 
Origem da Proposição 

 

Câmara 
dos 

Deputados 

Senado 
Federal 

Executivo 
Sem 

Partido 
Comissão 

Material Didático 16 1    

Transporte 11  1   

Alimentação 8 1    

Saúde 10 1  1  

Financiamento 36 1 3   

Acesso, Permanência e 

Qualidade 
19 2    

Currículo 181 8  1 2 

Outros 85 8 1   

Total 365 22 5 3 2 

 
Fonte: Diário da Câmara dos Deputados 
 

 

Mesmo com o recorte da nossa pesquisa, podemos verificar a predominância 

do Legislativo na apresentação de proposições que versam sobre a educação. A 

tabela 5 revela que 97,9%, das 397 proposições na Câmara dos Deputados entre 

1997 e 2014 sobre o Ensino Médio eram do Poder Legislativo, aqui consideramos as 

propostas de origem da Câmara, do Senado Federal e das Comissões. A 
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proeminência do Legislativo está na Câmara dos Deputados, com 365 proposições, 

as proposições que tramitaram na Câmara com origem do Senado Federal  

totalizaram em vinte e duas. Apenas cinco proposições, que representa 1,2%, que 

tramitaram na Câmara foram apresentadas pelo Executivo, destas três são sobre 

financiamento da educação, o que confirma a predominância do Legislativo sobre 

assuntos de caráter social, como a educação e do Executivo por matérias 

administrativas e econômicas.  

Pesquisas como de Figueiredo e Limongi (1999), Oliveira, Rosimar (2009b) e 

Martins (2011) indicam que a relevância que a educação apresenta perante 

sociedade pode impulsionar os parlamentares em iniciativas nesta área.  

Por outro lado, as proposições apresentam os interesses e a concepção de 

educação daqueles que as propuseram, que podem ou não estar relacionados com 

os anseios da sociedade por uma escola mais justa, que propicie o desenvolvimento 

da cidadania na conquista de direitos para todos os cidadãos. A quantidade de 

proposições apresentadas sobre o Ensino Médio não garante a formulação de 

políticas públicas e consequentemente na ampliação de direitos na educação. Esta 

condição está fundamentada na relação sobre a situação das proposições na 

Câmara dos Deputados quando realizamos o levantamento destas entre junho e 

julho de 2015, como mostra a tabela 6. 
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TABELA 6: PROPOSIÇÕES SOBRE O ENSINO MÉDIO APRESENTADAS Á CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, CONFORME A SITUAÇÃO DE TRAMITAÇÃO (1997-2014). 

Situação das 
Proposições 

Categorias Analisadas 

Material 
Didático 

Transporte Alimentação Saúde Financiamento 
Acesso, 

Permanência 
e Qualidade 

Currículo Outros Total 

Arquivada 10 9 5 10 19 12 104 60 229 

Retirada pelo Autor 1  1    3 1 6 

Tramitando em 
Conjunto/ 
Apensada 

6 3 2 1 14 5 48 14 93 

Aguardando 
(Parecer/Deliberação 

de recurso/Apreciação 
do SF) 

  1  3 1 21 11 
36 

Pronta para Pauta    1 2 2 6 5 16 

Devolvida para Autor     2  3 1 6 

Transformada em 
Norma Jurídica 

     1 7 1 9 

Vetada Totalmente       1  1 

 

Fonte: Diário da Câmara dos Deputados 

 

Apesar da significativa quantidade de proposições que tramitaram na Câmara 

dos Deputados entre 1997 e 2014 sobre Ensino Médio, apenas nove foram 

transformadas em norma jurídica, com maior concentração em matérias sobre 

Currículo, com sete propostas. Das 397 proposições, 229 foram arquivadas, o que 

corresponde a 57,6% das propostas. A maior parte destes arquivamentos acontece 

pelo fim da legislatura49. 

Para Oliveira, Rosimar (2009b) além da expressiva quantidade de 

proposições arquivadas, outro elemento que indica a baixa disposição dos 

parlamentares no processo das proposições sobre educação, pode ser encontrado 

no alto índice de proposições sem uma decisão final. Nossa pesquisa corrobora 

nesta afirmação, pois a tabela 6 indica que entre as proposições que estão 
                                                           
49

 Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido 
submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram 
crédito suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as: I - com pareceres favoráveis de todas as 
Comissões; II - já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; III - que tenham 
tramitado pelo Senado, ou dele originárias; IV - de iniciativa popular; V - de iniciativa de outro Poder 
ou do Procurador-Geral da República. Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada 
mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira 
sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em 
que se encontrava (RICD, art. 105). (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014). 
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aguardando deliberação ou pronta para a pauta somam 52, o que equivale a 13% 

das proposições levantadas. Além disso, vale destacar que 93 proposições ou 

23,4% tramitam em conjunto50 ou como mais conhecidas, apensadas. A tramitação 

em conjunto tem por objetivo adicionar uma proposição à outra por se tratarem de 

conteúdos idênticos ou similares, neste caso o relator deverá dedicar seu parecer51 

a todas as proposições apensadas. A apensação de proposta pode acarretar em 

uma nova deliberação, o que resulta num processo de tramitação mais lento, fator 

que também prejudica no aproveitamento das proposições apresentadas à Câmara 

dos Deputados. 

Os partidos que mais apresentaram propostas sobre o Ensino Médio entre 

1997 e 2014 foram PT, PSDB , PMDB, PFL, PTB e PSB, conforme demonstra o 

Gráfico 4. Cada legenda partidária apresentou o respectivo percentual de propostas: 

PT (12,5%); PSDB (11,5%); PMDB (11%); PFL (9,8%); PTB (7,05%) e PSB (6,8%). 

 

FONTE: Diário da Câmara dos Deputados 

 

 

A proporção de propostas apresentadas corresponde ao tamanho da bancada 

dos respectivos partidos. Entre as cinco legislaturas em que este trabalho decorre, 

                                                           
50

 A tramitação em conjunto está definida no art. 139 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (2014). 
51

 O inciso II, art. 142 do RICD define sobre o Parecer em proposições apensadas (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2014). 

GRÁFICO 5: QUANTIDADE DE PROPOSIÕES APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
SEGUNDO O PARTIDO POLÍTICO (1997-2014) 
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os partidos que permanecem entre as maiores bancadas na Câmara são PT, PFL e  

PSDB, acima de 40 deputados, chegando a passar de 100 cadeiras na Câmara. Já 

o PTB e o PSB que também apresentam uma quantidade expressiva de proposições 

sobre Ensino Médio são partidos com bancadas médias, entre 35 e 22 deputados 

federais, no período analisado.  

A iniciativa legislativa sobre Ensino Médio preconiza que a educação 

representa um campo relevante na Câmara dos Deputados, o conjunto de 

proposições conforme a legenda partidária corresponde com o tamanho da bancada. 

No entanto, a expressiva quantidade de projetos não garante a formulação de 

políticas educacionais.   

Quanto às proposições aprovadas e que foram transformadas em norma 

jurídica, localizamos apenas nove, o que corresponde a 2,2%, de aproveitamento 

das proposições sobre Ensino Médio entre 1997 e 2014. 

No Quadro 1 relacionamos os projetos que foram transformados em Lei, seus 

respectivos autores, a matéria tratada e a Lei a que corresponde a cada proposição. 

Das nove proposições, sete tratam de alterar de alguma forma o currículo. Em 

relação à origem das proposições, o Quadro 1 evidencia que seis tiveram origem na 

Câmara dos Deputados e três no Senado Federal. Em média as proposições tiveram 

cinco anos de tramitação até a conversão da matéria em Lei.  

Do universo das 397 proposições da nossa pesquisa, consideramos que nove 

proposições transformadas em Lei é uma quantidade limitada, principalmente, diante 

as fragilidades para garantir o direito à educação, no que tange ao Ensino Médio.  
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PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

PL 259/1999 Esther Grossi - 

PT/RS, Ben-hur 

Ferreira - PT/MS 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da inclusão, no currículo oficial da 
Rede de Ensino, da temática 
"História e Cultura Afro-Brasileira" 
e dá outras providências. 

Transformado na Lei 
Ordinária 
10.639/2003 

PL 3987/2000 Átila Lira - 

PSDB/PI 

Dispõe sobre o ensino da Língua 
Espanhola. 

Transformado na Lei 
Ordinária 
11.161/2005 

PL 2301/2000 Lincoln Portela - 

PST/MG 

Determina a obrigatoriedade da 
execução semanal do Hino 
Nacional nos estabelecimentos 
de Ensino Fundamental e Médio. 

Transformado na Lei 
Ordinária 
12.031/2009 

PL 1641/2003 Dr. Ribamar 

Alves - PSB/MA 

Inclui as disciplinas "Filosofia" e 
"Sociologia" como disciplinas 
obrigatórias do ensino médio. 

Transformado na Lei 
Ordinária 
11.684/2008 

PL 433/2003 Mariângela 

Duarte - PT/SP 

Inclui no currículo oficial da Rede 
de Ensino, a obrigatoriedade da 
temática "História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena". 

Transformado na Lei 
Ordinária 
11.645/2008 

PL 5434/2005 Eduardo Gomes 

- PSDB/TO 

Inclui o ensino da cultura regional 
como componente curricular 
obrigatório nos diversos níveis de 
educação básica. 

Transformado na Lei 
Ordinária 
12.287/2010 

PL 7409/2006 Senado Federal - 
Cristovam 
Buarque - 
PDT/DF 

Inclui como dever do Estado a 
universalização do ensino médio 
gratuito. 

 Transformado na 
Lei Ordinária 
12.061/2009 

PL 2419/2007 Senado Federal - 
Osmar Dias - 
PDT/PR 

Dispõe sobre o estágio de 
estudantes. 

Transformado na Lei 
Ordinária 
11.788/2008 

PL 7507/2010 Senado Federal - 
Cristovam 
Buarque - 
PDT/DF 

Acrescenta § 7º ao art. 26 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação 
nacional, para obrigar a exibição 
de filmes de produção nacional 
nas escolas de Educação Básica. 

Transformado na Lei 
Ordinária 
13.006/2014 

QUADRO 1: PROPOSIÇÕES APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS 
TRANSFORMADAS EM NORMA JURÍDICA (1997-2014) 
FONTE: Diário da Câmara dos Deputados 

 
Ao analisar o conteúdo das proposições do Quadro 1 verificamos que a 

limitação não se encontra apenas na quantidade de proposições transformadas em 

Lei, mas também na matéria e na sua relevância para a educação. Destas 

proposições consideramos que apenas quatro agregam avanços substanciais para a 

educação, são eles: PL nº 259/1999, PL nº 433/2003, PL nº 1641/2003 e o PL nº 

2419/2007.  

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=2152
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=2152
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=805
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=805
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=5310530
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=5310530
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=5310687
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=5310687
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=520978
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=520978
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=523526
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=523526
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=524218
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=524218
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O PL nº 259/1999, apresentado pela Deputada Esther Grossi (PT/RS) e pelo 

Deputado Ben-hur Ferreira (PT/MS), fundamenta a sua justificativa na necessidade 

de políticas afirmativas para enfrentar problemas vivenciados pelos negros numa 

sociedade excludente e preconceituosa, apontando para a necessidade do currículo 

valorizar a pluralidade cultural brasileira. O PL nº 433/2003, apresentado pela 

Deputada Mariângela Duarte (PT/SP), reconhece as limitações da Lei nº 

10.639/2003 quanto à cultura indígena, reconhecendo que o currículo deve abranger 

dois grupos étnicos que caracterizam a formação da população brasileira: a cultura e 

a história da África e dos africanos, e dos povos indígenas no Brasil. Assim, o PL nº 

259/1999 e 433/2003 reconhecem a necessidade de trabalhar a história e a cultura 

dos negros e indígenas para além de agregar conteúdos, mas de proporcionar a 

reflexão sobre a democracia racial e a formação da sociedade brasileira. 

O PL nº 1641/2003 de autoria do Deputado Ribamar Alves (PSB/MA) embora 

trate de tornar obrigatório o ensino de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio traz 

sua justificativa respaldada na importância da Filosofia na formação humana. Entre 

os argumentos o Deputado Ribamar salienta que a Filosofia possui um objeto 

próprio de pesquisa, com conteúdos específicos que devem ser trabalhados por 

professores habilitados, portanto 

 

a filosofia nos currículos do Ensino Médio não pode atuar num espaço 
restrito, dissolvendo-a em modalidades temáticas de outras disciplinas. Ora, 
a Filosofia tem no atual contexto político do fortalecimento das instituições 
democráticas do país um dos papéis mais relevantes neste projeto, qual 
seja, o de contribuir para uma formação e fundamentação da opinião 
pública brasileira [...] (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2003, s.p.).  

 

Na Câmara o projeto foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura52 

(CEC) e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Durante o 

processo de tramitação houve um conjunto de ações envolvendo o Sindicato dos 

Sociólogos de São Paulo (SINSESP) e da Federação Nacional de Sociólogos do 

Brasil (FNSB) junto a Câmara dos Deputados e ao então Ministro da Educação, 

                                                           
52

 Atualmente Comissão de Educação, a qual passou por alterações, incorporando ou reduzindo 

temas de abrangência. Assim, em 1891, o Regimento Interno da Câmara passou a defini-la como 
Comissão de Instrução e Saúde Pública; em 1920, Comissão de Instrução; em 1934, Comissão de 
Educação e Cultura; em 1989, Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (Res. 5/89); ainda 
em 1989, Comissão de Educação, Cultura e Desporto (Res. 17/89); em 2004, Comissão de Educação 
e Cultura; e em 2013, Comissão de Educação. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/conheca/index.html. Acesso em 24 fev. 2016. 

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=2152
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=805
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=523526
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/conheca/index.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/conheca/index.html
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Cristóvão Buarque, na tentativa de mobilizar os parlamentares a aprovarem o 

projeto. Também neste momento cresce o debate sobre o ensino de Sociologia no 

Ensino Médio nas sociedades científicas, como a Associação Nacional de Pós 

Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS) que culmina com a aprovação do PL 

(AZEVEDO, 2014). 

O PL nº 2419/2007, de autoria do Senador Osmar Dias (PDT/PR), que dispõe 

sobre o estágio de estudantes, teve origem no Projeto de Lei do Senado nº 

473/2003, também do Senador Osmar Dias (PDT/PR), portanto a proposta ficou 

tramitando por cinco anos até ser transformada na Lei nº 11.788 de 25 de setembro 

de 2008, que altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga as Leis nº 

6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo 

único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Com a 

aprovação da Lei nº 11.788/2008 o estagiário passa a contar com direitos que não 

estavam previstos, a regulamentação do estágio tem como principal finalidade 

combater o trabalho informal, o abuso de certos empregadores, e incentivar o 

estágio com a permanência dos estudantes na escola.  

Outras propostas, ainda que possam contribuir com o enriquecimento do 

currículo, não apresentam relevância quando discutimos o direito à educação, como 

tornar obrigatória a execução do hino nacional semanalmente, o PL nº 2301/2000 do 

Deputado Lincoln Portela (PST/MG), faz uma exaltação a nação por meio do 

patriotismo e civismo, o Deputado Lincoln Portela prevê aplicação de multa para os 

diretores escolares no caso de descumprimento da lei. A Comissão de Educação, 

Cultura e Desporto aprovou o projeto com emendas, entre elas, suprimindo o artigo 

que previa multa na inobservância da lei. 

O Deputado Átila Lira (PSDB/PI), apresenta o PL nº 3987/2000, tendo como 

objetivo tornar obrigatória a oferta da língua espanhola, com matrícula facultativa ao 

aluno. Na justificativa o Deputado situa a importância da língua espanhola no 

contexto mundial e das relações econômicas do Brasil, sobretudo, com o 

MERCOSUL. No entanto, Paraquet (2006) aponta equívocos do ensino do Espanhol 

no Brasil atrelado a interesses externos em detrimento das reais necessidades 

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=5310687
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=5310687
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=5310530
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educativas no Brasil, entre as limitações para a execução da Lei 11.161/2005, 

estaria o quadro de professores de língua espanhola para as escolas públicas.  

O Deputado Eduardo Gomes (PSDB/TO), apresentou o PL nº 5434/2005,   

que inclui o ensino de arte e cultura regionais no currículo obrigatório. É importante 

garantir o acesso ao ensino regional, porém a própria LDBEN nº 9.394/1996, no art. 

26 define que o currículo deve contemplar ―uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos.‖ 

O PL nº 7409/2006, de autoria do Senador Cristovam Buarque (PDT/DF), 

Altera o inciso II do art. 4º e o inciso VI do art. 10 da LDBEN nº 9.394/1996 para 

assegurar o acesso de todos os interessados ao ensino médio público. Na prática o 

PL alterou a progressiva obrigatoriedade do Ensino Médio para universalização do 

Ensino Médio gratuito. Já evidenciamos que esta mudança não efetiva a garantia do 

direito à educação, pelo contrário, perde a força jurídica da obrigatoriedade. 

O Senador Cristovam Buarque (PDT/DF), apresentou o PL nº 7507/2010, o 

qual trata da obrigatoriedade de exibição de Cinema Nacional na escola, na 

justificativa da proposta se observa a preocupação que a ausência de arte na escola 

pode produzir na formação dos estudantes enquanto consumidores adultos. No 

entanto, a obrigatoriedade da exibição de filmes nacionais em si não garante um 

contexto educacional mais produtivo, há que se considerar também a formação 

docente para esta pratica educacional e seu repertório, como também o acervo das 

escolas e as condições materiais para a utilização dos filmes em sala de aula.  

Os parlamentares possuem papel importante na construção da democracia 

por meio de leis que garantam a efetivação de políticas educacionais que levem a 

universalização da educação, no entanto, diante o ínfimo aproveitamento das 

proposições nos questionamos sobra a capacidade do Legislativo frente a sua 

função no Congresso. 

 

 

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=524218
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3.1 MATERIAL DIDÁTICO  

 

 

As políticas educacionais devem se voltar a atender uma educação de 

qualidade para toda a comunidade escolar. Portanto, deve proporcionar formas de 

enfrentar problemas e diminuir as dificuldades no cotidiano. Programa de material 

didático escolar é uma das formas presentes de propiciar o direito à educação. Em 

nossa pesquisa no Portal da Câmara dos Deputados, entre 1997 e 2014, 

localizamos 17 proposições que abordam o Ensino Médio e o material didático. 

Para nossa análise agrupamos as proposições conforme o assunto tratado. 

Assim localizamos 11 proposições que são específicas sobre o livro didático, entre 

elas, realizamos outro agrupamento: tempo de utilização dos livros, extensão do 

programa para o Ensino Médio, atendimento às necessidades visuais e, confecção 

do livro didático que trataremos em sequência.  

O conteúdo impresso nas contracapas de cadernos e livros também preocupa 

os parlamentares, quatro proposições discorrem sobre a impressão do Hino, da 

Bandeira e de mensagens de saúde. Além do livro didático a Constituição Federal e 

a Bíblia Sagrada são discutidas para serem adotadas como material didático pelas 

escolas. 

 

 

3.1.2 Livro Didático  

 

 

Começamos nossa análise pelas proposições que têm como matéria central o 

período em que o livro didático deve ser adotado, que totalizam seis proposições. 

O PL nº 4318/1998, apresentado pelo Deputado Pedro Valadares (PFL/SE) 

propõe que os livros didáticos sejam utilizados pelo período de quatro anos letivos, 

somente podem ser substituídos com a apresentação de um parecer técnico-

pedagógico, do Conselho Estadual de Educação, solicitado pela escola; já o PL nº 

1855/1999, apresentado pelo Senado Federal propõe a adoção do livro didático pelo 

prazo mínimo de três anos letivos, mas com atualização a partir do segundo ano. E 

define que a escolha dos livros didáticos, adquiridos com recursos públicos, deve ser 
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avaliada por uma Comissão Especializada, não especifica como será composta essa 

Comissão. O primeiro parágrafo informa que os livros ―não apresentarão espaços 

em branco para respostas a exercícios e desenvolvimento de atividades‖ (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 1999; p.1) O Deputado José Carlos Coutinho (PFL/RJ) por meio 

do PL nº 6179/2002, determina a utilização dos livros didáticos nas escolas do 

Ensino Fundamental e Médio pelo período de no mínimo três anos letivos. A 

atualização será permitida a partir do segundo ano de adoção. O primeiro parágrafo 

determina que não haverá espaços para realização de atividades. O art. 2º orienta 

que os livros adquiridos com recursos públicos devem ser avaliados e aprovados por 

comissão especializada; O PL nº 2962/2004, apresentado pelo Deputado Átila Lira 

(PSB/PI) estabelece a obrigatoriedade para que todos os estabelecimentos de 

ensino apresentem no ato da matrícula uma lista com todo o material didático, sendo 

que o livro didático deve ser adotado pelo prazo de três anos letivos, a substituição 

antes do prazo somente será permitida com a aprovação da Secretaria de Educação 

Estadual ou Municipal. Esta proposta, no segundo parágrafo, também determina que 

não haverá espaços em branco nos livros para exercícios e atividades;  o PL nº 

4044/2004, do Deputado Paulo Lima (PMDB/SP) define que os estabelecimentos de 

Ensino Médio devem manter a lista de material escolar e livros didáticos por um 

período de no mínimo três anos letivos; e o PL nº 1082/2007, de autoria do 

Deputado Aníbal Gomes (PMDB/CE) veda a substituição dos Livros Didáticos 

adotados no período de três anos letivos. Em parágrafo único orienta que os 

sistemas de ensino, quando comprovarem, por razão extraordinária, poderão 

autorizar a utilização de livros que contenham atividades e exercícios a serem neles 

diretamente realizadas.  

As propostas descritas destinam-se para o Ensino Fundamental e Médio, 

seus objetivos se concentram no desperdício causado pela aquisição anual de 

novos livros e têm suas justificativas fundamentadas na falta de aproveitamento e no 

quanto é oneroso para as famílias e para o Estado. Portanto, não tratam da 

extensão da gratuidade do livro para o Ensino Médio, mesmo aquelas propostas 

apresentadas antes da Resolução CD/FNDE nº 38, de 15 de outubro de 2003 que 

cria o Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM).  

Apenas duas proposições, o PL nº 4318/1998 e o PL nº 1855/1999 

apresentam parecer. No primeiro, o relator Deputado José Melo (PFL/AM) ressalta a 

importância do livro didático enquanto o material mais utilizado pelas escolas, sendo 
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muitas vezes o único recurso disponível e, que a substituição anual dos livros atende 

apenas aos interesses das grandes editoras, assim vota pela aprovação da 

proposta. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, votou pela aprovação nos 

mesmos termos do relator Deputado José Melo. Já, para o segundo PL citado, a 

relatora Deputada Esther Grossi (PT/RS) considera problemática a ênfase dada ao 

livro didático para o processo ensino-aprendizagem e, insuficiente a justificativa do 

livro didático como único recurso possível. Apesar de reconhecer que muitas 

famílias anualmente têm seus recursos utilizados na aquisição de novos livros, 

considera difícil manter o mesmo livro pelo período de três anos, diante a constante 

renovação do conhecimento. Lembra que o MEC mantém o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), o qual distribui livros didáticos aos estudantes do Ensino 

Fundamental53 da rede pública e que já são reaproveitados, em média, por três anos 

letivos. O PNLD também pública o Guia de Livros Didáticos que orienta no processo 

de análise, seleção e escolha dos livros realizados pelos professores. Portanto, por 

meio dos pareceres é possível constatar a divergência dos Deputados sobre a 

utilização do livro e sua função na escola e para o aluno. 

Em 1985, o Decreto nº 91.542, de 19 de agosto de 1985, criou o PNLD, o qual 

substituiu Programa do Livro Didático (PLID). Inicialmente o PNLD foi executado 

pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que é extinta em 1996, passando 

para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal 

do MEC responsável pela realização da maior parte dos programas da educação no 

Brasil, com recursos de várias fontes, mas principalmente do salário-educação.  

Entre as mudanças o Decreto nº 91.524 previa a participação dos professores 

na análise, indicação e avaliação dos livros adotados, e a reutilização dos mesmos. 

E, desde 1993 o MEC instaurou uma comissão de especialistas para avaliar a 

qualidade dos livros.  

Com o objetivo de orientar os professores no processo de escolha do livro, 

em 1996 é publicado o primeiro ―Guia de Livros Didáticos‖ para as primeiras séries 

do Ensino Fundamental.  

Com a Resolução CD/FNDE nº 38, de 15 de outubro de 2003 é criado, o 

Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM).  

                                                           
53

 Nos anos 1990 a prioridade de atendimento se concentrou no Ensino Fundamental. 
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Diante do exposto percebemos que existe uma grande lacuna nas 

proposições apresentadas pelo fato de não denotarem nenhuma relação ao 

programa de livro didático já existente e ainda por tratarem de um período para a 

reutilização já prevista no PNLD, como lembrou a Deputada Esther Grossi.  

Entre os fatores que nos indica a falta de conhecimento dos parlamentares 

sobre o PNLD apontamos aquelas propostas que indicam a formação de uma 

Comissão para avaliação dos livros didáticos, pois além da Comissão do MEC, 

desde 1993, o PNLD conta com a avaliação dos próprios docentes, portanto, excluir 

os professores deste processo seria um retrocesso. 

Outro elemento que destacamos como negativo está presente nas propostas 

que determinam que nos livros não haverá espaços em branco para exercícios e 

atividades, não discriminando a necessidade de livros consumíveis, principalmente 

nas disciplinas de Línguas (Português ou Estrangeira). 

 

O livro, indispensável na materialização de conhecimentos, elemento 
simbólico da passagem da leitura ao leitor, foi se universalizando para todo 
o (atual) ensino fundamental. Socorrendo populações de baixa renda ou 
não, ele é um material didático sine qua non para o acompanhamento dos 
estudos e para propiciar maior segurança aos alunos. Ele não resume em si 
o conjunto de materiais didáticos, mas ele é indispensável na ação de apoio 
aos alunos (CURY, 2009, 121). 

 

O programa do livro didático é uma das formas existentes de fornecer ao 

aluno condições gratuitas de acesso e condições no processo escolar, para além do 

simples acesso, por meio da vaga. Sabendo da sua importância, nos inquietamos 

diante da quantidade de proposições que priorizam o assunto, mas não avançam, 

pelo contrário, empobrecem o programa vigente. 

O processo de elaboração de políticas educacionais deve considerar as 

demandas e buscar melhorar a disposição dos recursos para garantir o direito à 

educação, partindo deste princípio as proposições que visam definir o tempo de 

utilização do livro didático não buscam a maior distribuição deste benefício, apenas 

buscam uma regulação, mas que na verdade, já existe. 

Outro foco de análise sobre o livro didático é a ampliação no atendimento 

para o Ensino Médio, sobre esse assunto localizamos dois projetos. O PL nº 

4012/2001, do Deputado José Carlos Coutinho (PFL/RJ) que determina a gratuidade 

de livros didáticos para alunos da rede pública do Ensino Fundamental e Médio. 

Para tanto prevê uma modificação no inciso VIII, do art. 8º da atual Lei de Diretrizes 
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e Bases da Educação Nacional, mediante a determinação que o Estado tem o dever 

de garantir aos educandos do Ensino Fundamental e Médio programas 

suplementares de material didático-escolar. O projeto foi aprovado pela relatora 

Deputada Celcita Pinheiro (DEM/MT); e o PL nº 1117/2003, do Deputado Carlos 

Nader (PFL/RJ) – estende a gratuidade do Livro Didático para o Ensino Médio com o 

objetivo de diminuir a evasão desta etapa da educação por falta de material didático 

e propõe alterar a redação do inciso VIII, do artigo 4º da LDBEN nº 9.394/1996. O 

relator Deputado Luiz Carreira (PFL/BA) reconhece a importância da modificação e 

do alcance da proposta, porém prevê aumento de despesas no Orçamento da União 

e no Plano Plurianual e cita a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal – LRF), considera que o projeto estabelece regras 

rígidas que impedem a criação de despesas sem a demonstração da origem dos 

recursos em conjunto com a apresentação do impacto orçamentário financeiro, 

assim dá parecer contrário ao projeto sem apresentar um substituto por meio de 

uma emenda. 

Apesar da relevância e da necessidade de se buscar meios para a efetivação 

do direito à educação no Ensino Médio, a primeira proposta ficou tramitando na 

Câmara desde 2001 e foi arquivada em 2004. O PL nº 1117/2003 também foi 

arquivado, até porque em outubro do mesmo ano foi criado o PNLDEM.  

A preocupação com a extensão do programa do livro didático acontece 

apenas no momento em que o Ensino Médio começa a receber destaque com o 

aumento de matrículas, além da quantidade de propostas inferior quando 

comparamos com as matérias sobre o período de adoção do livro, constatamos que 

a política educacional não é pensada em longo prazo. Esta questão pode também 

estar relacionada com as orientações da reforma de Estado na década de 1990, que 

além de diminuir seu papel, tinha como prioridade o Ensino Fundamental. 

Assim, o PNLDEM foi uma das ações implementadas no conjunto de 

execuções iniciadas no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. O MEC ao 

fomentar a discussão sobre o currículo do Ensino Médio também propulsionou a 

reflexão sobre o livro didático (SILVA, Iara, 2015). 

A extensão do programa do livro didático para o Ensino Médio é um 

movimento relevante no cumprimento da CF/1988 e da LDBEN nº 9.394/1996 que 

além de designar que cabe ao Estado o fornecimento de material didático, indica a 
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qualidade do ensino. A universalização do ensino decorre também do acesso ao 

material didático gratuito e de qualidade para todos. 

O livro didático ganha caráter relevante na promessa do direito à educação, 

principalmente quando lembramos da taxa de distorção série-idade no Ensino Médio 

e os índices de rendimento escolar (aprovação, reprovação e abandono), apesar destes 

dados terem apresentado melhora nos últimos anos, o Ensino Médio ainda tem um 

longo percurso a realizar no sentido de garantir que todos os alunos concluam a última 

etapa da Educação Básica na idade esperada, para isso é imprescindível que haja um 

aproveitamento dos estudos não somente no Ensino Médio, mas em toda a Educação 

Básica, e o livro didático pode ser um recurso célebre neste processo. 

Para exemplificar este contexto buscamos a justificativa do PL nº 1117/2003 que 

respalda a sua proposta no intuito de reduzir a evasão no Ensino Médio, já que a 

dificuldade em adquirir material didático é uma das razões para o abandono escolar. 

Apoiado na informação dos gestores escolares de todo o Brasil o PL afirma que mais de 

80% dos alunos no Ensino Médio não possuem livros didáticos prejudicando o processo 

de aprendizagem. No mesmo teor o PL nº 4012/2001 afirma que "a dificuldade de 

adquirir material escolar, em consequência do preço elevado é, com certeza, um dos 

motivos que levam o aluno a abandonar a escola no nível médio‖ (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2001, s.p.). 

A apatia dos parlamentares em discutir tais matérias levou a seu 

arquivamento sem maiores pronunciamentos, deixando uma lacuna na execução do 

PNLD para o Ensino Médio. 

De acordo com o relatório de atividades do FNDE, em 2004 o PNLDEM passa 

a ser implantado de forma gradativa, contemplando no início 1,3 milhão de alunos da 

primeira série do Ensino Médio das regiões Norte e Nordeste com livros das 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. No ano de 2006 a distribuição dos 

livros nestes dois componentes curriculares atendeu todos os alunos do Ensino 

Médio. 

Para esta etapa da educação, desde 2012, cada estudante deve receber os 

seguintes livros: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Biologia, 

Física e Química, os quais são reutilizáveis por três anos, portanto o estudante deve 

devolver no final do ano letivo. E os livros Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), 

Filosofia e Sociologia (volume único) são consumíveis, ou seja, os estudantes 
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podem realizar as atividades no próprio livro, que em todos os anos o MEC deve 

fazer a reposição. 

Outra subcategoria de análise é sobre o atendimento para alunos com 

necessidades visuais. O PL nº 1401/2007, apresentado pela Deputada Íris de Araújo 

(PMDB/GO) dispõe sobre o acesso dos portadores de necessidades visuais ao 

conteúdo de livros adquiridos pelos programas governamentais, para tanto, o Poder 

Público deve manter um Portal na Internet com arquivos digitais dos livros adquiridos 

pelo PNLD, PNLEM e pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). 

Também devem fazer parte do acervo obras didáticas, das ciências humanas e 

exatas, técnicas e literárias disponíveis em Língua Portuguesa, respeitando a 

legislação sobre direitos autorais. Os arquivos devem ser conversíveis para áudio ou 

para reprodução pelo sistema Braille. 

Desde 1999 que o PNLD, de forma gradativa, passou a atender os alunos 

portadores de deficiências visuais, na forma do PNLD em Braille, primeiro sob a 

responsabilidade da Secretaria de Educação Especial (SEESP), que foi extinta por 

meio do Decreto nº 7.480/2011, suas ações e programas foram absorvidos pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI). 

O FNDE estabeleceu convênio com o Instituto Benjamin Constant (IBC) para 

editorar 20 títulos de livros didáticos de 1ª à 4ª série (1º ao 5º ano) em Braille, para 

serem impressos e distribuídos às escolas. Em 2001 foram 90 títulos de livros 

didáticos adaptados e impressos pelo convênio com a IBC, garantindo o 

atendimento para 543 alunos, de 350 escolas públicas dos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, que corresponde atualmente, do 1º ao 5º ano (BRASIL, 

2008). 

Em 2003, é firmado novo convênio com o IBC e ampliado o atendimento 

para os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). 

Também, em 2003 foram incluídos livros paradidáticos da Coleção Literatura em 

Minha Casa, com um total de 70 títulos (BRASIL, 2008). 

Em 2009 foi lançado pelo MEC a tecnologia Mecdaisy, que é um conjunto de 

programas que transforma textos no computador em texto digital falado, qualquer 

pessoa, pode acessar o Mecdaisy, gratuitamente pelo portal eletrônico do MEC. 
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De acordo com o documento ―Orientações para implementação da política de 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva‖ (BRASIL, 2015) para o 

Ensino Médio, em 2012 foram disponibilizados em formato digital 55 títulos para os 

componentes de Língua Portuguesa, História, Geografia, Sociologia, Filosofia e 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol) para atender os estudantes 

portadores de necessidades visuais. Para acessar o material no formato digital 

acessível utilizando a ferramenta Mecdaisy, foram distribuídos ―aos estudantes 

cegos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, da 

Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional, um total de 4.530 

laptops no período de 2007 a 2012‖ (BRASIL, 2015). 

Quando o PL nº 1401/2007 foi apresentado na Câmara dos Deputados, o 

PNLD em Braille ainda não estava disponível para o Ensino Médio e o MEC não 

tinha apresentado o Mecdaisy, indicando a expansão no atendimento dos 

estudantes portadores de necessidades visuais que a proposta proporcionava. No 

entanto, a proposição não teve tramitação, nem mesmo foram apresentados 

pareceres.  

Historicamente a educação escolar para pessoas com alguma deficiência 

ficou à margem não somente das políticas públicas como também da sociedade. 

Apenas, recentemente, a Educação Especial54 conquistou a concepção de inclusão, 

com atendimento adequado aos alunos de acordo com as suas necessidades, no 

entanto a educação inclusiva requer um rol de mecanismos para que o aluno tenha 

o seu direito à educação garantido, requer, portanto, uma mudança no pensar a 

educação para que a inclusão não engendre novas formas de exclusão.  

A mudança na perspectiva educacional para a inclusão propõe uma 

transformação no fazer pedagógico. Inclusão não significa apenas garantir a 

matrícula dos alunos com deficiência na escola regular, mas remete ao 

reconhecimento da diversidade e de políticas que garantam suporte material para a 

ação pedagógica, dentre elas, destaca-se a adequação do livro didático para os 

estudantes com deficiência visual.  

                                                           
54

 No Brasil a CF de 1988, no art. 58 é o marco no caminho das políticas públicas de Educação 
Especial Inclusiva, que passam a ser influenciadas pela Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos documento sistematizado na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien na 
Tailândia, em 1990 e pela Declaração de Salamanca realizada em 7 e 10 de junho de 1994, em 
Salamanca na Espanha. 
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Diante do exposto entendemos que a devida atenção ao PL nº 1401/2007, 

seguida da sua tramitação e aprovação exige a compreensão de educação inclusiva, 

exige também o desdobramento do Estado em assegurar o acesso aos recursos 

necessários para a efetivação do direito à educação.  

Sobre a confecção do livro didático analisamos duas proposições. O 

Deputado Edivaldo Holanda Junior (PTC/MA) apresentou o PL nº 3016/2011, 

determinando que o PNLD e o PNLEM utilizem matéria prima reciclada para a 

confecção do material. Entretanto, o parecer da Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (CMADS) apesar de destacar a importância da 

reciclagem para o meio ambiente e que este processo timidamente tem aumentado 

no Brasil, esclarece que, exclusivamente, no nosso país a celulosa para a produção 

do papel advém de florestas plantadas de Eucalipto e Pinus, utilizando práticas de 

manejo sustentável e certificadas. Desta forma além de preservar espécies nativas, 

contribui na redução do efeito estufa. A comissão considera o papel reciclado 

inadequado para a impressão das atividades e ilustrações propostas nas obras dos 

livros didáticos, podendo comprometer a qualidade e o ―próprio processo de 

aprendizagem‖. Assim, a comissão rejeita a proposta. O parecer da relatora 

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO) destaca  a posição da 

Comissão de Meio de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e nos mesmos 

termos rejeita a proposta, pois o livro didático poderia ficar ainda mais oneroso, pois 

faltam matérias prima para atender a demanda. 

O PL nº 4025/2012, do Deputado Márcio Marinho (PRB/BA) proíbe a 

exigência da substituição dos livros didáticos por tabletes, exceto quando a escola 

os fornecer sem ônus para o estudante. O relator Deputado Reginaldo Lopes 

(PT/MG) rejeitou a proposta ao entender: 

 

desnecessário introduzir novo dispositivo legal para coibir o uso de tablets – 
e de seu complemento fundamental, os livros e textos digitais -, nas 
instituições de ensino do país. Na nossa visão, todos os meios disponíveis 
na sociedade devem ser assegurados aos professores e alunos para que os 
objetivos e metas a alcançar – nos processos de letramento, de estudos 
formais em cada etapa de escolarização, de leitura recreativa e de 
aprimoramento educacional – sejam atingidos, garantindo a todos os 
estudantes brasileiros – os abonados e os menos abonados – o usufruto 
pleno não só do seu direito de estudar, mas e, principalmente, do seu direito 
de aprender (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012, p.3).  
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O PL nº 3016/2011 e PL nº 4025/2012 apesar de a matéria em si serem 

distintas, utilizaremos o mesmo argumento de análise, a relação mercadológica no 

processo do PNLD. Pesquisas como (HÖFLING, 2000), (MARTINS, SALES e 

SOUZA, 20009) e (ZAMBOM e TERRAZAN, 2012) apontam que a escolha dos livros 

didáticos se concentra anos após anos nas mesmas grandes editoras, quais se 

utilizam de diversos marketings que influenciam na escolha do livro didático pela 

escola.  

De acordo com o Portal eletrônico do FNDE em 2015 para a aquisição 

completa do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, reposição do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental e Reposição do Ensino Médio, para serem utilizados no ano 

letivo de 2016, beneficiando 18.451.069 alunos foram investidos R$ 831. 797.998 

com a aquisição e distribuição55 dos livros didáticos. Também em 2015 foi 

contemplado o PNLD Campo, para as escolas públicas do Ensino Fundamental (1º 

ao 5º ano) localizados no meio rural, atendendo 1.950.211 estudantes e investindo a 

quantia de R$ 32.467.996,65. No Portal, é possível ainda, verificar as coleções mais 

distribuídas por componente curricular, os dados estatísticos por Estado e o valor de 

aquisição por editora.  

Assim, parece conveniente que as editoras não utilizem material reciclado 

para a confecção dos livros didáticos. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 

divulgou uma pesquisa onde comprovou que existem dois métodos diferentes para 

reaproveitar o papel em livros. O IPT explica que embora a reciclagem represente 

uma economia dos recursos naturais, é um processo mais complexo, processo, que 

talvez não seja vantajoso para as editoras. Da mesma forma, a substituição de livros 

manuseáveis por livros digitais, interfere na perpetuação das grandes editoras. 

A distribuição de tablets para o estudante acessar o livro didático na forma 

digital, em longo prazo, é muito mais econômica que o investimento para a aquisição 

e distribuição dos livros na forma física. Possivelmente, o marketing aconteça muito 

além do espaço escolar, envolvendo empresários e a movimentação do dinheiro 

público na aquisição destes livros. 

 

 

                                                           
55

 O FNDE tem contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que distribui os 
livros didáticos diretamente da editora para as escolas.  
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3.1.3 Impressão na Contra Capa de Cadernos 

 

 

Aqueles que estudaram na década de 1970 e 1980 em escolas públicas do 

estado do Paraná poderão se recordar dos cadernos brochura, distribuído junto com 

borracha e lápis aos alunos que se declarassem carentes, o caderno tinha capa azul 

e as letras dos Hinos Nacional e do Paraná impressas. Os cadernos seguiam um 

propósito nacional de enaltecer a pátria, propulsionado pelo regime militar. As 

proposições que analisaremos adiante pretendem de alguma forma retomar este 

modelo. 

O PL nº 3005/2000, do Deputado Renato Silva (PSDB/PR) torna obrigatória a 

impressão das letras do Hino Nacional e do Hino à Bandeira Nacional em 

contracapas de cadernos escolares e livros didáticos para uso no Ensino 

Fundamental e Médio. O objetivo é resgatar a tradição cívica, pois a maioria da 

população não conhece os hinos patrióticos brasileiros. O relator Deputado Bonifácio 

de Andrada (PSDB/MG) votou pela aprovação da proposta, pois considera que a 

formação de cidadãos conscientes começa com o conhecimento dos símbolos 

nacionais. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto após apresentar parecer 

favorável ao PL, sugere emenda e aponta a dificuldade em se executar a norma 

legal indicada na proposta em todas as séries do Ensino Fundamental e Médio, 

portanto, delimita para as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. 

O Deputado Silas Brasileiro (PMDB/MG) por meio do PL nº 6525/2009, 

também visa a obrigatoriedade da impressão da letra do Hino à Bandeira na 

contracapa ou em página diferenciada dos cadernos fabricados no Brasil e, 

determina a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos de ensino Fundamental e 

Médio a oferecer o ensino do desenho e do significado da Bandeira Nacional, bem 

como, do canto e da interpretação da letra do Hino Nacional. Com os mesmos 

objetivos o PL nº 3758/2012, de autoria do Deputado Edinho Araujo (PMDB/SP) 

torna obrigatório o ensino do desenho e do significado da Bandeira Nacional, bem 

como, do canto e da interpretação da letra do Hino Nacional, a impressão da 

imagem da Bandeira Nacional ao lado da letra do Hino Nacional na contracapa dos 

livros didáticos confeccionados para os Ensinos Fundamental e Médio. No Ensino 

Fundamental é obrigatória uma vez por semana a execução do Hino Nacional, o 

objetivo é  de aprofundar o sentimento de união e de pertencimento à nossa Nação. 
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Estas proposições estão pautadas pela necessidade de trabalhar o civismo e 

o patriotismo. ―O objetivo deste projeto de lei é o de aprofundar o sentimento de 

união e de pertencimento à nossa Nação, desde cedo, nos estudantes brasileiros‖ 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012), por meio dos símbolos nacionais impressos 

na contracapa dos cadernos escolares. 

A necessidade da educação cívica no Brasil está associada com a ditadura 

militar, entre 1964 e 1985, com o objetivo de enaltecer a nação e formar uma 

comunidade de cidadãos obedientes.  

A presença dos símbolos nacionais nos cadernos escolares, não garante uma 

educação cívica, pois o trabalho pedagógico vai além da simples visualização destes 

elementos. Além disso, conceitos de cidadania, ética e até mesmo dos símbolos 

nacionais estão presentes nos diferentes componentes curriculares, como História, 

Geografia, Filosofia e Sociologia. 

Já o PL nº 5925/2013, do Deputado Jorge Silva (PDT/ES) determina que as 

contracapas de cadernos escolares, livros e materiais didáticos destinados ao 

Ensino Fundamental e Médio devem obrigatoriamente conter mensagens educativas 

sobre saúde. Pretende-se o esclarecimento sobre saúde sexual e reprodutiva e 

sobre uso de drogas e entorpecentes. 

Saúde sexual e reprodutiva, bem como o uso de drogas e entorpecentes são 

conteúdos e temas contemplados no Currículo do Ensino Fundamental e Médio, 

quais inclusive podem compor conteúdo nos Livros Didáticos, não especificamente 

como mensagens na contracapa, visto que, esta especificação pode tornar os livros 

didáticos ainda mais onerosos para os cofres públicos.  

Assim, as proposições que tratam de impressão na contra capa dos livros não 

contribuem com a formação de um currículo crítico e que proporcionem a reflexão 

dos estudantes. Ao invés disso, visam retomar uma educação de amor à pátria e 

mensagens imediatistas que não garantem a apreensão necessária de conteúdos 

relevantes como a saúde sexual.  

O direito à educação está também relacionado com a concepção de 

educação e práticas pedagógicas. A preocupação dos parlamentares com 

impressão de certos conteúdos em contracapa de cadernos demonstra a falta de 

compreensão presente nas novas DCNEM que dentre outras orientações propõe a 

articulação entre os diferentes saberes. 
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3.1.4 Material Didático: Constituição Federal e Bíblia Sagrada 

 

 

Além do livro didático, a Constituição Federal e a Bíblia Sagrada são 

apontadas como recursos pedagógicos que devem ser adotados pelas escolas. O 

PL nº 2963/2004, do Deputado Átila Lira (PSDB/PI) determina que a União deverá 

distribuir anualmente pelo menos um exemplar da CF atualizada para todas as 

escolas públicas do Ensino Fundamental e Médio, para garantir o acesso de todos 

os estudantes à CF. O relator Deputado Athos Avelino (PPS/MG) endossa que toda 

escola precisa dispor de um exemplar da Constituição. A Comissão de Educação e 

Cultura votou pela aprovação do projeto. 

Acreditamos que a Constituição Federal deve fazer parte do acervo para 

consulta e trabalho pedagógico dos estudantes, professores e comunidade. Vale 

destacar que, a Carta Magna, todo ano sofre alterações, por isso, a necessidade da 

distribuição anual, neste sentido o acesso atualizado se torna mais eficaz e 

econômico por meio eletrônico. 

O PL nº 5198/2005, do Deputado Professor Irapuan Teixeira (PP/SP) 

determina a adoção da Bíblia Sagrada nas escolas do Ensino Médio, como livro 

didático na disciplina de História. O Sistema de Ensino definirá qual a Bíblia a ser 

adotada. A justificativa para a proposta está pautada na importância da Bíblia como 

o Livro dos Livros que contem valor histórico, religioso e social. A Deputada Alice 

Portugal (PCdoB/BA) votou pela rejeição da proposta, pois a política de escolha do 

livro didático está atrelada ao PNLD e PNLEM e que pela história do Livro Didático, 

a matéria é de responsabilidade do Poder Executivo. A Comissão de Educação e 

Cultura também rejeitou nos mesmos termos apresentados pela relatora. 

O princípio do Brasil como um Estado laico está presente na CF/1988 no 

artigo 5º que expressa à liberdade de crença a todos os cidadãos. Portanto, não 

cabe ao Estado brasileiro e nem em suas instituições receber qualquer interferência 

religiosa, a adoção de uma Bíblia Sagrada como livro didático infringe o princípio do 

Estado laico.  

 

Ora, o campo religioso é necessariamente marcado por disputas pela 
hegemonia que assume ora a versão suave da missão, ora a aliança 
ocasional chamada ecumenismo, mas que pode chegar à competição 
ostensiva, em diversos graus e com diversas consequências. No passado 
como no presente, as disputas religiosas levam à guerra, ao terrorismo, à 
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tortura e à censura. Nada disso diminui o entusiasmo para com as supostas 
virtualidades da panaceia religiosa na educação escolar (CUNHA, 2009, p. 
412). 

 

O PL nº 5198/2005 prevê que cabe aos Sistemas de Ensino escolher pela 

Bíblia a ser adotada, neste sentido, a escolha vai estar pautada por valores e 

julgamentos de uma determinada religião sobre a outra. 

A escola é formada por pessoas e grupos muito diversificados. Uma escola 

democrática e, que respeite o direito de todos, não pode atender apenas aos 

interesses de um determinado grupo. O Estado não pode propor políticas que 

favoreçam apenas uma parcela da população.  

Em resumo, das dezessete proposições tratadas sobre material didático 

apenas duas, o PL nº 4012/2001 e o PL nº 1117/2003 discutiram, especificamente, a 

situação do Ensino Médio e visavam garantir aos estudantes seus direitos 

educacionais pelo programa de material didático. Os dois projetos foram arquivados 

e atualmente foram contemplados quando aprovada a EC nº59/2009. 

Entre as inúmeras propostas apenas três alargavam o direito à educação 

em relação ao material didático, no entanto, ficaram engavetadas. Assim, 

proposições que não se articulavam a novos rumos na ampliação do direito 

ocuparam o tempo dos parlamentares em detrimento de propostas que propõe 

mudanças na concepção de educação mediante políticas públicas. 

A análise da qualidade dos projetos de leis apresentados é subjetiva, mas 

pode ser uma hipótese do perfil das proposições que tramitam na Câmara dos 

Deputados para atender o Ensino Médio.  

Sabendo da importância do livro didático como um dos recursos 

pedagógicos da escola a serem utilizados pelos professores e alunos, 

principalmente por se caracterizar um direito do aluno, nos preocupa a quantidade 

de proposições que não proporcionam perspectivas de avanços nas políticas 

vigentes, no nosso entendimento essas proposições cumprem a função burocrática, 

que seria simplesmente de apresentar propostas sem preocupação com a qualidade 

da matéria.  
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3.2 TRANSPORTE  

 

 

O debate em torno do direito à educação está intimamente ligado à garantia 

de acesso. A política de transporte escolar é um dos elementos que deve viabilizar 

igualdade de acesso conforme prevê o artigo 208, da Constituição Federal, o art. 4º, 

da LDBEN nº 9394/1966 e o art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Ao todo foram localizadas 12 proposições sobre transporte escolar, destas 

três tratam da gratuidade do transporte escolar para alunos do Ensino Fundamental 

e Médio e quatro abordam o desconto para os estudantes na utilização do transporte 

público coletivo que analisaremos em conjunto; outras quatro propõem mudanças no 

Programa Nacional de Apoio ao Estudante (PNATE) e uma proposição é sobre a 

restrição exclusiva de transporte escolar para todos os estudantes.  

 

 

3.2.1 Gratuidade do Transporte Coletivo para Estudantes 

 

 

Sobre a gratuidade no transporte coletivo para os estudantes, desde que, 

devidamente identificados, localizamos três proposições, as quais são anteriores aos 

principais programas de transporte escolar. O PL nº 1025/1999, do Deputado 

Eduardo Paes (PFL/RJ), prevê a garantia da passagem gratuita nos ônibus 

intramunicipais ou que liguem municípios de uma mesma região metropolitana aos 

estudantes uniformizados ou que apresentem documentação da condição de aluno 

do ensino Primário, Secundário, Universitário ou de escola Técnica. Arquivado de 

acordo com art. 133 do RICD; o PL nº 2769/2000, do Deputado Eurípedes Miranda 

(PDT/RO), assegura aos alunos do Ensino Fundamental e Médio matriculados na 

rede pública urbana ou rural, distantes de suas moradias, a utilização do transporte 

coletivo gratuitamente, desde que uniformizados e com passe fornecido pela escola. 

Arquivado de acordo com art. 133 do RICD; e a PEC nº 295/2000, de autoria da 

Deputada Almerinda de Carvalho (PFL/RJ e outros), visa acrescentar ao parágrafo 

205 da CF/1988 a gratuidade no transporte coletivo para os estudantes, determina 
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garantir aos estudantes do Ensino Fundamental e Médio, matriculados em 

estabelecimentos da rede pública e privada, a gratuidade nos Sistemas de 

Transportes Públicos Coletivos. O objetivo da proposta é diminuir a evasão escolar. 

O relator Deputado Fernando Coruja votou pela admissibilidade. 

O desconto de 50% no transporte público coletivo interestadual para os 

estudantes está em quatro proposições. O PL nº 5173/2001, apresentado pela 

Deputada Nair Xavier Lobo (PMDB/GO) define que os estudantes do Ensino Médio e 

Superior terão desconto de 50% no transporte público coletivo rodoviário 

interestadual de passageiros, o qual será custeado pelo Orçamento Geral da União. 

O relator Deputado Chico da Princesa (PL/PR) votou pela aprovação do projeto, 

apresentou emenda estabelecendo que o desconto se destine para os estudantes 

carentes do Ensino Médio e Superior que assim comprovarem. O PL nº 154/2003, 

do Deputado Maurício Rabelo (PL/TO) propõe 50% de desconto no transporte 

público coletivo rodoviário interestadual de passageiros para o estudante 

comprovadamente carente, quando o local de domicílio não ofertar Ensino Médio e 

Superior. A fonte de custeio do benefício será o Orçamento Geral da União. O 

relator Deputado Gonzaga Patriota (PSB/PE) vota pela rejeição da proposta e faz 

seu parecer pautado pela dificuldade em estabelecer critérios para a definição de 

estudante carente e aponta o financiamento para o desconto como outro problema. 

Já o Deputado Humberto Michiles (PL/AM) da Comissão Educação e Cultura 

(CEC)56 votou favorável, pois entende que viabiliza ou facilita o acesso ao ensino 

escolar. O PL nº 829/2007, do Deputado Sandro Mabel (PR/GO) define desconto de 

50% para estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Superior no transporte 

coletivo rodoviário, que interliga municípios vizinhos de estados diferentes. O 

beneficio será financiado com recursos do Orçamento da União. E, o PL nº 

4071/2008, de autoria do Deputado Juvenil (PRTB/MG), visa instituir o Programa 

Especial de Transporte Estudantil (PETE), destinado à concessão de gratuidade ou 

desconto de 50% no transporte público coletivo para os estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio e Superior de qualquer instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação. A proposta define a gratuidade ou o desconto conforme a 

comprovação pela renda familiar mensal per capita e define forma de utilização do 

transporte. 

                                                           
56

 A Comissão de Educação, entre 2004 e 2012, recebeu a denominação de Comissão de Educação 
e Cultura. 
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Para compreender a quem beneficiariam essas propostas utilizamos a 

justificativa apresentada no PL nº 154/2003, que esclarece a dificuldade enfrentada 

por muitos estudantes, os quais precisam se deslocar entre residência e escola de 

diferentes estados. Para isso cita:  

 

Entre vários exemplos podemos citar a área do Sul do Estado do Mato 
Grosso do Sul, onde muitos alunos residentes nos municípios de Naviraí, 
Itaquiraí, Iguatemi, Eldorado e Mundo Novo estudam em Guaíra, Estado do 
Paraná (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2003, p. 2). 

 

O PL nº 829/2007 lembra da diversidade e da vastidão territorial que 

compreende o Brasil e traz ainda outros exemplos: 

 

Terezina, capital do Estado do Piauí, e Timão, município maranhense; 
Petrolina, no Estado de Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia; como também o 
Distrito Federal e os municípios goianos limítrofes de Valparaízo, Luisiânia, 
Santo Antônio do Descoberto, entre outros, e Unaí, no Estado de Minas 
Gerais são exemplos da inter-relação de áreas de influência recíproca 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007, s.p.). 

 

Sabendo das propostas apresentadas na Câmara dos Deputados, seguimos a 

nossa análise discutindo os programas vigentes de transporte escolar. A origem de 

programas para o transporte escolar tem início em 1986, quando é publicada no 

Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº 86, do MEC, a qual institui o Programa 

Nacional de Transporte Escolar (PNTE), que tem por objetivo financiar a compra de 

veículos para transporte de escolares, por governos municipais. Porém essa 

iniciativa ficou oito anos no papel. Somente em 1994 que o programa é criado e 

colocado em prática pela Portaria Ministerial nº 955, do MEC. 

Enquanto um programa de assistência financeira voluntária, o convênio entre 

o governo federal e estados e municípios estava atrelado à  elaboração de Planos 

de Trabalho Anuais, porém Moura e Cruz (2013) destacam que a cada  ano o PNTE 

sofria alterações nos seus critérios, e  a definição dos municípios a serem 

contemplados não estava condicionada unicamente a avaliação do Plano de 

Trabalho Anual, mas ―os intervenientes político-partidários foram determinantes para 

a distribuição dos recursos do PNTE‖ (MOURA e CRUZ, 2013, p. 4). 

O alcance do PNTE inicialmente foi reduzido. Em 1997 foram atendidos 

apenas 414 municípios, já em 1998 são atendidos 1.558 municípios em decorrência 

da significativa quantidade de verbas repassadas. Porém em 1999 o programa não 
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foi executado por falta de recursos financeiros. Após várias modificações o PNTE foi 

extinto em 2007 (ARRUDA; ALMEIDA; SOUZA, 2006). 

No entanto, em 2004 já havia sido instituído o Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar (PNATE), pela Lei nº 10.880/2004, que na versão original 

apresenta o objetivo de ―oferecer transporte escolar aos alunos do ensino 

fundamental público, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, 

em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios [...]‖ 

(BRASIL, 2004). 

O governo federal assume os investimentos necessários somente com a 

etapa da educação constitucionalmente obrigatória, as demais etapas da educação 

não possuem programa específico ficando sob a responsabilidade dos estados e 

municípios. Vale lembrar que, estados e municípios são desiguais, principalmente, 

muitos municípios brasileiros são marcados pela pobreza, onde a administração é 

realizada com baixos recursos. 

Somente com a EC nº 59/2009 o atendimento do Programa é ampliado para 

os alunos de toda a Educação Básica residentes na zona rural, redefinindo o papel 

do Estado na garantia do direito à educação e a ação do governo federal neste 

processo. 

O PNATE é executado pelo FNDE, a transferência de recursos financeiros é 

automática para os estados, Distrito Federal e municípios, até 2015 o repasse 

acontecia em nove parcelas, de março a novembro. A Resolução nº 5, de 28 de 

maio de 2015, no art. 6º, estabeleceu que a partir de 2016 os recursos serão 

repassados em 10 parcelas, no período de fevereiro a novembro.  

O cálculo do recurso do PNATE tem como base o número de alunos da 

Educação Básica pública, residentes em área rural e que utilizam o transporte 

escolar, informados no Censo Escolar do INEP do ano anterior. O programa consta 

de critérios objetivos para o repasse a cada município, sendo: percentual da 

população rural do município, área do município, percentual da população abaixo da 

linha de pobreza e o IDEB. 
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TABELA 7: EXECUÇÃO FINANCEIRA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E NÚMERO DE 
ALUNOS BENEFICIADOS COM O PNATE (BRASIL-2014) 

Ano Valores Transferidos 
(R$) 

Alunos Beneficiados 
(milhões) 

2004 240.998.644,66 3,2 

2005 246.931.651,50 3,2 

2006 275.995.250,22 3,3 

2007 291.994.969,03 3,4 

2008 289.587.265,75 3,2 

2009 418.976.595,54 4,6 

2010 596.461.274,66 4,6 

2011 573.815.057,44 4,5 

2012 591.216.004,75 4,5 

2013 581.399.889,47 4,2 

2014 580.717.121,63 4,5 

Fonte: Dados Estatísticos FNDE 
Dados organizados pela autora 

 

 

A tabela 7 nos mostra uma oscilação crescente e decrescente nos valores 

transferidos, como também no número de alunos;  aqui vale lembrar que em 2009 o 

atendimento de alunos foi ampliado devido a aprovação da Lei nº 11.947/2009.  

A maior parte da responsabilidade de oferta e financiamento tem ficado a 

cargo dos municípios e o valor repassado pelo PNATE não deixa dúvidas da sua 

natureza suplementar, conforme prevê o inciso VII, art. 208, da CF/1988. Em 2005 o 

valor do PNATE não passava de 10% do montante dos recursos gastos pelos 

municípios (PERGHER, 2013). 

Com o objetivo de ampliar o acesso e a permanência na escola dos 

estudantes da Educação Básica do campo que é criado o Programa Caminho da 

Escola em 28 de março de 2007. Quando o PDE foi implantado o Programa 

Caminho da Escola já havia sido criado, mas constitui uma das ações consideradas 

e realizadas pelo PDE. 

Inicialmente, o Programa Caminho da Escola, beneficiava os alunos da 

Educação Básica da rede pública residentes em áreas rurais. A Resolução nº 

45/2013 no art. 4º estende o programa ao autorizar o atendimento de estudantes da 

zona urbana e da Educação Superior, desde que não haja prejuízo aos estudantes 

residentes na zona rural matriculados na Educação Básica.  
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Na página eletrônica, o FNDE expõe a aquisição de ônibus pelo Programa 

Caminho da Escola. Entre os anos de 2008 a 2010 são beneficiados 3.826 

municípios com a compra de 12.091 ônibus escolares, para tanto foi investido o 

montante de R$ 2.061.713.700,00.  

Cabe aqui recordar que evidenciamos, mesmo que tímido, um movimento de 

crescimento de matrículas do Ensino Médio no campo, que pode estar atrelado a 

uma política de transporte escolar para os alunos que residem na zona rural, 

todavia, essa é uma política que constitui uma dívida com a educação do campo, já 

que revelamos a grande desigualdade do direito à educação entre a cidade e o 

campo. 

Além do PNATE e do Caminho da Escola, estados e municípios precisam de 

programas locais, com regulamentação própria, de transporte escolar ou passes 

escolares para atender seus estudantes. Para Fabíula de Paula Secchin, promotora 

de Justiça do Centro de Apoio da Educação do Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo, os estudantes matriculados em escolas a mais de 2km de suas 

residências deveriam ter direito ao transporte gratuito (PEREIRA, 2013). 

O FNDE disponibiliza em sua página eletrônica um Caderno de Informações 

Técnicas definindo os parâmetros para os veículos escolares. O transporte escolar e 

o seu respectivo condutor é ainda normatizado pela Lei nº 9.503, de 1997 (Código 

de Trânsito Brasileiro), nos art. 136 a 138.  

Mesmo diante dos programas e da normatização para a condução do 

transporte escolar, a Revista Escola Pública, na reportagem ―A encruzilhada do 

transporte‖ de junho/julho de 2013 denuncia que acidentes envolvendo o transporte 

escolar, inclusive fatais, ainda são uma realidade e, que os recursos do governo 

federal para os programas já descritos aqui são insuficientes, assim, ―o caminhão 

'pau de arara' e as longas horas de viagem, ainda fazem parte do cotidiano escolar 

de muitas crianças nos tortuosos caminhos que as levam até as escolas brasileiras‖ 

(PEREIRA, 2013, s.p.). 

Entre a regulamentação para o ônibus escolar encontramos a obrigatoriedade 

do uso de cinto de segurança, tacógrafo, inspeções regulares e número adequado 

de passageiros. No entanto, Pereira (2013, s.p.) evidencia que ―70% da frota que 

atende os alunos em todo o país têm entre 10 e 20 anos. Alguns veículos 

encontrados chegavam a acumular 70 anos de prestação de serviço à comunidade.‖ 

javascript:LinkTexto('LEI','00009503','000','1997','NI','','','')
javascript:LinkTexto('LEI','00009503','000','1997','NI','','','')


118 

Após essa breve contextualização das políticas de transporte escolar 

vigentes, percebemos que persiste a insuficiência de recursos que prejudicam a  

universalização do acesso à educação. Perduram noticiários que relatam o difícil 

cotidiano de estudantes e professores que precisam percorrer quilômetros de 

distância, por estradas em péssimas condições para chegar à escola, sendo que 

transporte escolar não é garantia de que todo o trajeto será realizado com veículo, 

muitas vezes as estradas, que pioram em dias de chuva, não permitem o acesso 

dos transportes escolares, assim não são raros os noticiários que flagram o 

descumprimento do direito à educação. 

Nesta perspectiva, as proposições que descrevemos poderiam trazer 

significativos avanços no debate sobre o transporte escolar, não fosse pelas 

restrições da organização federativa, que os parlamentares simplesmente ignoram 

no momento de construção da proposta, na apresentação à Mesa Diretora57 e as 

Comissões, pois projetos de lei que ferem a colaboração federativa e as atribuições 

de execução não deveriam tramitar no Congresso, hipertrofiando o processo 

legislativo.  

Segundo o nosso pacto federativo, o transporte de passageiros interestadual 

e internacional é de responsabilidade da União, transporte intermunicipal dos 

Estados e o transporte urbano cabe ao Município. Assim, proposições que invadem 

a competência administrativa são consideradas inconstitucionais. 

Consentir benefício no transporte público da administração Estadual e 

Municipal cabe a estes entes, uma vez que, implica na previsão de recursos que 

pode originar inclusive no aumento da tarifa. Portanto, as proposições que aqui 

pontuamos são inconstitucionais e poderiam ter sido vedadas na apresentação à 

Mesa. Além disso, se as proposições incluem condição orçamentária é necessário a 

sua previsão com origem dos recursos, neste aspecto as proposições carecem de 

juridicidade58. 

Os programas complementares pelos estados e municípios carecem de uma 

legislação que regule este serviço, muitos oferecem passe escolar, do qual, em 

                                                           
57

 Conforme explica o Portal da Câmara dos Deputados, a Mesa Diretora é responsável pela direção 
dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Na tramitação da proposição, esta 
deve ser apresentada da Mesa Diretora que a despacha para as Comissões Competentes 
58

 Sobre o conceito de Juridicidade ver: OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de 
Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, agosto/2014 
(Texto para Discussão nº 151). Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 09 dez. 2015. 
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alguns casos é cobrado 50% do valor da passagem. Portanto, uma proposta de lei 

que vise normatizar a nível nacional a utilização do transporte coletivo pelos 

estudantes mostra no mínimo a preocupação da isonomia, considerando as 

diferentes possibilidades de transporte na cidade e no campo e as diversas 

condições de estradas no Brasil, para no mínimo, tentar evitar relatos como: 

 

[...] ocorrido em agosto do ano passado, uma menina de 16 anos morreu 
após cair do transporte escolar e ser atropelada. O caso ocorreu em Viçosa 
do Ceará (CE). Ela estava em um veículo particular, que prestava serviço à 
prefeitura e transitava com a porta aberta (PEREIRA, 2013, s.p.). 

 

 

A ausência de uma lei que regulamente sobre os estudantes da cidade que 

frequentam escolas longe de suas residências pode contribuir para diminuir o 

abandono escolar. Em se tratando de transporte interestadual, temos o agravante do 

preço da passagem, que normalmente é ainda mais cara. Percebemos assim, que o 

governo federal tem papel significativo para garantir o direito à educação com 

parâmetros proporcionais a todos.  

No entanto, os parlamentares, que propuseram tais propostas e aqueles que 

votaram pela aprovação, ignoram os princípios da constitucionalidade, tornando-a 

ineficaz a sua atuação no Congresso e ainda avolumando as Comissões de 

proposições sem condições de aprovação. 

 

 

3.2.2 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

 

 

Outras proposições visam a algumas mudanças no PNATE uma versa sobre 

o regime de colaboração e outras três sobre a cobertura do programa. 

O PL nº 3417/2008, apresentado pelo Poder Executivo, define a prestação do 

transporte escolar de alunos da Educação Básica no meio rural em regime de 

colaboração entre Estados e Municípios. Altera as Leis nº 10.709, de 31 de julho de 

2003, e nº 10.880, de 9 de junho de 2004, para fixar normas de prestação do serviço 

de transporte escolar de alunos da Educação Básica no meio rural. Na justificativa 

se esclarece que o principal objetivo é 
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estabelecer orientações detalhadas para a efetivação de convênios de 
cooperação entre Estados e Municípios no que tange ao transporte escolar 
de alunos da Educação Básica no meio rural, de forma a mitigar possíveis 
efeitos negativos decorrentes de interpretações divergentes que podem 
provocar desequilíbrios na distribuição dos custos destinados ao transporte 
escolar, mormente em decorrência da falta de critérios legais (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2008, p.3). 

 

A política do transporte escolar está pautada pelo federalismo. Neste sentido, 

cabe aos entes federativos (União, estados, Distrito Federal e municípios) prover em 

regime de colaboração políticas de transporte escolar.  

Com o objetivo de determinar e distribuir a responsabilidade com a 

manutenção da política de transporte escolar foi aprovada a Lei nº 10.709, de 2003 

que inclui o inciso VII aos artigos 10 e 11 da LDBEN/1996, assim os estados se 

responsabilizam pelo transporte escolar dos alunos matriculados na rede estadual e 

os municípios pelo transporte dos alunos matriculados na rede municipal. No 

entanto, o PL nº 3417/2008 visa alterar a lei sob a justificativa que: 

 
constata-se que em grande parte dos Estados os Municípios assumem o 
transporte dos alunos das suas redes e os alunos das redes estaduais, sem 
que haja a devida compensação financeira, por parte dos estados aos 
municípios que efetivamente realizam o serviço (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2008, p. 3). 

 

TABELA 8: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO 
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL MATRICULADOS NO ENSINO 
MÉDIO PÚBLICO, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES - BRASIL - (2004-2013) 

GRANDES 
REGIÕES 

ANO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Brasil 62,1 37,9 65,8 34,2 61,3 38,7 63 37 53,6 46,4 48,7 51,3 43,1 53,9 

Norte 43,2 56,8 48,1 51,9 43,3 56,7 35,5 64,5 46,6 53,4 30,7 69,3 19,9 80,1 

Nordeste 56,1 43,9 68 32 63,9 36,1 65 35 60,7 39,3 55,6 44,4 57,9 42,1 

Sul 76 24 61,3 38,7 57,6 42,4 58,9 41,1 55,6 44,4 57,5 42,5 57,9 42,1 

Sudeste 82,2 17,8 80 20 78,8 21,2 85,8 14,2 65,7 34,3 64,2 35,8 59,3 40,7 

Centro-
Oeste 

43,4 56,6 45 55 39,2 60,8 38,2 61,8 5,7 94,3 4,4 95,6 4,6 95,4 

 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar. Disponível em: www.observatoriodopne.org.br. Acesso em 24 nov. 2015. 
Dados organizados pela Autora. 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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Para compreender a tabela 8, primeiro é necessário recapitular que em 2014, 

84,6% das matrículas do Ensino Médio se concentravam na rede estadual de 

ensino. No Brasil há um movimento crescente de responsabilização por parte dos 

estados em relação ao transporte escolar dos alunos da zona rural matriculados no 

Ensino Médio a partir de 2011, em 2007 apenas 37,9% destes alunos beneficiados 

com o transporte escolar estava sob a incumbência dos estados, em 2013 o 

percentual chega a 53,9%, ou seja, o crescimento da participação dos estados ainda 

é pequeno. Podemos perceber que são as regiões do Norte e Centro-Oeste que têm 

ajudado no quadro nacional, pois em 2014 apresentam respectivamente 80,1% e 

95,4% do estado como poder público responsável pelo transporte escolar da 

matrícula do Ensino Médio rural. 

O programa de transporte escolar evoluiu ao longo dos anos na sua 

organização e cobertura, mas se ainda é insuficiente para garantir o mínimo de 

condições de transporte para os estudantes que precisam deste programa para 

chegar até a escola e ainda voltar para a casa com segurança, o PL nº 3417/2008 

representa mais uma etapa que pode aperfeiçoar o programa.  

Outras três proposições tratam da ampliação do atendimento do PNATE. O 

PL nº 736/2007, de autoria da Deputada Lira Maia (PFL/PA) e do Deputado Nilmar 

Ruiz (PFL/TO) altera a Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004, no art. 2º e seus 

parágrafos 1º e 5º, assim amplia o programa destinado para o Ensino Fundamental 

público para os estudantes residentes em área rural, para o Ensino Básico público e 

define como serão repassados os recursos. O PL nº 886/2007, apresentado pela 

Deputada Rose de Freitas (PMDB/ES) acrescenta na Lei nº 10.880, de 09 de junho 

de 2004, no art. 2º o Ensino Médio público e os parágrafos 7º e 8º, estabelecendo a 

forma de repasse dos recursos. Ambos os projetos de lei estão arquivados, mas 

foram apresentados dois anos antes da Lei nº 11.947, de 2009, que entre outras 

alterações, ampliou o atendimento da Lei nº 10.880/2004 para a Educação Básica.  

Diante o contexto, o PL nº 736/2007 se adianta a Lei nº 11.947/2009 e a EC 

nº 59/2009 ao propor que o PNATE atenda a Educação Básica. Na justificativa de 

fica evidente a compreensão da importância de garantir o direito à educação por 

meio de programas como o de transporte escolar.  

O PL nº 886/2007 estabelece o atendimento do PNATE para o Ensino 

Fundamental e Médio, no entanto, sua justificativa não está fundamentada em 

garantir o direito à educação, mas atender a pressão política dos municípios que 
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anseiam por mais recursos. Por outro lado, o interesse de incluir o Ensino Médio no 

PNATE por parte dos municípios também é legítima, visto que, são os municípios os 

principais responsáveis pela execução do programa, inclusive para o Ensino Médio 

que até 2009 não recebia repasse do PNATE para esta etapa da educação. 

Se a federação, principalmente os municípios, é caracterizada por 

desigualdades, é imprescindível criar mecanismos para garantir que a oferta de 

transporte escolar se materialize.  

O PL nº 1640/2007, de autoria do Deputado Antonio José Medeiros (PT/PI) 

estende o atendimento da Lei nº 10.880/2004 para a EJA e define o repasse dos 

recursos financeiros. A Lei nº 11.947/2009 garante o transporte escolar para a 

Educação Básica, inclusive aos estudantes da EJA, residentes na área rural.  

De acordo com o Censo Escolar 2013, do INEP, no Brasil tínhamos 3.772.670 

matrículas na EJA, destas 484.950 encontravam-se na zona rural. Sabendo das 

características da vida no campo, da distância entre os estabelecimentos, e ainda as 

dificuldades com a insuficiência dos recursos, a ampliação da política de transporte 

escolar auxilia a garantir o direito à educação, independente da idade. 

Ainda sobre o PL nº 1640/2007, o mesmo foi apresentado na Câmara dos 

Deputados dois anos antes da EJA ser incluída no PNATE por meio da Lei nº 

11.947/2009. Mesmo que a proposição se preocupe apenas com uma modalidade 

da Educação Básica, quando anunciada foi recebida pela CEC, mas no Portal da 

Câmara não há voto da Comissão, portanto, não foi discutida e/ou apreciada, 

mesmo diante da relevância do conteúdo. Assim, proposições que buscam alargar o 

atendimento de programas ficam hibernando nas Comissões, até serem arquivadas. 

Muitas vezes o direito à educação é cerceado pelas desigualdades próprias 

do contexto social. Nesta perspectiva o transporte escolar integra umas das ações 

importantes executadas pelo Estado, a fim de alcançar a universalização do ensino. 

O acesso ao Ensino Médio sofreu mudanças significativas quanto ao seu 

alcance, ampliou-se o número de matrículas consideravelmente em relação aos 

anos 1990, porém desde 2005 têm ocorrido oscilações quanto ao índice de 

matrículas, onde por último observamos um movimento de estagnação no número 

de matrículas. E a política de transporte escolar integra uma das condições 

preliminares de garantir além do acesso à escola, a permanência dos estudantes, 

logo é uma condição para que se garanta o direito à educação.  
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A importância da política de transporte escolar ganha contornos ainda mais 

relevantes quando consideramos o atendimento dos estudantes do campo, diante a 

histórica precariedade do ensino para esta população, tornando os índices de 

acesso ao ensino ainda mais precários.  

Mas, parece que este entendimento não esta presente no Congresso 

Nacional, por um lado, ao constatarmos proposições que apresentam 

inconstitucionalidades, por outro lado, pela falta de vontade política em somar 

esforços com o objetivo de atender a demanda necessária ao transporte escolar, 

onde propostas recebem o desprezo das Comissões e não são analisados.  

Para garantir o direito à educação o Estado precisa proporcionar condições 

de acesso à escola, portanto a falta do transporte escolar compõe um impedimento 

determinante no exercício do direito.  

  

 

3.2.3 Utilização Exclusiva do Transporte Escolar 

 

 

O PL nº 2628/2011, do Deputado Jilmar Tatto (PT/SP), determina que todos 

os estudantes do Ensino Fundamental e Médio, devem utilizar exclusivamente o 

transporte escolar público ou privado. O objetivo da proposta é diminuir o fluxo de 

veículos em torno das escolas, permitindo assim, apenas a condução do escolar. O 

relator Deputado Leonardo Quintão (PMDB/MG) defende a liberdade da população 

em escolher o melhor transporte e entende como uma intromissão no planejamento 

familiar, desta forma, rejeita a proposta. O Deputado Geraldo Simões (PT/BA), da 

Comissão de Viação e Transportes também votou pela rejeição da matéria. 

Em torno das escolas, sempre há congestionamento e aglomeração, 

principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Porém, problema ainda 

maior, é a falta de programas de transporte escolar que contemplem a atual 

demanda. Já constatamos que o PNATE e o Caminho da Escola, apesar dos 

investimentos, ainda não são suficientes, tornando-se inviável a obrigatoriedade do 

transporte escolar, mesmo considerando a oferta privada deste serviço.  

Neste sentido, o PL nº 2628/2011 não traz contribuições para o direito à 

educação, na verdade, a matéria está voltada para o trânsito de veículos particulares 
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que se acumulam próximos às escolas, dificultando o trânsito e causando até 

mesmo congestionamentos, principalmente em escolas particulares. 

Das doze preposições sobre transporte escolar, apenas aquelas que tratam 

do PNATE dialogam com a efetivação do direito à educação, visto que as demais 

propostas apresentam limites, mesmo que algumas destas insuficiências estejam 

atreladas as normas técnicas. Isso demonstra a falta de preocupação em tratar a 

educação como um direito para todos. Conforme os dados do próprio PNATE, o 

direito ao transporte escolar ainda não foi universalizado e, portanto o acesso à 

educação de forma gratuita pode estar sendo negligenciado, haja vista a grande 

dessimetria entre a educação na cidade e no campo.  

 

 

3.3 ALIMENTAÇÃO  

 

 

A alimentação saudável é imprescindível para o integral desenvolvimento do 

ser humano. Durante o período escolar a alimentação ganha relevância, pode 

contribuir em hábitos alimentares saudáveis e no rendimento escolar. Partindo desta 

premissa cabe ao Estado além de oferecer merenda escolar para todos os alunos, 

garantir que a alimentação disponibilizada na escola atenda às necessidades 

nutricionais e a critérios de qualidade. 

Na nossa pesquisa no Portal da Câmara dos Deputados identificamos um 

total de nove proposições sobre alimentação escolar. O maior interesse dos 

parlamentares recai sobre a composição de uma merenda saudável, sendo cinco 

das proposições sobre esta matéria, três proposições tratam da presença do 

nutricionista nas escolas e uma proposição aborda o direito da merenda escolar para 

os estudantes do Ensino Médio. 

Nesta categoria inverteremos a ordem de análise apresentando primeiro o 

Programa de Alimentação Escolar, para então, procedermos às considerações sobre 

as proposições pesquisadas. 

 

 



125 

3.3.1 Alimentação Saudável 

 

 

Com o objetivo de melhorar as condições nutricionais dos estudantes, a 

capacidade de aprendizagem e consequentemente reduzir os índices de evasão e 

repetência, a política de alimentação escolar tem origem em 1955, com o nome 

Campanha da Merenda Escolar, que fornecia leite em pó, primeiramente às escolas 

da região Nordeste, depois para todas às escolas brasileiras. 

Desde a sua criação, a política de alimentação escolar, foi sendo reformulada 

e ampliada. Atualmente sob a denominação de Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) está respaldada na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e na 

Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013.  

Um dos marcos importantes na trajetória do programa foi implementado com 

a Lei nº 8.913/199459, a qual definiu pela descentralização e a execução do 

Programa, pois até então a elaboração do cardápio, a aquisição dos gêneros 

alimentícios, controle de qualidade e a distribuição dos alimentos eram 

responsabilidade do Ministério da Educação. A transferência aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios permitiu melhorar a qualidade do programa com a 

diversificação alimentar conforme a região e, ainda a proximidade com a 

comunidade. 

A Lei nº 11.947/2009 proporcionou avanços significativos em vários aspectos 

do programa, entre eles, destacamos a ampliação no atendimento para todos os 

alunos matriculados na Educação Básica da rede pública, incluindo a EJA, pois 

anteriormente à lei, o programa tinha como público definido os alunos de instituições 

de pré-escolar e do Ensino Fundamental. 

Além de estender a cobertura, a Lei nº 11.947/2009, estimula a alimentação 

saudável, organizada a partir de alimentos variados com referência na cultura e 

hábitos alimentares. Outro elemento expressivo introduzido é a determinação de que 

pelo menos 30% dos recursos repassados pelo FNDE para o PNAE deve ser 

utilizado na compra de alimentos da agricultura familiar, promovendo a articulação 

entre a comunidade e o respeito à herança alimentar local. 

                                                           
59

 Este é um dos pontos positivos da descentralização preconizada pelo federalismo na CF/1988 e 
pela reformulação do Estado na década de 1990. 
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O PL nº 5231/2001, apresentado pelo Deputado José Carlos Coutinho 

(PFL/RJ) tem por objetivo orientar que a merenda escolar seja composta pelos 

produtos locais, assim determina que ―produtos compatíveis com os hábitos 

alimentares de cada Estado e o Distrito Federal componham a merenda escolar de 

cada localidade‖ (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2001, p. 40902). A contribuição da 

merenda regionalizada para seus alunos e a valorização da produção local fazem 

parte da fundamentação da proposição. 

É notória a preocupação do Deputado José Carlos Coutinho que a 

alimentação escolar tenha como base a cultura alimentar da região em que é servida 

e valorize os alimentos produzidos localmente. No entanto, a Lei nº 8.913, de 12 de 

julho de 1994, que dispõe sobre a descentralização de merenda escolar, no art. 4º, 

determinava: 

 

A elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar, sob a 
responsabilidade dos Estados e Municípios, através de nutricionista 
capacitado, será desenvolvida em acordo com o Conselho de Alimentação 
Escolar, e respeitará os hábitos alimentares de cada localidade, sua 
vocação agrícola e a preferência pelos produtos "in natura.  

 

A Medida Provisória (MP)60 nº 2178-34, de 28 de junho de 2001 reproduz 

novamente a orientação de a alimentação escolar respeitar os hábitos alimentares 

de cada localidade, desta forma, verificamos que a preocupação apresentada no PL 

nº 5231/2001 já estava presente na legislação. Embora a justificativa do PL 

descreva, brevemente, o marco histórico do programa de alimentação escolar, 

parece haver um desconhecimento da continuidade e do avanço do programa, desta 

forma, a proposição não avança em busca de conquistar novos direitos. 

O PL nº 5934/2001, de autoria do Deputado João Paulo (PT/SP), proíbe as 

escolas públicas do Ensino Fundamental e Médio de servir alimentos que 

contenham organismos geneticamente modificados, tanto a merenda escolar 

gratuita, como os alimentos comercializados em cantinas e/ou bares dentro das 

escolas. Na justificativa o deputado argumenta que ainda não existe segurança 

comprovada no consumo de alimentos com organismos geneticamente modificados. 

                                                           
60

De acordo com o Portal eletrônico da Câmara dos Deputados, Medida Provisória é um instrumento 
com força de lei, adotado pelo presidente da República, em casos de relevância e urgência, cujo 
prazo de vigência é de sessenta dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Produz efeitos 
imediatos, mas depende de aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei. 
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/medida-provisoria. 
Acesso em 30 nov. 2015. 

http://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/medida-provisoria
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O PL nº 5934/2001 foi apresentado tendo como base a polêmica e a falta de 

segurança na ingestão de alimentos transgênicos. Alimentos que contenham 

organismos geneticamente modificados são popularmente conhecidos como 

transgênicos, que, portanto, tiveram seu genoma alterado para lhe conferir outra 

característica (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2001). 

 
Ainda não há segurança plenamente definida sobre os riscos referentes aos 
organismos geneticamente modificados. Existem relatos de muitos casos de 
alergias e incompatibilidades, principalmente de crianças, atribuídos à 
presença de alimentos transgênicos na alimentação (CAMARA, 2009, p. 
11239).  

  
Alguns municípios a exemplo de Vitória61 no Espírito Santo, Martinopolis62  no 

Estado de São Paulo, Bagé63 no Rio Grande do Sul,  o Estado de São Paulo64 e Rio 

de Janeiro65, entre outros estados e municípios sancionaram lei específica proibindo 

a utilização de alimentos geneticamente modificados na alimentação escolar.  

Nesta perspectiva, o PL nº 5934/2001 contribuiria na seleção de alimentos a 

serem adquiridos pelo PNAE, como também na elaboração do cardápio. A 

Resolução/CD/FNDE nº 38/2009 e posteriormente a Resolução/CD/FNDE nº 

26/2013 estipula os limites de sódio, açúcar e gordura e, estimula a prioridade de 

alimentos orgânicos66 e/ou agroecológicos.  

Em 2010, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério da Educação (MEC) 

em conjunto lançaram o Manual ―Orgânicos na alimentação escolar: a agricultura 

familiar alimentando o saber‖, disponível no Portal eletrônico do FNDE, o qual traz 

informações sobre o PNAE, a agricultura familiar e o sistema de produção orgânica 

e esclarece que ―na produção orgânica, o agricultor utiliza práticas que conservam e 

preservam o solo, a água e a biodiversidade local. Além disso, não se usa material 

químico sintético como agrotóxicos e adubos, muito menos sementes transgênicas‖ 

                                                           
61

 Lei nº 5585 de 24 de junho de 2002 da Vitoria. Disponível em: http://camara-municipal-da-

vitoria.jusbrasil.com.br/legislacao/590024/lei-5585-02 
62

 Lei nº 2288 de 18 de dezembro de 2001 de Martinopolis. Disponível em: http://camara-municipal-

de-martinopolis.jusbrasil.com.br/legislacao/652647/lei-2288-01 
63

 Lei nº 3915 de 28 de agosto de 2002 de Bagé. Disponível em: http://camara-municipal-de-

bage.jusbrasil.com.br/legislacao/575548/lei-3915-02 
64

 Lei nº 10.761, de 23 de janeiro de 2001 de São Paulo. Disponível em: http://governo-

sp.jusbrasil.com.br/legislacao/166167/lei-10761-01 
65

 Lei nº 3.908, de 25 de julho de 2002. Disponível em: 
http://govrj.jusbrasil.com.br/legislacao/136441/lei-3908-02 
66

 O conceito de orgânico foi definido pela Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.831.htm 

http://camara-municipal-da-vitoria.jusbrasil.com.br/legislacao/590024/lei-5585-da-vitoria-02-vitoria-es
http://camara-municipal-da-vitoria.jusbrasil.com.br/legislacao/590024/lei-5585-02
http://camara-municipal-da-vitoria.jusbrasil.com.br/legislacao/590024/lei-5585-02
http://camara-municipal-de-martinopolis.jusbrasil.com.br/legislacao/652647/lei-2288-de-martinopolis-01-martinopolis-sp
http://camara-municipal-de-martinopolis.jusbrasil.com.br/legislacao/652647/lei-2288-01
http://camara-municipal-de-martinopolis.jusbrasil.com.br/legislacao/652647/lei-2288-01
http://camara-municipal-de-bage.jusbrasil.com.br/legislacao/575548/lei-3915-de-bage-02-bage-rs
http://camara-municipal-de-bage.jusbrasil.com.br/legislacao/575548/lei-3915-02
http://camara-municipal-de-bage.jusbrasil.com.br/legislacao/575548/lei-3915-02
http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/166167/lei-10761-de-sao-paulo-01-sao-paulo-sp
http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/166167/lei-10761-01
http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/166167/lei-10761-01
http://govrj.jusbrasil.com.br/legislacao/136441/lei-3908-02
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.831.htm
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(p. 13). Portanto, entendemos que já há orientações sobre o tipo de alimentos que 

devem ser adquiridos pelo programa. 

Mas, não sabemos o nível de divulgação e acesso ao referido Manual, assim 

julgamos que uma legislação que normatize sobre a utilização de alimentos 

transgênicos pode auxiliar as escolas durante o processo de aquisição da 

alimentação escolar, no entanto, vale destacar que já existe uma orientação à 

aquisição dos alimentos que devem ser adquiridos pelo PNAE. 

O PL nº 2877/2008, apresentado pelo Poder Executivo dispõe sobre a 

atualização do PNAE. Entre os objetivos da proposição ressaltamos: potencializar o 

desenvolvimento local sustentável, por meio da valorização da cultura alimentar local 

e regional; a participação ativa da agricultura familiar e agroextrativista no mercado 

institucional; o direito humano do escolar de ter acesso a uma alimentação 

adequada e saudável, como garantia da soberania e segurança alimentar e 

nutricional. O PL determina que 30% do volume de recursos do Programa sejam 

destinados na compra de gêneros da agricultura familiar local. O PL também amplia 

a alimentação escolar para o Ensino Médio. Devido à semelhança da matéria foi 

apensado ao PL 1659/2007 de autoria do Deputado Elismar Prado (PT/MG). 

As determinações que constam na Lei nº 11.947/2009 estavam presentes na 

Medida Provisória  que lhe originou, a MP nº 255/2009 e no PL nº 2877/2008.  

Se a apresentação do conteúdo da matéria teve início em 2008, por meio do 

PL nº 2877/2008, porque foi apresentada uma Medida Provisória? Por mais que o 

objetivo desta pesquisa não seja pesquisar o processo legislativo, se faz necessário 

compreender algumas peculiaridades para interpretar como o direito à educação é 

tratado pelos parlamentares.   

Silva e Araujo (2010) estudam os recursos atribuídos ao Poder Executivo, que 

lhe dá poderes, inclusive de utilizar um Projeto de Lei que tramita no Congresso 

Nacional e apresentar sob a forma de um novo projeto, transformando- o em Medida 

Provisória. Os autores denominam este fenômeno de apropriação.  

No caso específico que analisamos o PL nº 2877/2008 foi apensado ao PL nº 

1659/2007. Apesar de apresentar conteúdo semelhante, o PL nº 2877 traz novas 

ideias e é muito mais abrangente. E a MP nº 255/2009 adotou o conteúdo do PL nº 

2877, ou seja, o conteúdo apresentado pelo próprio Poder Executivo. 

Para Silva e Araujo (2010) o Executivo pode ter utilizado o meio extraordinário 

para a aprovação da lei por dois motivos. Primeiro a questão de autoria, pois quando 
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apensado, o projeto mais antigo tem precedência sobre o mais novo, assim o PL de 

autoria do Deputado Elismar Prado teria prioridade sobre o do Executivo e segundo 

pela inconstitucionalidade apontada no parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, realizado pelo Senador Francisco Dornelles (PP/RJ). 

Já o PL nº 2389/2011, apresentado pelo Senador Sergio Zambiasi (PTB/RS) 

visa instituir diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio das redes públicas e privadas. 

Estipula sete diretrizes para o desenvolvimento de uma alimentação saudável: 

educação alimentar, implantação de hortas escolares, boas práticas na manipulação 

dos alimentos no ambiente escolar, restrição ao comércio e propaganda no 

ambiente escolar de alimentos e preparações com altos teores de gordura saturada, 

gordura trans, açúcar livre; incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras e 

monitoramento da situação nutricional dos escolares. A proposta determina os locais 

de preparo e de consumo alimentar escolar e a orientação na escolha da 

alimentação saudável, por meio de rótulos nas cores vermelho, amarelo e verde que 

indiquem a composição nutricional. O relator Deputado Nazareno Fonteles (PT/PI) 

destaca que o PL está apensado ao PLs nº 7901/2010, do Deputado Manoel Júnior 

e ao PL nº 3.348/2012, do Deputado Rogério Carvalho (PT/SE), os quais têm 

matéria semelhante ao PL em questão.  O relator informa que o projeto de lei tem 

como referência a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), do Ministério 

da Saúde, atualizada em 2011. Há outras normas que subsidiam a alimentação 

escolar saudável: A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, Lei nº 

11.346, de 15 de setembro de 2006, que ―cria o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SISAN; o Decreto 6.286, de 2007, que institui o Programa 

Saúde na Escola; e a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que ―dispõe sobre o 

atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola‖, que 

o projeto 3.348, de 2012 pretende modificar. Assim, considera apenas adotar a 

sugestão do PL 3.348, de 2012, de explicitar em parágrafo único a sujeição de 

escolas privadas às determinações contidas na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009. 

Em relação ao PL nº 2389/2011, o relator Deputado Nazareno Fonteles 

indicou que existem legislações que regulam sobre a alimentação escolar, bem 

como condições de armazenamento e preparo, o que torna o referido projeto de lei 

redundante e obsoleto.  
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E o PL nº 5043/2013, do Deputado Alexandre Roso (PSB/RS) proíbe a 

propaganda de refrigerantes e alimentos de baixo teor nutritivo em escolas do 

Ensino Fundamental e Médio, na rede pública e privada. Como justificativa o PL 

apresenta dados do IBGE sobre o excesso de peso e obesidade infantil. Novamente, 

verificamos uma proposição redundante que nada colabora no sentido de contribuir 

para garantir o direito à educação de nossos jovens. O PNAE para além de garantir 

o acesso à alimentação saudável articula a nutrição com o currículo, sendo esta uma 

diretriz importante do programa. E, ainda por meio da Resolução nº 26/2013 proíbe:  

 

Art. 22 É vedada a aquisição de bebidas com baixo valor nutricional tais 
como refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à base 
de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras 
bebidas similares. 
Art. 23 É restrita a aquisição de alimentos enlatados, embutidos, doces, 
alimentos compostos (dois ou mais alimentos embalados separadamente 
para consumo conjunto), preparações semiprontas ou prontas para o 
consumo, ou alimentos concentrados (em pó ou desidratados para 
reconstituição). 

 

Desta forma, verificamos que, apesar de inegável a preocupação do 

Deputado com a obesidade infantil, entendemos que a proibição de propagandas de 

certo tipo de alimentos já está contemplada na legislação presente que não foi 

mencionada na proposta. 

 

 

3.3.2 Nutricionista 

 

 

São três as proposições que visam normatizar sobre a contratação de 

nutricionista. O PL nº 6194/2005, do Deputado Carlos Nader (PL/RJ) determina que 

as escolas do Ensino Fundamental e Médio que distribuem merenda devem manter 

pelo menos um nutricionista na escola. O objetivo é promover uma alimentação 

escolar saudável de qualidade. O PL nº 8036/2010, apresentado pelo Deputado 

Pedro Fernandes (PTB/MA) torna obrigatória a contratação de pelo menos um 

nutricionista pelas escolas públicas e privadas, de Ensino Fundamental e Médio. A 

proposta tem como justificativa a relação da alimentação saudável com a qualidade 

de vida e traz dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o excesso de 
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peso e obesidade mundial. E, o PL nº 168/2011, do Deputado Weliton Prado 

(PT/MG) apresenta o mesmo conteúdo do PL nº 8036/2010, sendo a este apensado.  

A institucionalização da atuação de profissionais formados em Nutrição no 

PNAE ocorreu com a Lei nº 8.913/1994, porém há indícios de que este profissional 

participa do programa por meio de estudos, pesquisas e inclusive de 

desenvolvimento, desde o início em meados dos anos 1940, quando são realizados 

e divulgados os primeiros estudos sobre a situação alimentar no Brasil (CHAVES, 

2013). 

A justificativa do PL nº 6194/2005 e PL nº8036/2010 está fundamentada na 

contratação de nutricionistas pelas escolas a fim de proporcionar uma alimentação 

escolar saudável. Já demonstramos que a política do PNAE, principalmente, pelas 

últimas legislações vigentes, preza pela qualidade. A Lei nº 11.947/2009, no 2º art., 

define seis diretrizes que devem permear a alimentação escolar, no inciso II, 

determina: 

 

a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, 
na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. 

 

A alimentação saudável extrapola os espaços da administração de compra e 

preparo dos alimentos, deve estar articulada com o currículo, visando hábitos 

alimentares saudáveis. Os artigos 11 e 12 da mesma norma citada preveem que 

cabe ao nutricionista a responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos 

Estados, no Distrito Federal, nos Municípios e nas escolas federais, dentre elas, a 

elaboração dos cardápios.  

A Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) nº 465/ 2010 

definiu a quantidade de nutricionistas adequada para atender o PNAE na Educação 

Básica, por entidade executora, apresentando a seguinte tabela: 
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TABELA 9: QUANTITATIVO MÍNIMO PARA A CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS, POR 
UNIDADE EXECUTORA DO PNAE, PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

Nº de alunos Nº Nutricionistas 

Carga horária TÉCNICA 

mínima semanal 

recomendada 

Até 500 1 Responsável Técnico(RT) 30 horas 

501 a 1.000 1 RT + 1 Quadro Técnico (QT) 30 horas 

1.001 a 2.500 1 RT + 2 QT 30 horas 

2.501ª 5.000 1 RT + 3 QT 30 horas 

Acima de 5.000 1 RT + 3QT + 1 QT a cada fração de 2.500 

alunos 
30 horas 

FONTE: Resolução do CFN nº 465/2010. 

  

O quadro de profissionais de Nutrição que atuam no PNAE deve ser 

cadastrado no Sistema de Cadastro de Nutricionistas (SINUTRI) do FNDE, que está 

disponibilizado na forma online. Com o objetivo de refletir sobre a atuação do 

nutricionista no PNAE, Chaves (2013, p. 921) chega ao seguinte percentual de 

nutricionistas por região. 

 

Dentre as regiões do país, a região Norte era a que apresentava o menor 
percentual de municípios cobertos por nutricionistas cadastrados no 
PNAE/FNDE (59%) em 2011, a região Sul apresentava o maior valor (85%), 
enquanto que a cobertura nacional (Brasil) foi de 79%. As demais regiões 
se aproximavam bastante do percentual apresentado pela região Sul. 

 

Apesar das limitações quantitativas dos profissionais na região Norte, que 

deve ser tomada como prioridade no sentido de equiparar a cobertura nacional, ou 

melhor, de atender a norma vigente, verificamos que o PNAE caminha na direção de 

cumprir a demanda mínima de profissionais, conforme determina a Resolução do 

CFN nº 465/2010. 

Assim, as preocupações postas nos projetos de lei que discutimos já estão 

contempladas e normatizadas, e ainda para a efetivação das três proposições 

acarretaria na obrigatoriedade sobre a escola de garantir a contratação dos 

nutricionistas, ou estaria adentrando a prerrogativa do Poder Executivo na 

contratação destes profissionais, o que caracteriza as proposições inconstitucionais. 

A Resolução nº 26/2013 atende a preocupação posta pelos Deputados 

quando no art. 13, inciso II, determina que as Entidades Executoras do PNAE 
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promovam a capacitação de todo profissional comprometido com a alimentação 

escolar. 

Constatamos acima de tudo que a falta de proposições que conciliam o direito 

à educação, ou seja, que promovam a otimização de políticas vigentes está mais 

relacionado com a qualidade das proposições apresentadas.  

O PNAE para se constituir como está hoje passou por um longo processo de 

mudanças e avanços. No entanto, ainda poderiam ser propostas outras formas de 

alargar o direito da alimentação escolar que não foram contempladas nas 

proposições durante o período pesquisado. 

 

 

3.3.3 Extensão do Programa para o Ensino Médio 

  

 

A premissa da universalização da Educação Básica está na efetividade do 

Estado garantir os programas suplementares da educação minimamente para este 

nível da educação. A alimentação com preceitos na qualidade e condições 

nutricionais constitui um direito humano universal. Garantir que todos os alunos 

recebam alimentação na escola por meio do PNAE é garantir também o direito à 

alimentação. 

Assim, o PL nº 6188/2002, de autoria da Deputada Celcita Pinheiro (PFL/MT) 

estende o direito à alimentação escolar aos estudantes do Ensino Médio. Em 

09/04/2002 o PL foi recebido pela CEC que emitiu o voto do relator Deputado Flávio 

Arns (PT/PR) pela aprovação da proposta, mas conforme o substitutivo ―atendimento 

ao educando, no ensino público básico, por meio de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde‖ (CÂMARA, 

2002, s.p). A CEC não apresentou emendas ao substitutivo, que foi aprovado por 

unanimidade. Em novembro, do mesmo ano, a Comissão de Finanças e Tributação 

(CFT) recebeu o PL, que foi arquivado em 31 de janeiro de 2003, conforme o art. 

105 do RICD, em abril foi desarquivado e encaminhado novamente para CFT, o 

relator Deputado Carlito Merss (PT/SC) votou pela inadequação orçamentária e 

financeira do Substitutivo, a CFT aprovou o voto do relator Deputado Carlito Merss. 

Em maio de 2004 a proposição foi recebida pela Coordenação de Comissões 
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Permanentes (CCP) para publicação, em junho do mesmo ano foi encerrado o prazo 

para recurso e encaminhada para arquivamento conforme o art. 58 do RICD. 

Já evidenciamos que os programas passaram a contemplar a Educação 

Básica, e, portanto também o Ensino Médio, apenas com as alterações realizadas 

por meio da EC nº 59 de 2009, assim, qualquer proposição antes disso por mais que 

denotasse importância no cotidiano escolar não recebeu a atenção necessária para 

se transformar em norma jurídica. 

Apesar das limitações do PNAE, no que concerne aos recursos repassados 

pela União, para garantir a alimentação escolar somente para o Ensino Fundamental 

até a implementação da Lei nº 11.947/2009, apenas uma das nove proposições que 

aqui analisamos trata da garantia do programa de alimentação escolar para o Ensino 

Médio.  

Desde a sua origem o programa de alimentação escolar tem como objetivo 

fornecer condições nutricionais aos alunos, contribuindo com o desenvolvimento do 

estudante, seu rendimento e com sua permanência na escola, logo contemplar toda 

a Educação Básica no programa é, minimamente, dar condições para que os 

estados e municípios viabilizem melhores mecanismos de garantir uma alimentação 

escolar saudável para os estudantes.  

Na década de 1990 presenciamos um forte investimento na elevação das 

matrículas do Ensino Fundamental, desta forma o PNAE se materializa como uma 

política importante e descentralizada. Após a quase universalização do Ensino 

Fundamental outras demandas surgem em torno do PNAE como ampliação da 

qualidade e a busca por uma alimentação saudável. E é somente quando já está 

consolidado um maior atendimento do alunado no Ensino Médio que o programa 

passa a contemplar esta etapa da educação.  

Apesar disso, o princípio da equidade não está presente nas propostas 

legislativas, as necessidades essenciais para garantir o aluno na escola não são 

discutidas. Por conseguinte, verificamos inúmeras propostas que desconsideram as 

políticas já executadas. 
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3.4 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

 

Para garantir a aprendizagem dos alunos é primordial garantir a saúde, pois 

saúde é qualidade de vida e condição inerente para o desenvolvimento 

biopsicossocial dos indivíduos. A responsabilidade do Estado com a saúde dos 

estudantes é um movimento em prol da proteção a vida.  

No conjunto das proposições analisadas, foram localizadas 12 sobre 

assistência à saúde contemplando o Ensino Médio.  Destas, seis se destinam a 

propor exames de saúde aos estudantes, outras quatro trazem a discussão sobre a 

contratação de psicólogos para atuarem nas escolas, e outras duas propostas 

tratam da saúde bucal, versando sobe a aplicação de flúor nos alunos e distribuição 

de kit saúde dentária. 

 

 

3.4.1 Exames 

 

 

Seis proposições que se preocupam em viabilizar exames para os 

estudantes. O PL nº 565/1999, da Deputada Maria Lúcia (PMDB/MA) determina que 

todos os estabelecimentos de ensino regular devem manter um cadastro de saúde 

preventiva dos alunos, professores e funcionários, o qual deve conter dados 

pessoais, histórico de saúde e controle das vacinas. O art. 3º veda a frequência 

escolar aos alunos que não comprovarem ações preventivas de saúde, como as 

vacinas e exames preventivos em relação à saúde sexual, visual e cardiológica. Na 

justificativa a Deputada esclarece que se inspirou no modelo de uma Universidade 

norte-americana. O relator Deputado João Matos (PMDB/SC) identifica que o papel 

da escola vai além do ensinar e aprender, ressalta a função social da escola e 

pontua que o cadastro de saúde ―será mais um diagnóstico que influirá para a 

compreensão e avaliação integral de cada criança ou jovem na escola e servirá 

como preventivo para toda a comunidade.‖ E sob esta conjuntura vota pela 

aprovação do PL. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto também aprova a 
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proposta. O Deputado professor Luizinho (PT/SP) realizou voto em separado67 da 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela rejeição, primeiramente o 

Deputado Luizinho traz dados do número de matrículas na Educação Básica de 

1997 para exemplificar a dimensão do cadastro de saúde a ser realizado em todo o 

território nacional e questiona sobre como será realizado esse processo desde a 

coleta ao tratamento das informações. Quanto à obrigatoriedade, no qual nenhum 

aluno pode realizar as atividades escolares sem a comprovação de saúde, 

determinada pelo projeto de lei, o Deputado Luizinho atribui caráter de autoritarismo 

e relaciona a questão de saúde sendo tratada com a polícia. 

A relatora Deputada Lúcia Vânia (PMDB/GO) da Comissão de Seguridade 

Social e Família (CSSF) vota pela rejeição da proposta sob várias justificativas. 

Destaca que fornecer pela via da obrigatoriedade registros médicos pode ―ensejar 

na violação da privacidade e da intimidade individuais, direitos assegurados na 

Constituição de República‖ (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1999, p. 13404). 

Também ressalta que proibir a frequência do estudante que não comprovar a 

situação de saúde, bem como manter os dados atualizados viola o direito à 

educação. A proposição também se opõe a LDBEN nº 9.394/1996, no artigo 3º, 

inciso 1 e o ECA, em seu artigo 53, inciso I, que tratam dos princípios de igualdade e 

condições de acesso e permanência na escola. Além disso, destaca que a saúde é 

uma questão pública, de responsabilidade também do Estado não podendo apenas 

o indivíduo ser responsabilizado pelo cumprimento dos cuidados preventivos 

consigo mesmo. A CSSF  também votou pela rejeição. 

O PL nº 1887/1999, do Deputado Edison Andrino (PMDB/SC) autoriza as 

escolas de rede pública e privada a realizar exames toxicológicos nos estudantes 

das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, desde que autorizados 

pelos responsáveis. O exame deve ser realizado fora do ambiente escolar e por 

sorteio. Na justificativa o Deputado esclarece que em 1998 apresentou um projeto 

de matéria semelhante, mas foi arquivado. Entretanto, o PL de 1998 gerou polêmica 

e discussão nas grandes mídias, tendo aceitação pela população. No parecer, o 

relator Deputado Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS) nomeado pela CCJC, votou pela 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.  A CCJC aprovou o 

parecer do Deputado Luiz Eduardo Greenhagh (PT/SP) pela inconstitucionalidade e 

                                                           
67

 Espécie de manifestação alternativa ao do relator numa comissão, podendo ser apresentado por 
qualquer dos demais membros (RICD, Art. 57). 

http://www2.camara.leg.br/glossario/r.html#Relator
http://www2.camara.leg.br/glossario/c.html#Comiss
http://www2.camara.leg.br/internet/legislacao/regimentointerno.html
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injuricidade do PL. Sem apresentação de recursos pelo Deputado Edison Andrino, o 

PL foi arquivado em 2003.  

O PL nº 3913/2004, apresentado pelo Deputado Carlos Nader (PFL/RJ) 

determina a obrigatoriedade de exames oftalmológicos nos estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio uma vez ao ano. A proposta tem o objetivo de tornar atuante o 

Poder Público na identificação de estudantes com problemas de visão. O Deputado 

argumenta que os exames podem ajudar os estudantes que apresentem 

dificuldades na aprendizagem decorrentes de dificuldades visuais e que muitas 

vezes não são identificadas por falta de oportunidades. A proposta foi encaminhada 

para CSSF, onde a relatora Deputada Almerinda de Carvalho (PMDB/RJ) votou pela 

rejeição do PL e indica a falta de recursos orçamentários para sua aplicação. O PL 

encontra-se arquivado. 

De autoria do Deputado Willian Woo (PSDB/SP) o PL nº 4616/2009, obriga a 

realização, anualmente, de exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos nos 

estudantes do Ensino Fundamental e Médio da rede pública e particular. Quando 

detectada alguma deficiência o Poder Executivo deverá oferecer tratamento 

gratuitamente. Entre as justificativas o Deputado argumenta facilitar aproximação 

entre profissionais da saúde e estudantes, na tentativa de diminuir as reclamações 

de alunos desatentos e desinteressados. A CEC recebeu o PL e designou para 

relator o Deputado Eudes Xavier (PT/CE), que definiu pela prejudicialidade do PL, 

em decorrência da aprovação do PL nº 1695/2007 pela CCSF, pois apresentam 

matéria idêntica. A Deputada Maria do Rosário da CEC declarou prejudicado o PL 

com fundamento no art. 164 do RI. Os prazos de recursos foram encerrados e o PL 

arquivado em dezembro de 2009. 

Com o objetivo de autorizar o Poder Público a realizar exames de saúde 

anuais em estudantes do Ensino Fundamental e Médio da rede pública e privada, a  

Senadora Marisa Serrano (PSDB/MS) apresentou o  PL nº 6868/2010. O exame de 

saúde será composto no mínimo por avaliações de saúde bucal e nutricional e de 

acuidade visual e auditiva, realizado em parceria com o Sistema Único de Saúde 

(SUS). O PL também institui a Semana Nacional da Saúde na Escola a ser 

comemorada na primeira semana do mês de agosto. O PL nº 4392/2001 e 

1520/2007 foram apensados a este, em discussão, que foi recebido pelo CFT, o qual 

designou o relator Deputado João Dado (PDT/SP) este votou pela compatibilidade e 

adequação orçamentária e financeira do referido PL, ainda apresentou voto em 
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relação aos apensados. A CFT aprovou por unanimidade o parecer. A CCJC 

designou o relator Deputado Maurício Quintella (PR/AL), que votou pela 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL. Em 2013 a CCJC 

designou outro relator, o Deputado Cesar Colnago (PSDB/ES), passados mais de 

um ano o referido relator votou pela inconstitucionalidade do PL principal, ou seja, o 

PL 6868/2010. Em abril de 2015 a CCJC designou o terceiro relator, o Deputado 

Bacelar (PTN/BA), que apresentou voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa ao PL, que ainda teve outros apensados e no dia 25 de novembro 

de 2015 o Deputado Lobbe Neto (PSDB/SP) apresentou requerimento que solicita a 

inclusão na Ordem do Dia, na justificativa explica que o  PL 1186/2015, de sua 

autoria, está apensado ao PL nº 6868/2009. 

E o PL nº 5780/2013, de autoria do Deputado Anderson Ferreira (PR/PE) 

dispõe sobre a obrigatoriedade de que todo estabelecimento do Ensino Fundamental 

e Médio público e privado, deve contar com a instalação de um Posto de Saúde, 

este deve dispor de pelo menos um enfermeiro para o atendimento do corpo 

docente, discente e administrativo das escolas. O PL foi recebido pela CSSF e 

arquivado conforme o art. 105 do RICD. Em fevereiro de 2015 foi solicitado 

desarquivamento pelo autor do PL, mas foi declarado prejudicado.  

Estas propostas buscam efetivar a realização de exames nos estudantes com 

o objetivo de diagnosticar possíveis problemas de saúde que interfiram no processo 

ensino-aprendizagem. A saúde e a educação são reconhecidas como direitos 

humanos, importantes para o exercício da cidadania. Portanto, são direitos que se 

complementam, assim não deve haver prevalência de uma sobre a outra, como 

propõe o PL nº 565/1999. Aqui destacamos a importância do relator, neste caso da 

Deputada Lúcia Vânia (PMDB/GO) que rejeitou a matéria, assinalando a violação do 

direito à educação e ainda faz o resgate do Programa vigente.  

Em 1984 é criado o PNSE, que consiste no apoio financeiro aos municípios 

para a realização de consultas oftalmológicas, aquisição e distribuição de óculos aos 

alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, das escolas públicas. Em 2005 o 

programa passa por uma revisão e além do diagnóstico de oftalmologia passa a 

constar também de consultas de fonoaudiologia, incluindo exames de audiometria. 

Entre as ações do PNSE está a Campanha Nacional de Reabilitação Visual Olho no 

Olho, que consiste na triagem de todos os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, 

nas cidades com população superior a 40 mil habitantes.   
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Em 2008 entra em vigor o Programa Saúde na Escola (PSE), consiste em 

uma das estratégias do PDE, é uma política intersetorial68 entre a saúde e a 

educação por meio de adesão dos municípios que tem estabelecido equipe Saúde 

da Família. O programa é regido pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007 que no art. 

2º define os objetivos: 

 

I - promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos 
à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e 
de educação; II - articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às 
ações das redes de educação básica pública, de forma a ampliar o alcance 
e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, 
otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis; 
III - contribuir para a constituição de condições para a formação integral de 
educandos; IV - contribuir para a construção de sistema de atenção social, 
com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos; V - fortalecer o 
enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 
comprometer o pleno desenvolvimento escolar; VI - promover a 
comunicação entre escolas e unidades de saúde,assegurando a troca de 
informações sobre as condições de saúde dos estudantes; e VII - fortalecer 
a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde, nos 
três níveis de governo (BRASIL, 2007, p. 1). 

 

A escola é tomada como uma instância importante no processo de melhoria 

da qualidade de vida, mediante a conexão entre educação e saúde. Para tanto o 

programa prevê diferentes ações e temas de trabalho: Avaliação Clínica e 

Psicossocial; Ações de Promoção da Saúde e Prevenção de doenças e agravos; 

Promoção da Alimentação Saudável; Promoção da atividade física; Educação para a 

saúde sexual e reprodutiva; Prevenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas; e 

Promoção da Cultura de Paz e prevenção das violências e acidentes.  

A Semana Saúde na Escola foi instituída em 2012 com a finalidade de instituir 

o início de um movimento na escola com temas sobre a saúde que deve ser 

prolongado e discutido durante todo o ano letivo. 

Diante do exposto verificamos que apesar dos parlamentares demonstrarem 

preocupação com a saúde e bem estar dos estudantes, isso não significa que as 

proposições busquem garantir o direito à saúde atrelado ao direito à educação, haja 

vista o PL nº 565/1999 que fere o art. 205 da CF/1988 e a LDBEN nº 9.394/1996. 

                                                           
68

 A efetivação do direito à educação preconizado no art. 208 da CF de 1988 pressupõe a ação 
conjugada do Estado. A intersetorialidade é uma das formas efetivas de buscar resolver as demandas 
da educação diante a capacidade de relacionar diferentes conhecimentos e setores em prol de 
resolver as múltiplas demandas e complexidades de um objetivo comum, neste caso específico, da 
educação. Uma política intersetorial assume o compromisso da proteção e desenvolvimento integral 
da criança e da juventude. 
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Ao propor exames toxicológicos, não reconhecemos no PL nº 1887/1999 

objetivos para além de identificar alunos que possam estar fazendo uso de 

substâncias ilícitas, mesmo que a proposição mencione que cabe as escolas 

disponibilizar serviços como de psicólogos, psiquiatras e assistente social. A 

proposta carece da orientação de um currículo permeado da educação sobre 

drogas.  

As demais propostas não conferem relação com o programa já existente, 

deixando uma lacuna entre o já conquistado e a nova proposição, desta forma 

verificamos que assegurar o direito à educação por meio de recursos que garantam 

a saúde do estudante fica em segundo plano. 

 

 

3.4.2 Contratação de Psicólogos 

 

 

Apresentado pelo Deputado Carlos Nader (PFL/RJ) o PL nº 3154/2004, obriga 

todas as escolas, públicas e privadas, a contar com um psicólogo. Embora a 

proposta apresente a contratação de psicólogos e assistentes sociais pelas escolas, 

o conteúdo trata apenas de psicólogo sob a justificativa de que a saúde psicológica 

de alunos e professores interfere no processo ensino e aprendizagem. Foi apensado 

ao PL nº 837/2003 e em 2007 arquivado sem parecer. O PL nº 653/2007, do 

Deputado João Dado (PDT/SP) dispõe sobre assistência psicológica pelas escolas 

públicas do Ensino Fundamental e Médio aos estudantes e docentes na própria 

escola. O objetivo é a preparação plena da pessoa para o exercício da cidadania. A 

proposta foi recebida pela CEC e arquivada em 2011. Já a PEC nº 13/2007, do 

Deputado Valtenir Luiz Pereira (PSB/MT e outros) acrescenta ao art. 208, da CF/ 

1988, o inciso VIII: ―atendimento ao educando, nos ensinos fundamental e médio, 

por meio de equipe de avaliação formada por psicólogos e assistentes sociais, em 

parceria com os professores‖ (CÂMARA, 2007, s.p.). Os autores alegam que desde 

meados da década de 1990 a inserção do profissional da Psicologia na educação 

está na pauta das discussões políticas e na academia e  

 

a existência de equipe composta por psicólogos e assistentes sociais na 
unidade escolar vai contribuir sobremaneira na orientação e formação da 
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personalidade e do caráter das crianças e dos adolescentes, identificando e 
corrigindo eventuais distúrbios que possam causar danos, até irreparáveis, 
ao próprio educando e também à sociedade (CÂMARA, 2007, s.p.). 

 

A PEC foi encaminhada para a CCP e para a CCJC, esta última designou 

para relator o Deputado Vital do Rego Filho (PMDB/PB) que apresentou parecer 

pela admissibilidade e fez ressalva a necessidade de correções técnicas. A CCJC 

aprovou o parecer. Em 2009 foi criada Comissão Temporária destinada a proferir 

parecer à PEC, no ano de 2011, devido o término da legislatura, a Comissão foi 

encerrada e a proposta arquivada. Em setembro de 2015 foi desarquivada, e 

apresentado novo requerimento para criação de nova Comissão Temporária para 

emitir parecer. 

E o Deputado Roberto de Lucena (PV/SP) apresenta o PL nº 1691/2011, o 

qual determina que escolas públicas e privadas, com mais de cem alunos, devem 

contratar um bacharel em Psicologia, com o objetivo de reduzir a violência dentro e 

fora das escolas. As instituições de ensino também devem adotar políticas de 

antibullyng. A proposta foi apensada ao PL nº 1270/2011 e recebido pela CEC. Em 

2012 foi arquivada nos termos do art. 133 do RICD (rejeição na Comissão de 

Mérito). 

As proposições destinam-se a determinar que as escolas tenham um 

psicólogo em seu quadro de funcionários sob a justificativa de que este profissional 

pode atuar no enfrentamento das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos 

estudantes e no combate as violências intra e extraescolares, assegurando o direito 

de aprendizagem e um ambiente escolar de qualidade, onde os problemas como  

bullying serão trabalhados. 

Entendemos que o desenvolvimento pleno da pessoa é uma das condições 

inerentes para certificar o direito à educação, o processo de ensino-aprendizagem 

requer condições para a apropriação dos conhecimentos culturalmente produzidos. 

Porém, é necessário compreender os fundamentos em que estas proposições se 

respaldam. 

Parece haver uma centralidade no aluno, mesmo quando as proposições 

expressam outras figuras do contexto escolar, como os professores. A exemplo, o 

PL nº 3154/2004, na sua justificativa, apresenta: 
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A atuação do psicólogo escolar é ampla e exige estudo das situações como 
no que diz respeito ao rendimento escolar. Muitas pesquisas apontam para 
a sensível melhora, no sentido de compreender as dificuldades do aluno, de 
sua inserção no mundo e ajudá-lo a superar dificuldades, também orientar 
os professores no sentido de potencializar sua atuação no ensino 
(CÂMARA, 2004, s.p.). 
 

Da mesma forma a PEC nº 13/2007, reconhece a importância de superar o 

modelo de culpabilização no aluno ou escola, identificando neste processo uma 

equipe formada por professores, psicólogos e assistentes sociais. No entanto, 

novamente na justificativa há um claro propósito de transformar o comportamento 

dos alunos.  

 

Ademais disso, a existência de equipe composta por psicólogos e 
assistentes sociais na unidade escolar vai contribuir sobremaneira na 
orientação e formação da personalidade e do caráter das crianças e dos 
adolescentes, identificando e corrigindo eventuais distúrbios que possam 
causar danos, até irreparáveis, ao próprio educando e também à sociedade 
(CÂMARA, 2007, s.p.). 

 

A tendência é focar as dificuldades e deficiências dos nossos sistemas 

educacionais no desenvolvimento pleno da pessoa, onde se fala em fracasso 

escolar, o problema fica centrado na incompetência do aluno. 

O PL nº 653/2007 e o PL nº 1691/2011 demonstram sua preocupação com a 

violência na sociedade e consideram que o profissional da psicologia pode atuar na 

prevenção e nas dificuldades de violência e agressões apresentadas no cotidiano 

escolar. 

Essas observações não significam que somos contrários à presença do 

profissional de Psicologia no ambiente escolar e tampouco desconsideramos a 

importância de uma equipe multidisciplinar em todas as etapas do processo escolar 

(planejamento, encaminhamento e avaliação). No entanto, há que se refletir sobre 

as concepções educacionais em que as proposições estão respaldadas. 

Braga e Morais (2007) identificam que existe uma tendência em tratar 

questões relacionadas à adaptação escolar, e que, portanto, envolvem sobretudo a 

própria escola e seus sujeitos, como de origem exclusiva psicológica e biológica. 

Desta forma, se ignora motivos sociais. Quando se trata de questões 

comportamentais, como indisciplina e agressão, as autoras identificam uma maior 
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incidência no sexo masculino o que também pode estar associado a questões 

socioculturais e que, portanto não podem ser tratadas como patologia.  

Das proposições aqui analisadas somente a PEC nº 13/2007 das proposições 

aqui analisadas consta de parecer, mesmo assim, arriscamos algumas observações 

de ordem técnica. Estas propostas obrigam que as escolas contratem profissionais 

de Psicologia, isso envolve despesa de cunho permanente, no entanto, não realizam 

apontamento sobre a origem das fontes e recursos, nos dando a impressão que a 

obrigatoriedade de fato recairá sobre as escolas e não sobre os sistemas de ensino. 

 

 

3.4.3 Saúde Bucal 

 

 

A saúde do cidadão é um conjunto que precisa funcionar harmonicamente, a 

saúde bucal é uma das partes deste conjunto e tem relação direta com o bem estar 

físico, emocional e social dos indivíduos. Nesta perspectiva o PL nº 6048/2005, 

apresentado pelo Deputado Carlos Nader (PL/RJ) obriga as escolas públicas do 

Ensino Fundamental e Médio a aplicar flúor, uma vez no ano, em alunos com idade 

entre seis e dezesseis anos. O objetivo é reduzir em 40% a incidência de caries e 

combater a perda precoce dos dentes permanentes. O Deputado José Linhares 

(PP/CE) emitiu parecer pela CEC aprovando o PL em forma de substitutivo, neste o 

Relator torna obrigatória a realização de programas de educação e prevenção em 

saúde bucal pelas escolas, para alunos de seis a dezesseis anos de idade. Em 2007 

o PL foi arquivado. E, o PL nº 7526/2006, de autoria do Sr. José Divino (sem 

partido/RJ) define que os alunos de escolas públicas do Ensino Fundamental e 

Médio devem receber periodicamente um kit de saúde dentária, composto por 

escova, creme e fio dental. A distribuição dos kits deve ser articulada com atividades 

pedagógicas de higiene bucal. Na justificativa o autor do referido PL expressa a 

necessidade do envolvimento do sistema educacional com a saúde bucal. O PL foi 

recebido pela CEC e arquivado conforme o art. 105 do RICD. 

A obtenção de uma saúde bucal depende de hábitos de higiene com cuidados 

diários, como a escovação de dentes e o uso de fio dental, como também a visita 

regular ao odontologista.  
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Em 2013 o IBGE divulgou uma pesquisa sobre o tema no Brasil, na qual 

constatou-se que 89,1% das pessoas de 18 anos ou mais de idade escovam os 

dentes pelo menos duas vezes por dia. Na área rural este índice é menor, cai para 

79%. Apenas 53% dos brasileiros utilizam pasta de dente, escova de dente e fio 

dental para a limpeza dos dentes e boca. A utilização destes itens de higiene 

depende da escolarização, dos que declaram com superior completo o uso dos três 

itens é de 83,2%, para as pessoas sem instrução ou fundamental incompleto o 

percentual é de 29,2%. Isso destaca a importância da educação na prevenção e 

manutenção da saúde.  

Considerando estes dados, verificamos que o PL nº 6048/2005 tem 

significativa importância no quadro de políticas para a prevenção da saúde bucal, no 

qual o bochecho com flúor aplicado de forma periódica é utilizado como forma de 

prevenção da cárie dentaria. No entanto, em 2004 foi criado o Programa Brasil 

Sorridente que consiste na execução de diferentes mecanismos para garantir o 

tratamento odontológico da população pelo SUS. O Programa Brasil Sorridente 

realiza conexão como Programa Saúde na Escola.  

Assim como o bochecho com flúor precisa ser constante, os artigos de 

higiene bucal também exigem que sejam substituídos com frequência, com especial 

atenção à escova de dente, que é recomendada sua troca a cada três meses. Ainda 

há o risco do desperdício, pois existe uma grande variedade de produtos e de 

qualidade, podendo os itens de higiene distribuídos não aceitos, além do mais 

fornecimento de kit não garante a utilização dos mesmos. 

Ainda que as proposições manifestem preocupação pertinente com a saúde 

bucal dos estudantes, vale questionar a viabilidade da sua integral execução, 

considerando principalmente o PL nº 7526/2006 que implica na aquisição de artigos 

de higiene. 

A saúde é um direito de todos, portanto, um serviço público que deve estar 

disponível a todo o cidadão. O trabalho legislativo estaria caminhando junto ao 

direito à educação se articulasse diretamente saúde ao ambiente escolar. 

Entendemos que atendimento médico, tratamento odontológico, disponibilidade de 

exames e tratamento psicológico compõem uma estrutura que podem disponibilizar 

condições para o processo ensino-aprendizagem, pois um estudante com problemas 

de saúde terá dificuldades que podem afetar o seu rendimento escolar. Assim, essa 
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estrutura específica da área da saúde não pode estar disponível apenas àqueles 

que podem pagar pelos serviços.  

Nenhuma das propostas articulou o programa já existente com a expansão 

para o Ensino Médio, não dando condições para que as proposições adquirissem 

novos delineamentos para o direito à educação. Se a educação deve ser de acesso 

a todos, circunstância inerente para a universalização, o Estado pode combater as 

desigualdades providenciando dispositivos para garantir que todos os alunos tenham 

condições de aprendizagem, portanto, programa de saúde deve ser assegurado 

para todos os estudantes. 

Vale lembrar que a saúde está condicionada a outras estratégias como 

alimentação saudável, água tratada, saneamento básico e outros fatores 

determinantes na qualidade de vida, os quais não são lembrados em nenhuma das 

proposições analisadas.  

 

 

3.5 FINANCIAMENTO 

 

 

O Brasil é composto por diferentes estados e municípios que comportam 

múltiplas peculiaridades, muitos são definidos pela pobreza e desigualdade, com 

baixo recolhimento de impostos. Desta forma o financiamento da educação impacta 

diretamente na garantia do direito à educação por disponibilizar mecanismos de 

acesso e permanência na escola. 

Para financiamento da educação localizamos 40 proposições. Os assuntos 

que predominaram foram conceder bolsas de estudos ou créditos educativos com 17 

proposições seguido do direito do trabalhador em movimentar sua conta do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para custeio com a sua própria educação 

e/ou de dependentes com 11 propostas. Outras 12 proposições dedicam-se a 

assuntos diversos. 

Do total de 40 proposições sobre financiamento, 17 tratam de beneficiar os 

estudantes por meio de bolsas ou outras formas de auxílio, o que corresponde a 

41,4% das propostas sobre financiamento. Como não trataremos de uma a uma, 

organizamos no Quadro 2, a relação com o número e ano da proposição e seu 

respectivo autor. 
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Fonte: Diário da Câmara dos Deputados 

 

 

Estas proposições manifestam diferentes argumentos, porém sob o mesmo 

véu, o direito à educação, no entanto precisamos estar atentos sobre a concepção 

de educação presente.  

A PEC nº 32/1999 apresentada pelo Deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS) 

determina a oferta de bolsas de estudos para alunos carentes do Ensino Médio e 

Superior. Na justifica o Deputado aponta que mais de 80% das pessoas que 

concluem o Ensino Fundamental não passam pelo Ensino Médio, já aos estudantes 

carentes69, para Pompeo de Mattos, que conseguem transpor as barreiras e 

ingressar na escola secundária, só sobra a opção da educação pública de baixa 

qualidade. 

                                                           
69

 Utilizaremos o termo carente para as proposições que assim utilizarem.  

 
PROPOSIÇÃO 

 
AUTOR 

PEC 32/1999 Pompeo de Mattos - PDT/RS. 

PL 2271/1999 Osvaldo Biolchi - PTB/RS. 

PL 6986/2002 Antônio do Valle - PMDB/MG 

PEC 4/2003 Mendes Ribeiro Filho - PMDB/RS 

PEC 55/2003 Wilson Santiago - PMDB/PB 

PL 2434/2003 João Mendes de Jesus - PSL/RJ 

PL 3295/2004 Almir Moura - PL/RJ 

PL 3662/2004 Luiz Carlos Santos - PFL/SP 

PL 4785/2005 Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP 

PL 7133/2006 João Herrmann Neto - PDT/SP 

PL 7700/2006 Senado Federal - Sérgio Zambiasi - PTB/RS. 

PL 1031/2007 Professor Ruy Pauletti - PSDB/RS 

PL 726/2007 Sandes Júnior - PP/GO 

PL 4442/2008 Márcio França - PSB/SP 

PL 4828/2009 João Herrmann - PDT/SP 

PL 1050/2011 Dr. Ubiali - PSB/SP 

PL 6894/2013 Gonzaga Patriota - PSB/PE 

QUADRO 2: PROPOSIÇÕES DESTINADAS A PROMOVER BOLSAS DE ESTUDOS OU 
CRÉDITOS EDUCATIVOS PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO APRESENTADAS À 
CÂMARA DOS DEPUTADOS (1997-2014) 
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Estabelece-se então, uma concorrência injusta na busca pela vaga na 
universidade, onde quem quase sempre sai perdendo e o aluno mais 
carente, que com muito custo conseguiu estudar em escola pública, com 
professores desatualizados e desestimulados pela falta de valorização 
profissional. Ao estudante carente que fica alijado da universidade publica. 
resta o caminho da faculdade paga..inacessível para a maioria (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 1999, p. 26408). 

 

Da mesma forma, o Deputado Professor Ruy Pauletti (PDDB/RS) apresenta o 

PL nº 1031/2007, com o objetivo de criar o ProMed, programa de concessão de 

bolsas de estudos para estudantes de baixa renda do Ensino Médio, sob a 

justificativa de: 

 

melhorar o numero de vagas oferecidas a estudantes de baixa renda e em 
alguns casos premiar os estudantes com melhor desempenho no ensino 
fundamental, já que na grande maioria dos casos o ensino privado é melhor 
que o público, qualificando assim o estudante que prioriza a aprendizagem 
e dedica-se a mesma (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007, s.p.). 

 

A aprovação de uma lei com este teor é a admissão do Estado da sua 

ineficiência em prover a educação pública para todos e com qualidade. Nesta 

perspectiva, o conceito de Ensino Médio está relacionado à preparação ao ingresso 

na Universidade, e mais que isso, o discurso destas proposições decreta que a 

escola pública está fadada ao fracasso, refutando qualquer possibilidade do 

exercício pleno da cidadania por uma educação escolar pública de qualidade e a 

perspectiva da formação de uma sociedade mais justa.  

A universalização da Educação Básica como preconizamos no primeiro 

capítulo deste trabalho requer a ação positiva do Estado, o que significa 

investimento de recursos públicos na escola pública. O financiamento da educação é 

uma das formas para promover as condições necessárias de uma escola com 

qualidade, interferindo diretamente na garantia do direito à educação.  

As proposições que aqui tratamos potencializam a mercantilização da 

educação quando trazem a ideia que escola privada é melhor. Vale lembrar que o 

objetivo elementar da escola privada é o lucro. Todavia, por trás deste falso 

discurso, encontramos justificativa para manter a insuficiência de investimento na 

educação pública e garantir o financiamento do setor privado. A lógica capitalista vai 

à contramão do direito à educação por nós defendido e contraria a CF/1988, no art. 

213, que define recursos públicos em escolas públicas: 
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Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 
dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 
em lei, que: 
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação; 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento 
de suas atividades. 
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas 
de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que 
demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 
cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, 
ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de 
sua rede na localidade. 

 

A concessão de bolsas também se manifesta por meio de incentivos fiscais 

para pessoas físicas ou jurídicas que realizarem doação para escola privada. Na 

justificava do PL nº 3662/2004 do Deputado Luiz Carlos Santos (PFL/SP) a dedução 

no imposto de renda é explicada: 

 

A educação – direito de todos e dever do Estado – tem de ser promovida e 
incentivada com a colaboração de toda a sociedade. Justo, portanto, que o 
Estado conceda benefício fiscal às pessoas jurídicas empenhadas em 
fomentar o estudo de seus funcionários e respectivos dependentes 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004, p. 2). 

 

Durante o processo de elaboração do PNE (2014-2024) foram várias as 

frentes que se colocaram em luta contra a mercantilização da educação e em prol da 

escola pública, principalmente pelo viés do financiamento, onde 10% do Produto 

Interno Bruto (PIB) fossem destinados restritamente para a educação pública70, 

mesmo que a quantidade esteja subordinada ao desempenho da economia, 

aumentar a proporção do PIB era uma necessidade para combater a precarização 

da escola pública. Contudo, verificamos que o campo educacional é marcado pela 

disputa com o setor privado.  

A única proposição que difere no conteúdo foi apresentada pelo Deputado 

Gonzaga Patriota (PSB/PE) sob a forma de PL nº 6894/2013, o qual tem por 

finalidade admitir que a remuneração vinculada a bolsistas de iniciação cientifica do 

Ensino Superior e Médio e, pela prestação de serviço militar obrigatório, sejam 

                                                           
70 O PNE sancionado em 2014, prevê na meta 20, aumentar progressivamente a aplicação na 

educação pública até chegar em 10% do PIB.  
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computados para fins previdenciários. Desta forma, a proposta está articulada com o 

direito previdenciário de ordem trabalhista. 

Já, outra distorção na relação público/privado está nas proposições que 

permitem a utilização do FGTS, relacionadas no Quadro 2. São onze proposições 

sobre esta matéria, sob a justificativa que a população precisa procurar escolas 

particulares devido à falta de vagas na rede pública, o que gera dificuldades no 

custeio e na manutenção dos estudos. Assim as proposições visam autorizar o 

saque do FGTS para financiar a escola da rede privada. Para fundamentar o uso do 

benefício com o custeio da educação o PL nº 5992/2001, do Deputado José Carlos 

Fonseca Júnior (PFL/ES) explica que ―O FGTS é uma política de bem-estar social e 

promoção do desenvolvimento econômico, a qual deve ser aperfeiçoada à luz dos 

estudos e pesquisas concernentes à contribuição decisiva da educação àqueles dois 

objetivos prioritários.‖ (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2001, s.p.). 

 

 

 

Fonte: Diário da Câmara dos Deputados 

 

 

O PL nº 77/1999 apresentado pelo Deputado Enio Bacci (PDT/RS) recebeu 

parecer favorável pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos termos do 

Substitutivo apresentado pelo relator Deputado Pedro Wilson (PT/GO). Porém, a 

PROPOSIÇÃO 
 

AUTOR 
 

PL 1485/1999 Luiz Bittencourt – PMDB/GO 

PL 4393/1998 Mauricio Najar – PFL/SP 

PL 557/1999 Oliveira Filho – PTB/RS 

PL 77/1999 Enio Bacci – PDT/RS 

PL 599/1999 Manoel Salviano – PSDB/CE 

PL 5992/2001 José Carlos Fonseca Jr. – PFL/ES 

PL 4727/2001 José Carlos Coutinho – PFL/RJ 

PL 4657/2001 Chico Sardelli – PFL/SP 

PL 4044/2001 Givaldo Carimbão – PSB/AL 

PL 2752/2003 Salvador Zimbaldi – PTB/SP 

PL 4454/2004 Enio Bacci – PDT/RS 

QUADRO 3: PROPOSIÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DO FGTS PARA CUSTEAR 
O ENSINO MÉDIO, APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS (1997-2014) 
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) em seu 

parecer rejeita a proposta e esclarece que:  

 

O FGTS foi criado com o objetivo de constituição de um patrimônio para 
atender o empregado, especialmente quando despedido sem justa causa, e 
como fonte de investimento na área de habitação, saneamento e 
infraestrutura urbana. Vale lembrar que é na reserva financeira para atender 
o trabalhador desempregado em suas necessidades básicas que repousa o 
objetivo básico norteador do FGTS (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2000, p. 
29348). 

 

A garantia do direito à educação, novamente é discutida pelo viés de certificar 

a vaga e permanência do estudante na rede particular de ensino. No entanto, é 

preciso encontrar outras formas de entender e garantir a responsabilidade do Estado 

com a educação. 

O interesse privado na educação pública está presente durante toda a história 

da educação brasileira, a análise destas proposições confirma que o privado 

continua tendo espaço na disputa e pode dificultar que a defesa por uma escola 

pública de qualidade se materialize. 

A CF/1988 determina que é obrigação do Estado oferecer educação pública e 

de qualidade, assim, as proposições que buscam outras formas de garantir o acesso 

à educação, com prioridade, pela rede particular de ensino, não caminham na 

direção da ampliação da oferta gratuita, portanto, não tratam do direito à educação 

como discutimos.  

Se o Estado deve investir na escola pública para garantir o direito à 

educação, onde a oferta é gratuita, não cabe que este mesmo Estado abdique de 

receitas para investimento em instituições privadas, ainda mais considerando os 

apontamentos que já levantamos nesta pesquisa, evidenciando que as formas de 

financiamento para a educação pública no Brasil são insuficientes. Particularmente, 

para o Ensino Médio o cumprimento da ampliação da obrigatoriedade anunciada 

com a EC nº59/2009 exige mais investimentos para atender a demanda, sobretudo a 

camada da sociedade economicamente mais desfavorecida, que procurará os 

bancos escolares públicos.   

Por outro lado, localizamos proposições que demonstram a preocupação com 

o financiamento da Educação Básica e especificamente do Ensino Médio para 

garantir o direito à educação. Durante a organização encontramos em financiamento 
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assuntos diversos, das quais destacamos seis para nossa análise, que tratamos na 

sequência.  

 

 

 
PROPOSIÇÃO 

 

 
AUTOR 

PEC 149/1999 Ronaldo Vasconcellos – PFL/MG 

PEC 232/2000 Poder Executivo 

PL 2033/2003 Bernardo Ariston 

PL 2321/2003 Pastor Reinaldo – PDT/RS 

PEC 190/2003 Professora Raquel Teixeira – PSDB/GO e outros 

PEC 415/2005 Poder Executivo 

PL 7327/2006 Cristovam Buarque – PDT/DF 

PL 2675/2007 Otávio Leite – PSDB/RJ 

PL 5384/2009 Gilmar Machado PT/MG 

PL 7333/2010 Elisei Padilha –PMDB/RS 

PEC 522/2010 Pompeo de Mattos – PDT/RS 

PEC 257/2013 Diego Andrade – PSD/MG 

QUADRO 4: PROPOSIÇÕES COM ASSUNTOS DIVERSOS SOBRE FINANCIAMENTO PARA O 
ENSINO MÉDIO APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS (1997-2014). 

Fonte: Diário da Câmara dos Deputados 

 

 

A PEC nº 149/1999, do Deputado Ronaldo Vasconcellos (PFL/MG) visa 

garantir a prioridade de recursos para toda a Educação Básica preservando a 

concepção de Educação Básica empregada pela LDBEN nº 9.394/1996, a PEC ficou 

tramitando por quase 10 anos até ser arquivada. A PEC nº 232/2000, apresentada 

pelo Poder Executivo destina-se a promover a expansão do Ensino Médio, para isso 

permite que os estados recorram aos recursos do salário-educação referentes à sua 

participação, esta proposta também teve longo processo de tramitação até ser 

arquivada em 2009. A Deputada Professora Raquel Teixeira (PSDB/GO) apresentou 

a PEC nº 190/2003 para ampliar os mecanismos do FUNDEF e desta forma criar 

fundos também para a Educação Infantil e Ensino Médio. Esta proposição foi 

apensada a PEC nº 536/1997, que teve como autor o Deputado Valdemar Costa 

Neto (PL/SP) e, que foi transformada na EC nº 53/2006. A PEC nº 415/2005, de 
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autoria do Poder Executivo propõe a criação do FUNDEB, que também foi apensada 

a PEC nº 536/1997. O PL nº 5384/2009, do Deputado Gilmar Machado (PT/MG) tem 

o propósito de estabelecer padrão mínimo de oportunidades por meio do cálculo do 

custo mínimo por aluno, porém o PL não define critérios para a realização deste 

cálculo. A proposição foi apensada ao PL nº 5344/2009 que se encontra em 

tramitação no Congresso. E, por fim, a PEC nº 522/2010, de autoria do Deputado 

Pompeo de Mattos (PDT/RS) visa garantir recursos para o Ensino Médio permitindo 

que municípios atuem de forma complementar no Ensino Médio, desde que, 

atendido com prioridade a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, estes que são 

de competência municipal. A PEC foi arquivada em 2011 e no mesmo ano 

desarquivada, sendo em 2015, novamente arquivada. Vale aqui lembrar, que os 

municípios são os que mais carecem de recursos orçamentários.  

Uma proposta com revisão dos mecanismos de financiamento para ampliar as 

oportunidades de expansão do Ensino Médio traz grandes expectativas para a 

efetivação do direito à educação, especialmente no que concerne ao respeito à 

concepção de Educação Básica preconizada pela LDBEN nº 9.394/1996 e na 

melhoria da qualidade da educação.  

As proposições sobre financiamento indicam quanto o Poder Legislativo se 

envolve em resolver questões de oferta, manutenção e desenvolvimento da escola 

pública, principalmente com o Ensino Médio, que antes do FUNDEB, carecia de uma 

política de financiamento mais justa pautada pela redistribuição de recursos.  

Os dados de acesso e oferta do Ensino Médio indicam que o Brasil se 

configura por acentuadas diferenças regionais e estaduais. Nessa perspectiva, as 

políticas de fundos, apesar de suas limitações, representam uma forma de equilibrar 

as condições nos diferentes estados e municípios. No entanto, mais uma vez, 

percebemos que proposições que de alguma forma ampliam os investimentos, por 

parte do Estado, com a educação, passam por uma dura batalha de tramitação na 

Câmara e na sua maioria o resultado é o arquivamento. 

Talvez, podemos encontrar as respostas pela morosidade de um fundo que 

contemplasse toda a Educação Básica pela forma de governo instaurada. O 

contexto das políticas educacionais implantadas nos anos 1990, além de priorizar o 

Ensino Fundamental, é marcado pela descentralização, com a premissa de 

racionalizar os recursos. A União transferiu parte da sua responsabilidade com o 

financiamento da educação aos estados e municípios. 
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A análise também permitiu verificar que após a aprovação da EC nº 59/2009, 

a pesquisa abrangeu cinco anos de processo legislativo, e não localizamos 

proposições articulando a necessidade em ampliar os recursos para o Ensino Médio. 

Ampliação necessária, tanto para o atendimento da extensão da obrigatoriedade 

escolar, como para o cumprimento da Meta 3 do PNE em vigência, conforme 

discutimos no capítulo dois deste trabalho.  

Após compreender que a realidade do Ensino Médio é assinalada por 

desigualdades que influenciam no acesso, no rendimento escolar, nas condições do 

trabalho docente, na infraestrutura da escola, entre outros, constatamos que as 

proposições sobre financiamento na sua maioria tendem a aumentar as disparidades 

ao buscar canalizar recursos públicos para o setor privado. 

 

 

3.6 ACESSO, PERMANÊNCIA E QUALIDADE 

  

 

Nesta categoria agrupamos as proposições cujas matérias tratam sobre 

acesso, permanência e qualidade da educação.  

Localizamos 21 proposições, das quais sete tratam de tornar obrigatório e/ou 

gratuito o Ensino Médio; seis dedicam-se a extensão dos programas de livro 

didático, transporte, alimentação e assistência à saúde para o Ensino Médio; três 

propostas abordam a qualidade do ensino; três proposições tratam da garantia de 

vagas na escola pública para um grupo específico de pessoas; e duas sobre a 

obrigatoriedade do Ensino Médio nas penitenciárias.  

A garantia de vagas pela via da obrigatoriedade e/ou gratuidade é abordada 

em sete proposições: A PEC nº 9/1999, de autoria do Deputado Osvaldo Biolchi 

(PDT/RS), embora a proposta consista na gratuidade para a Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio e no financiamento da Educação Superior para alunos 

carentes, sua justificativa está pautada apenas na necessidade de expandir o ensino 

superior; O PL nº 2840/2000, da Deputada Esther Grossi (PT/RS) delega para os 

governos estaduais oferecer com prioridade o Ensino Médio; a PEC nº 503/2002, da 

Deputada Mirian Reid (PSB/RJ) visa garantir o atendimento no Ensino Médio para 

todo egresso do Ensino Fundamental; a PEC nº 78/2003 apresentada pela Deputada 
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Professora Raquel Teixeira (PSDB/GO) propõe garantir o atendimento a todo aluno 

que conclui o Ensino Fundamental, para isso define a obrigatoriedade do Ensino 

Médio; a PEC nº 210/2003, de autoria de Wilson Santos (PSDB/MT e outros) propõe 

que o ensino pré-escolar, Ensino Fundamental e Médio sejam gratuitos e 

obrigatórios constitucionalmente; a PEC nº 232/2004, de autoria de Eliseu Padilha 

(PMDB/RS e outros) determina que além do Ensino Fundamental, o Ensino Médio 

tenha caráter de obrigatório com oferta gratuita; e o PL nº 7409/2006 do Senador 

Cristovam Buarque (PDT/DF) propõe alteração na LDBEN nº 9.394/1996 para 

assegurar o Ensino Médio a todos que requisitarem.  

Com exceção da PEC nº 9/1999 e do PL nº 7409/2006, o primeiro por pautar 

sua justificativa apenas com o retrato da Educação Superior e o segundo por não 

apresentar justificativa, as demais proposições estão pautadas em garantir o Ensino 

Médio a todos àqueles que procurarem sua oferta. Entre as justificativas está a 

quase universalização do Ensino Fundamental, que demanda atenção para a etapa 

seguinte e a concepção de Educação Básica, a qual exige a obrigatoriedade e 

gratuidade tanto para a Educação Infantil, como para o Ensino Médio. 

A PEC nº 09/1999 ao apresentar uma proposta para a gratuidade da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio não indica novos contornos para a 

educação, visto que, a gratuidade em estabelecimentos oficiais já está prevista na 

CF/1988.  

As demais proposições concebem o Ensino Médio como condição para o 

exercício da cidadania e dever do Estado. Neste ponto, há que se destacar o PL nº 

7409/2006 que foi transformado na Lei nº 12.061/2009, a qual altera a redação da 

LDBEN nº 9.394/1996, passando a vigorar no inciso II do art. 4: ―universalização do 

ensino médio gratuito‖ e o inciso VI do art. 10: “assegurar o ensino fundamental e 

oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o 

disposto no art. 38 desta Lei‖.  

A universalização do Ensino Médio é a democratização que almejamos com a 

ampliação da responsabilização do Estado. No entanto, o artigo 10 da LDBEN 

refere-se à competência da esfera estadual com o ensino, que apenas, após garantir 

o acesso ao Ensino Fundamental, passará com prioridade a garantir a oferta do 

Ensino Médio, pois o Ensino Fundamental continuava a ser a etapa da educação 

obrigatória. 



155 

Isto posto percebemos que o Poder Legislativo tem apresentado propostas 

que visam alargar o direito à educação para o Ensino Médio e mais do que isso, os 

limites para a universalização que apontamos nesta pesquisa, especificamente 

quando tratamos das condições de oferta e de acesso à última etapa da Educação 

Básica, de alguma forma fazem parte da pauta no parlamento.  

Da mesma forma, a extensão dos programas complementares da educação 

para o Ensino Médio esteve na agenda do Congresso Nacional. Na nossa pesquisa, 

esse tema ocorreu em seis proposições, quais sejam: o PL nº 2671/2000, oriundo do 

Senado Federal, apresentado pelo Senador Geraldo Candido (PT/RJ); O PL nº 

3875/2004, do Deputado Ronaldo Vasconcellos (PTB/MG); o PL nº 6282, 

apresentado pela Deputada Celcita Pinheiro (PFL/MT); a PEC nº 214/2007, de 

autoria do Deputado Luciano Castro (PR/RR); o PL nº 1157/2007, da Deputada 

Luciana Genro (PSOL/RS); e o PL nº 1659/2007, apresentado pelo Deputado 

Elismar Prado (PT/MG).  

O papel do Estado é evidenciado no dever da educação pública e no 

direito do cidadão em ter condições de acesso à vaga e aos recursos 

necessários para a permanência na escola. O PL nº 3875/2004 destaca em sua  

justificativa a situação do Ensino Médio. 

 

Para que se avance na progressiva extensão da obrigatoriedade do ensino 
médio, como preconiza o inciso II do art. 4º da LDB, é fundamental estender 
a esse nível de ensino os programas suplementares de alimentação, 
assistência à saúde, transporte e material didático, atualmente garantidos 
apenas ao educando do ensino fundamental público. Em 2002, 
aproximadamente 1.100.000 estudantes abandonaram o ensino médio 
regular. Mais da metade frequentava a primeira série e 69%, o ensino 
noturno. A evasão escolar nesse nível de ensino deve-se principalmente à 
pressão financeira que impele os alunos ao mercado de trabalho e dificulta 
a aquisição de livros didáticos e de meios para frequentar e permanecer na 
escola (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004, p. 2). 

 

Não faltaram iniciativas no Congresso Nacional mediante a apresentação de 

proposições vinculando a importância da obrigatoriedade e gratuidade do Ensino 

Médio para o Brasil. O problema é que na mesma medida a aprovação de uma 

proposta é uma missão difícil.  

Das seis proposições legislativas sobre a extensão dos programas 

complementares em educação para o Ensino Médio, duas não tiveram apreciação, 

são elas: o PL nº 3857/2004 que foi devolvida para o autor e o PL nº 6282/2005 
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arquivada em 2007. O PL nº 2671/2000, PL nº 1157/2007, e a PEC nº 214/2007 

receberam parecer do relator, mas permaneceram sem deliberação acarretando no 

arquivamento. Para o PL nº 1659/2007 foi constituída uma Comissão Especial, a 

qual aprovou o projeto por meio do parecer do Relator Deputado Nazareno (PT/PI). 

De acordo com a tramitação o PL foi enviado para o Senado Federal para que fosse 

apreciado, mas este arquivou a matéria.  

Portanto, algumas propostas são arquivadas sem qualquer deliberação, 

outras mesmo recebendo voto do relator, permanecem na Comissão sem 

apreciação até que são arquivadas. Neste sentido, podemos entender que antes de 

tudo é necessário vontade política para que as propostas recebam o devido 

tratamento durante a tramitação a fim de debater sobre o conteúdo e realizar as 

alterações necessárias. É necessário que os parlamentares almejem por um Estado 

que cumpra com o seu dever e atenda ao direito à educação instituído pela 

CF/1988. Esta compreensão do papel do Estado é fundamental para que os projetos 

coerentes com o desenvolvimento da educação, possam de fato ser transformados 

em norma jurídica, instrumentalizando assim a população com novos recursos na 

busca concreta da democratização e da justiça no ensino.  

Isto dito, atestamos que o fundamento da educação ainda não foi resolvido, 

ao contrário do que afirmava Bobbio (1992). O autor considera que a Declaração 

dos Direitos Humanos de 1948 por meio de valores, tinha fundamentado a 

importância da educação e nos reservava agora buscar a sua proteção. Mas, 

evidenciamos em vários momentos que a concepção, a fundamentação da 

educação ainda precisa estar na pauta das reivindicações e reflexões. 

Ao longo da análise, vamos identificando que o conceito do Ensino Médio 

como um direito ainda não foi incorporado pelo Congresso Nacional. As poucas 

propostas que versam sobre a ampliação dos direitos não ganham destaque, ficam 

engavetados até serem arquivados.  

Sobre a qualidade da educação o PL nº 7420/2006, apresentado pela 

Deputada Professora Raquel Teixeira (PSDB/GO) relaciona valorização dos 

profissionais da educação, padrões de infraestrutura e funcionamento das escolas, 

para garantir um padrão mínimo de qualidade para a Educação Básica. A proposta 

ainda define critérios de Responsabilidade Educacional para os gestores 

responsáveis pela oferta do ensino.  



157 

A qualidade da educação passa pelo entendimento de que pode ser 

controlada, responsabilizando os gestores pela administração financeira e pelas 

condições de oferta do ensino. No entanto, a proposta vincula a qualidade aos 

parâmetros de avaliação em larga escala e estabelece metas para as escolas e 

estudantes. 

O histórico da proposição no Portal da Câmara dos Deputados é longo, e 

mesmo que contenha restrições quanto à concepção de qualidade, o processo 

revela a dificuldade em estabelecer condições para o debate sobre o assunto, que 

pode vir associada a uma gestão democrática, na qual a comunidade escolar pode 

acompanhar e controlar as condições para viabilizar uma educação de qualidade. 

Por outro lado, a proposta abre espaço para a privatização do ensino, já discutimos 

a ideologia da qualidade via escola privada.  

Não iremos detalhar todo o percurso da proposição na Câmara, mas indicar a 

falta de determinação e a criação de espaço para o debate coletivo, pois em 2007 a 

proposta recebeu parecer favorável da relatora Deputada Fátima Bezerra (PT/RN), 

do relator Gilmar Machado (PT/MG) e da CEC, já em 2009 o parecer do relator 

Deputado Geraldinho (PSOL/RS) indicou adequação financeira e orçamentária, 

assim como o parecer da relatora Deputada Luciana Genro (PSOL/RS). Em 2011 foi 

criada uma Comissão Especial destinada a proferir parecer para o Projeto de Lei, no 

mesmo ano o Deputado Waldenor Pereira (PT-BA) e o Deputado Raul Henry 

(PMDB-PE) apresentaram ao todo doze requerimentos para a realização de uma 

audiência pública. Verificamos que a proposta fica sem deliberação e em 2012 é 

solicitada a prorrogação do prazo para a Comissão Especial, entre 2012 e 2013 são 

apresentadas nove requisições para audiência pública e em 2015 é criada nova 

Comissão Especial e apresentado parecer pelo relator Deputado Bacelar (PTN/BA) 

com aprovação e apresentação de um substitutivo. Até o momento encontra-se 

pronta para pauta na Comissão Especial destinada a proferir parecer.  

O PL nº 1680/2007, apresentado pelo Deputado Lelo Coimbra (PMDB/ES) e o 

PL nº 413/2011 de autoria do Deputado Vieira (PMDB/MA) foram apensados ao PL 

nº 7420/2006, portanto tramitam em conjunto. 

Em termos de quantidade, podemos constatar que a qualidade da educação 

pública não é um dos assuntos que predomina no Congresso Nacional, 

principalmente quando comparamos com outras categorias que já analisamos, onde 

uma quantidade expressiva de propostas nem sequer possuem constitucionalidade. 
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Outras três proposições pensam no direito à educação não para o coletivo da 

sociedade, mas buscam interesses de grupos particulares, são elas: o PL nº 

1194/1999, do Deputado Carlos Alberto Rodrigues (PFL/RJ) que tem o objetivo de 

garantir vagas no Ensino Fundamental e Médio público para filhos de pastores, 

missionários e sacerdotes que qualquer credo religioso; o PL nº 613/2002, do 

Deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS) determina assegurar 25% das vagas para 

alunos afro-brasileiros na Pré-escola, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio; e 

o PL nº 5865/2009, de autoria da Deputada Sueli Vidigal (PDT/ES) quer resguardar 

com prioridade vagas do ensino público para crianças e adolescentes órfãos. 

Assim, podemos constatar que a defesa do direito à Educação Básica é 

tratada com prioridade para um determinado grupo característico em detrimento do 

benefício público coletivo. Essa questão fica mais evidente ao PL nº 1194/1999 

quando constatamos que seu autor na época da proposta era Bispo da Igreja 

Universal do Reino de Deus, assim, o Deputado ao propor a Lei estava atuando em 

prol de interesses particulares, pois atendendo a um grupo específico do qual fazia 

parte poderia angariar votos futuros.  

Já o PL nº 613/2002 por mais que demonstre o interesse em garantir a escola 

pública para os afrodescendentes, uma parcela da população historicamente 

excluída, pode gerar novas exclusões. Ainda há que se considerar que, em algumas 

regiões, 25% das vagas para afrodescendentes, são insuficientes para atender toda 

a demanda. 

Assim como, para qualquer cidadão, aquele que está privado de liberdade, o 

direito à educação é fundamental para o seu desenvolvimento.  Quando pensamos 

nas propostas de tratamento no cárcere temos a mínima que visa levar o apenado a 

respeitar as leis e não praticar mais crimes e, a máxima, que proporciona a 

consciência, a autonomia e a reflexão sobre as escalas de valores, neste sentido, o 

Estado precisa oferecer instrumentos para que as pessoas privadas de liberdade 

possam atingir a máxima. Nesta perspectiva que o PL nº 25/1999, do Deputado 

Paulo Rocha (PT/PA) e o PL nº 1595/2011, de autoria da Deputada Erika Kokay 

(PT/DF) foram apresentados, propondo alterar a Lei de Execução Penal (LEP), Lei 

nº 7.210, de 11 de julho de 1984 para garantir o Ensino Médio Profissional para os 

internos do sistema prisional.  

O PL nº 25/1999 após dezesseis anos de tramitação foi transformado na Lei 

nº 13.613, de 9 de setembro de 2015, que acresce a LEP do art. 18: ―O ensino 
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médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível 

médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de 

sua universalização‖.  

Anteriormente pela redação da LEP, o Estado estava responsabilizado a 

ofertar apenas o Ensino Fundamental no sistema prisional. As propostas de 

transformar as unidades penais em espaços escolares vincula-se a ideia de que a 

pena privativa de liberdade, não deve ter somente a finalidade retributiva e 

preventiva71, mas também, e principalmente, a reintegração do condenado à 

sociedade.  

Esse processo de entendimento do tratamento do preso enquanto sujeito de 

direitos garantidos por lei, é uma cultura que precisa ser conquistada e a educação 

apesar de estranha ao espaço prisional pode contribuir significativamente neste 

entendimento. 

 

 

3.7 CURRÍCULO 

 

 
Entre as categorias que nos propusemos a analisar, currículo é a que mais 

desperta interesse nos parlamentares, pois identificamos 192 proposições, o que 

denota 48,3% de propostas frente às demais categorias de análise desta pesquisa. 

Destas, sete foram transformadas em normas jurídicas. Concentraremos nossa 

análise sobre as proposições que incidem sobre a organização da escola, quanto à 

carga horária e objetivos da educação, especificamente para o Ensino Médio, as 

quais totalizam 14 propostas. As demais matérias têm como propósito criar 

disciplinas ou acrescentar novos conteúdos ou temas a serem incorporados nos 

diferentes componentes curriculares. 

A Tabela 10 representa as diferentes disciplinas e/ou conteúdos que foram 

propostos, organizadas conforme a maior quantidade de vezes que aparecem em 

diferentes proposições, sendo que agrupamos conforme a semelhança da matéria. 

                                                           
71

  Prisão Retributiva está associada a corresponder do mesmo mal praticado, historicamente a prisão 

tem significado de castigo, tortura e inclusive morte. Por muitos anos a única vertente presente na 
prisão era de correção e proteção da sociedade contra o malfeitor. Já a prisão preventiva tem a 
finalidade de evitar novos crimes.  
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Conforme a Tabela 10, conteúdos que envolvam educação em Direitos 

Humanos, ética e cidadania estão na primeira opção dos parlamentares, com vinte e 

duas propostas; na sequência temos educação ambiental com 18 propostas; e 

drogas e educação sexual com quinze. Não é necessário muita análise para saber 

que estes conteúdos e/ou temas já estão contemplados no currículo escolar e fazem 

pauta do planejamento pelos diferentes componentes curriculares ,principalmente 

por considerar que são temas que transitam em todos os saberes e qualquer 

professor pode incluir no seu plano de trabalho. 

 

 

Tabela 10: DISCIPLINAS, CONTEÚDOS, TEMAS SUGERIDOS NAS PROPOSIÇÕES 
APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE VISAM ALTERAR O CURRÍCULO DO 
ENSINO MÉDIO (1997-2014) 

(continua) 

Conteúdos/Temas 
Quantidade 

(nº) 

Educação em Direitos Humanos/Constituição/Ética e Cidadania/Direito 22 

Educação Ambiental 18 

Drogas/Doenças sexualmente transmissíveis 15 

Educação Cívica/execução do Hino 12 

Carga horária/objetivos do Ensino Médio 11 

Tecnologias/Informática 11 

Educação para o trânsito 10 

Educação financeira/ tributária 10 

Política 9 

Leitura/ Redação 8 

Educação Alimentar/Obesidade 6 

Empreendedorismo 6 

Educação Física/Artes marciais/ Natação 5 

Filosofia e Sociologia/ Psicologia 5 

Recuperação de estudos/dificuldades aprendizagem 4 
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(conclusão) 

Conteúdos/Temas 
Quantidade 

(nº) 
Cultura e História Afro brasileira/ Povos indígenas/Língua Indígena/minorias 
étnicas 

5 

Temas transversais/Violência contra a mulher 2 

Primeiros Socorros 2 

Testes vocacionais 2 

Religião 1 

Agropecuária 1 

Visita a Museus 1 

Diversidade 1 

Língua Espanhola 1 

Educação Técnica Integrada 1 

Música 1 

Estudante x Trabalhador 1 

História 1 

Esperanto 1 

Ciências Humanas 1 

Doação de órgãos 1 

Geografia 1 

Acessibilidade 1 

Segurança 1 

Bullyng 1 

ENEM 1 

Defesa Civil 1 

Trabalho voluntário 1 

Fonte: Diário da Câmara dos Deputados 
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Oliveira, Rosimar (2009b) procedeu a análise de 75 proposições que visavam 

incorporar novas disciplinas no currículo escolar e que foram rejeitadas. Entre as 

suas observações, a autora pontua a justificativa destas propostas tendo como 

premissa a escola como um grande balcão onde tudo é passível de ser negociado 

para resolver os problemas que afligem a sociedade.   

 

Assim, na concepção expressa através dessas proposições, é como o 
currículo se compusesse de fora para dentro das escolas, pelo somatório de 
disciplinas sem necessária conexão entre si, mas pretensamente 
importantes para o bom funcionamento da sociedade. Não são 
preocupações de tais projetos os objetivos precípuos da instituição escolar, 
mas as próprias problemáticas sócias que os inspiram (OLIVEIRA, Rosimar, 
2009b, p. 163). 

 
A autora também destaca que estas proposições contrariam a orientação 

interna da Câmara dos Deputados, conforme as observações da Norma Técnica 

sobre proposições que tratam de currículo escolar. 

Em conformidade com a Norma Técnica as deliberações sobre currículo 

possuem um arcabouço que compete ao campo exclusivo da educação, ou seja, 

cabe a entidades próprias da educação debater sobre o currículo. A saber: o 

Conselho Nacional de Educação, em âmbito nacional; os Conselhos Estaduais de 

Educação, no âmbito estadual; e os Conselhos Municipais, em âmbito municipal, 

que devem estar orientados pelas diretrizes e legislações nacionais, logo, não 

competem ao Poder Legislativo iniciativas sobre currículo. No entanto, os 

parlamentares ainda têm como opção apresentar suas sugestões sobre currículo via 

discurso parlamentar ou apresentar proposição de tipo indicação72 (ALMEIDA, 

2003). 

Oliveira, Rosimar (2009b) também constatou que os pareceres emitidos pela 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto em relação a estas proposições são 

unânimes em rejeitar tais propostas e reforçar a quem cabe à atribuição de legislar 

sobre o currículo. Por isso, não iremos ser repetitivos e apresentar os mesmos 

resultados já apontados pela autora, visto a quantidade de propostas que continuam 

a serem apresentadas, desprezando as orientações.  

                                                           
72

 Indicação é a proposição através da qual o Deputado: I – sugere a outro Poder a adoção de 
providência, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de 
sua iniciativa exclusiva; II – sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de 
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara (RICD, 
art 113). (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014). 
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Vale, no entanto, relembrar que os parlamentares têm papel significativo 

frente às políticas educacionais, tendo papel central na discussão, por exemplo, do 

PNE. Para além de elaboração de leis, cabe a função de acompanhamento e 

avaliação, dedicando-se assim para o desenvolvimento da educação.  

Com o intuito de analisar outras formas de alterar o currículo analisamos 

proposições cuja matéria recai sobre a carga horária e/ou objetivos do ensino. 

Apresentamos estas proposições no quadro abaixo: 
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Proposição Autor/Partido Síntese do Conteúdo 

PL nº 1260/2003 Eduardo Campo (PSB/PE) Ampliar a carga horária do EF com pelo 
menos 7 horas de permanência na escola e 
EM com duração mínima de 4 anos. 

PL nº 3366/2004 Paes Landim (PTB/PI) Carga horária mínima de 800 horas–aula, 
com duração de quarenta e cinco e 
sessenta minutos, cada aula. 

PL nº 3046/2004 Antonio Cambraia 
(PSDB/CE) 

Obrigatoriedade da diversificação dos 
currículos no EF e EM 

PL nº 7295/2006 Professora Raquel Teixeira 
(PSDB/GO) 

Estabelece a carga horária mínima de 
1.400 horas para o EF e EM, com pelo 
menos 7 horas de jornada diária, 
ressalvado o ensino noturno. 

PL nº 1327/2007 Marcos Antonio (sem 
partido/CE) 

Ampliar progressivamente a jornada na 
escola para no mínimo em 7 horas diárias, 
num prazo de 15 anos. 

PL nº 1783/2007 Professor Ruy Pauletti 
(PSDB/RS) 

Carga horária mínima de 1.000 horas 
distribuídas em no mínimo 200 dias letivos. 

PL nº 5408/2009 Mario de Oliveira (PSC/MG) EF e EM será de tempo integral de pelo 
menos  horas diárias. 

PL nº 1424/2011 (Senado Federal) Wilson 
Matos (PSDB/PR)  

Carga horária mínima anual de 960, 
distribuídos em no mínimo 200 dias letivos. 

PL nº 6394/2013 Wilson Filho (PMDB/PB) Redimensionar o EM que poderá ser 
estrutura do em 4 anos ou séries, cada um 
com duração mínima de 200 
dias letivos e 600 horas de efetivo trabalho 
escolar. Parte geral, com o mínimo de 1480 
horas e parte especial, com o mínimo de 
920 horas. 

PL nº 6840/2013 Comissão Especial 
destinada a promover 
estudos e proposições para 
a reformulação do Ensino 
Médio. 

Jornada de tempo integral para o EM e 
dispõe sobre a organização do currículo do 
EM 

PL º 7851/2014 Rogério Carvalho (PT/SE) Define a jornada escolar em tempo integral: 
EI***preferencialmente em tempo integral; 
EF progressivamente em tempo integral; e 
EM com no mínimo 4 horas diárias, sendo 
progressivamente ampliado. 

QUADRO 5: PROPOSIÇÕES SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO EM RELAÇÃO A 
CARGA HORÁRIA E/OU ORGANIZAÇÃO CURRICULAR APRESENTADAS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS (1997-2014) 
FONTE: Diário da Câmara dos Deputados 
*Ensino Fundamental 
** Ensino Médio 
***Educação Infantil 

 

 

O Quadro 5 nos revela um interesse sobre a ampliação da carga horária 

escolar, onde a educação em tempo integral é considerada elemento central na 
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garantia da qualidade na educação, pela via de democratizar o ensino estendendo o 

tempo do aluno na escola. O PL nº 7295/2006 destaca que  

 

O salto de qualidade na educação escolar brasileira depende de muito 
fatores. Um deles certamente se refere ao tempo de permanência na 
escola. A sua ampliação é uma exigência pedagógica fundamental para 
modificação do modelo de escola há muito concebido para alunos oriundos 
de famílias que têm condições de oferecer apoio extra-escolar para garantir 

seu êxito na trajetória estudantil (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2006, p. 2). 

 
Na mesma perspectiva o PL nº 5408/2009 em sua justificativa resgata os 

mecanismos legais que já fazem referência à educação em tempo integral e 

condiciona a busca pela melhoria na qualidade pela ampliação da jornada escolar.  

Já o Deputado Rogério Carvalho buscando garantir condições na ampliação 

do tempo escolar, por meio do PL nº 7851/2014 divide a responsabilidade educativa 

com outros profissionais e até mesmo com voluntários. 

 

[...] as atividades educativas poderão ser desenvolvidas dentro da escola e 
fora dela, em espaços distintos da cidade em que está situada a escola, 
com utilização de equipamentos sociais e culturais existentes e o 
estabelecimento de parcerias com entidades locais, respeitado o projeto 
pedagógico de cada escola. Por conseguinte, as atividades serão 
desenvolvidas não só por professores, como também estagiários, 
voluntários, oficineiros, entre outros atores sociais, atuando na formação 
dos estudantes, em conformidade com o projeto pedagógico de cada escola 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014, p. 4) 

 

A ampliação do tempo na escola demanda novas organizações não somente 

do tempo, mas também de espaço e de currículo. A educação em tempo integral, 

realmente comprometida com a qualidade do ensino está pautada no repensar o 

processo ensino e aprendizagem na perspectiva de proporcionar situações de 

exploração do conhecimento que propiciem o desenvolvimento dos alunos.  

Na escola as relações de conhecimento devem ser intencionais e planejadas, 

a educação escolar e o professor tem papel significativo no desenvolvimento dos 

indivíduos, de forma que contribua para processos de elaboração e de 

desenvolvimento que não ocorreriam espontaneamente. Para além do quantitativo a 

que se ampliar o qualitativo, não adianta aumentar o mesmo formato de educação.  

Há ainda concepção assistencialista presente no PL nº 1327/2007, exigindo 

atenção para que objetivos sociais ou meros discursos políticos buscando atender 

famílias que encontram dificuldades em deixar os filhos em casa sozinhos ou sobre 
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os cuidados de terceiros, não esvaziem o propósito pedagógico da escola em tempo 

integral.  

As proposições que aqui analisamos e que visam instituir o tempo integral não 

demonstram um diálogo nem com a sociedade civil organizada, comprometida com 

o direito à educação, nem com os entes federativos (estados, Distrito Federal e 

municípios) responsáveis pelo cumprimento destas propostas que exigem condições 

administrativas e econômicas. Mesmo considerando viável a utilização de outros 

equipamentos e espaços públicos, a ampliação da jornada escolar requer a melhoria 

de espaços escolares existentes, como refeitórios, quadra esportivas, laboratórios, 

bibliotecas, entre outros, como a construção de novas escolas. Além de 

infraestrutura, temos que considerar a ampliação de recursos humanos, a começar 

pelo corpo docente. 

Vale destacar que em diversas escolas em todo o Brasil já vem ocorrendo a 

ampliação do tempo escolar, numa perspectiva da Educação Integral por meio do 

Programa Mais Educação73, criado em 2007 como uma das ações que compõe o 

PDE, numa política intersetorial que abrange o Ministério da Educação, o Ministério 

de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério de Estado do 

Esporte e o Ministério da Cultura. O objetivo do Programa é fomentar a ampliação 

do tempo e do espaço escolar nas redes de ensino estadual, municipal e do Distrito 

Federal.  

Ao aderir ao Programa Mais Educação a escola elabora um projeto utilizando 

como metodologia macrocampos do conhecimento: acompanhamento pedagógico; 

educação ambiental; esporte e lazer; Direitos Humanos e cidadania; cultura e artes; 

inclusão digital, comunicação e uso das mídias; promoção da saúde, alimentação e 

prevenção; investigação no campo das Ciências da Natureza e Educação 

Econômica, estes macrocampos se relacionam com os ministérios aliados ao 

programa (BRASIL, 2009). 

Outro programa que visa ampliação do tempo é o ProEMI, do qual 

apresentamos as principais diretrizes no segundo capítulo deste trabalho.  

Ao investigar a visão dos estudantes e professores sobre a implementação do 

ProEMI em seis escolas situadas em quatro municípios diferentes de Santa 

Catarina, Neu (2014) aponta os desafios de manter o jovem na escola, as limitações 

                                                           
73

  Instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto nº 7.083/2010. 
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com a interdisciplinaridade, a deficiência na infraestrutura das escolas para implantar 

o Programa.  

Isso nos leva a compreensão de que aumentar o tempo do aluno na escola 

não significa necessariamente ampliar as oportunidades de aprendizagens. A 

ampliação do tempo deve começar pela discussão das condições pedagógicas e de 

infraestrutura das escolas. Uma proposta interdisciplinar como é o caso do ProEMI, 

por exemplo, requer uma organização no tempo de planejamento dos professores. 

Outro fator determinante a ser considerado na ampliação do tempo escolar é 

a realidade dos jovens brasileiros, os dados da PNAD nos mostram que uma parcela 

expressiva dos alunos do Ensino Médio já trabalha. Em 2013, de acordo com a 

PNAD, entre 15 e 17 anos de idade, a taxa de ocupação foi de 22,1%, onde 67,8% 

somente estudavam, 16,6% trabalhavam e estudavam e 5,5% somente trabalhavam. 

Uma política que visa aumentar o tempo do estudante do Ensino Médio na escola 

precisa reconhecer que o trabalho faz parte de uma parcela significativa destes 

alunos e que não estarão disponíveis para duplicar o tempo na escola no formato 

que a conhecemos hoje, com fragmentação e hierarquização das disciplinas. 

Já o PL nº 3046/2004 e o PL nº 6840/2013 tratam da organização curricular 

na perspectiva das disciplinas e conteúdos. O PL nº 3046/2004 não traz nenhuma 

alteração ao que já prevê a LDBEN nº 9394/1996 no art. 26 quanto a 

obrigatoriedade da parte comum e diversificada dos currículos do Ensino 

Fundamental e Médio. Assim, também a flexibilidade dos currículos proposta pelo 

PL já está contemplada na LDBEN, tanto que a Deputada Fátima Bezerra votou pela 

rejeição da proposta.  

O PL nº 6840/2013, elaborado pela Comissão Especial destinada a promover 

Estudos e Proposições para a Reformulação do Ensino Médio (CEENSI) da Câmara 

dos Deputados, presidida pelo Deputado Federal Reginaldo Lopes (PTMG) 

demanda nossa atenção, tendo em vista a notoriedade que recebeu no Congresso e 

diante dos seus limites, principalmente quando discutimos o direito à educação.  

A proposta preconiza mudanças na LDBEN nº 9.634/1996, dentre elas, um 

currículo composto por áreas do conhecimento, onde no último ano do Ensino Médio 

os estudantes poderão optar entre: linguagens, matemática, ciências da natureza, 

ciências humanas ou formação profissional. Para a organização do currículo o PL 

propõe a inclusão de oito temas transversais: prevenção ao uso de drogas e álcool, 

educação ambiental, educação para o trânsito, educação sexual, cultura da paz,  
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empreendedorismo, noções básicas da Constituição Federal e  noções básicas do 

Código de Defesa do Consumidor. 

Um currículo organizado a partir de escolhas formativas tende a fragmentar o 

conhecimento e hierarquizar os componentes curriculares, formas que a formação 

humana integral propagada pelo Ensino Médio Integrado e pelas DCNEM de 2012 

procura reprimir. 

Outra alteração consiste em instituir o Ensino Médio em Tempo Integral, de 

800 para 1.400 horas de carga horária mínima anual, aumentando as atividades 

escolares para no mínimo sete horas diárias. O Ensino Médio noturno continuaria 

com as 4 horas diárias, mas com duração de quatro anos, e destinado somente para 

os maiores de 18 anos.  

O Deputado Reginaldo Lopes apresenta um relatório com as discussões 

realizadas durante dezessete meses do CEENSI que contou com diferentes 

representantes da sociedade civil organizada. No entanto, os apontamentos 

realizados pela Carmem Sylvia Vidigal Morares, representante do Centro de Estudos 

Educação e Sociedade (CEDES), e do Professor Dante Henrique Moura, 

representante da ANPED, são ignorados, ambos assinalam que a proposta é 

divergente às novas DCNEM, como também nega a existência do Ensino Médio 

Integrado e do ProEMI, desqualificando as conquistas, e não indica caminhos para 

materializar as Diretrizes. Mesmo desconsiderando tais contribuições, o CEENSI 

utiliza o discurso de que a sociedade foi ouvida. A seguir apresentamos um trecho 

da contribuição do Professor Dante, em Audiência Pública. 

 

A educação como fator econômico, concebida para conformar o ser 
humano, ao invés de educação para a emancipação humana, visa atender 
aos interesses e necessidades do mercado, estando longe de ser igual para 
todos. [...] antes de se pensar em mais uma reformulação curricular, é 
necessário tomar a decisão política de adotar medidas na direção de 
garantir que a universalização do ensino médio ocorra com igualdade ou, ao 
menos, sinalize na direção dessa igualdade, assegurando as condições 
básicas para seu funcionamento (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013, p. 
11). 

 

Nas demais vozes presentes no relatório como de Priscila Fonseca da Cruz, 

Diretora-Executiva do Movimento Todos pela Educação, prevalece a argumentação 

pragmática da educação, que busca justificar o anseio de mudança pelo discurso de 

um currículo inchado. Neste cenário o IDEB é utilizado como indicador de qualidade 

e os PCN a partir de competências e habilidades como referência pedagógica. 
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Neste relatório é possível identificar que a preocupação com o mercado de 

trabalho, onde a educação é tomada como uma ferramenta para formação de mão 

de obra foi o que impulsionou a criação da proposta ―o ensino médio oferecido 

atualmente não corresponde às expectativas dos jovens, especialmente no tocante à 

sua inserção na vida profissional, e vem apresentando resultados que não 

correspondem ao crescimento social e econômico do país‖ (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2013, p. 1).  

Diante de uma concepção que fere a igualdade de acesso ao conhecimento 

preconizado pela Educação Básica, a sociedade organizada se declarou contra o 

PL, por meio do Movimento Nacional pelo Ensino Médio74, o Manifesto da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a Sociedade Brasileira 

de Física, entre outros que criaram o Manifesto75 contra o PL nº 6840/2013. 

Todos são consoantes em afirmar que o PL n º 6840/2013 é um retrocesso e 

fere os princípios do direito à educação por diversas razões. A organização 

curricular proposta favorece a fragmentação e a hierarquia do conhecimento em 

detrimento as DCNEM.  

 

A proposta de integração curricular com base no trabalho, na ciência, na 
cultura e na tecnologia com vistas a assegurar o pleno domínio do 
conhecimento científico básico não comporta o fatiamento do currículo em 
áreas ou ênfases. Esta formulação leva à privação do acesso ao 
conhecimento bem como às formas de produção da ciência e suas 
implicações éticas, políticas e estéticas, acesso este considerado relevante 
neste momento histórico em que as fusões de campos disciplinares rompem 
velhas hierarquias e fragmentações (Informe do Movimento Nacional pelo 
Ensino Médio).  

 

Uma opção formativa na Educação Básica, ainda que no último ano desta, é 

negar a igualdade de conhecimento mínimo para todos.  Há que se considerar ainda 

que este formato de currículo recupera a Lei nº 5.692/1971, instaurada em pleno 

regime militar para atender a profissionalização em escolas sem infraestrutura 

                                                           
74

 O Movimento Nacional pelo Ensino Médio é composto por 10 entidades do campo educacional: 
ANPED, CEDES, Fórum Nacional de Diretores das Faculdades de Educação (FORUMDIR), 
Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), Sociedade Brasileira 
de Física, Ação Educativa, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Associação Nacional de 
Política e Administração da educação (ANPAE), Conselho Nacional Das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional Científica e Tecnológica (CONIF) e o CNTE.  
75

 O Manifesto pode ser acessado pelo site: 
http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/movimento-nacional-em-defesa-do-ensino-medio/. 
Acesso em 08 fev. 2016. 

http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/movimento-nacional-em-defesa-do-ensino-medio/
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adequada de laboratórios, professores formados nas áreas profissionalizantes. Um 

cenário que não difere do contexto atual. 

Além da ampliação da jornada escolar, que já discutimos, a proposta proíbe a 

frequência do Ensino Médio noturno para os jovens menores de 18 anos, 

desprezando tanto os dados que apresentamos sobre a realidade concreta da 

escola noturna para os estudantes brasileiros, como a necessidade de criar 

mecanismos para atrair os alunos para escola. Entre as estratégias da Meta 3, do 

PNE (2014-2014) destacamos: ―3.9 Promover a busca ativa da população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de 

assistência social, saúde e de proteção à adolescência e à juventude.‖ Esta 

estratégia reconhece que existe uma parcela significativa dos jovens que deveriam 

estar frequentando o Ensino Médio fora da escola.  

Restringir o acesso do Ensino Médio para os maiores de 18 anos de idade é 

ignorar que o trabalho faz parte da realidade da juventude no Brasil e cercear o 

direito à educação para muitos estudantes que encontram na escola noturna a única 

possibilidade de estudar. 

Diante de inúmeras manifestações em prol da escola pública, em 10 de 

dezembro de 2014 a CEENSI, por meio do presidente Deputado Reginaldo Lopes, 

apresentou um substituto ao PL nº 6840/2013. Entre as mudanças destacamos: a 

possibilidade de uma opção formativa pelo estudante, desde que, assegurado os 

componentes e currículos da Base Nacional Comum; a obrigatoriedade do tempo 

integral passa a ser de caráter optativo pelos estudantes; a organização por temas 

transversais é substituída pelas dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e 

da cultura como eixo integrado; e a condição da idade para frequentar o Ensino 

Médio noturno é retirada. O parecer com o substitutivo foi votado e aprovado por 

unanimidade no dia 16 de dezembro de 2014 

O PL nº 6840/2013 demonstra que a educação sempre foi objeto de disputa. 

Atualmente a disputa é sobre qual formação se dará aos jovens no Brasil, temos 

propostas antagônicas uma pela socialização do conhecimento, presente nas 

DCNEM, no Ensino Médio Integrado e no ProEMI, e a outra pela concentração do 

saber, resguardando os interesses da iniciativa privada, principalmente por meio da 

oferta de cursos, mascarada em componente curricular. A educação novamente a 

serviço da mercantilização numa distorção da relação público x privado.  
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Diante toda a pesquisa das proposições para o Ensino Médio a proposta 

realizada pelo CEENSI é a única que efetivamente altera as estruturas e a 

fundamentação do Ensino Médio, sendo também a proposição que mais ganhou 

magnitude e força para ser transformada em lei na Câmara dos Deputados, 

ignorando os anseios e aspirações da comunidade educativa que luta pelo direito da 

democratização do conhecimento.  

 

 

Síntese 

 

A análise empreendida neste capítulo aponta que a pretendida 

universalização do Ensino Médio se coloca como um desafio. Há, no entanto, 

exemplos de proposições com respostas no enfrentamento das dificuldades 

encontradas pelos estados e municípios em ofertar o Ensino Médio de forma a 

atender minimamente o acesso para todos, mas estas propostas esbarram no 

interesse em torná-las políticas públicas, desta forma essas proposições não 

ganham força no Legislativo. 

Os dados demonstram que a maior parcela das proposições que tramitaram 

na Câmara dos Deputados não dialoga com o direito à educação, são propostas 

inconstitucionais, com caráter privatista da educação e sem vínculo com os 

programas e políticas em andamento.  

Do universo de 303 proposições que nos dedicamos a analisar o conteúdo, 

considerando que não realizamos este movimento com as propostas categorizadas 

como ―outras proposições‖, somente 27, o que representa 8,9% das proposições, de 

alguma forma estabelecem relações com o atendimento ao direito à educação para 

o Ensino Médio. Proposições estas, que na sua maioria, dedicam-se em ampliar o 

dever do Estado elencado no art. 208 para o Ensino Médio. No entanto, como o 

Ensino Médio não é constitucionalmente obrigatório, essas proposições não 

ganharam força a ponto de se transformarem em norma jurídica.  

Somente após a aprovação da EC nº 59/2099, que o Ensino Médio passou a 

ser contemplado nos principais programas executados pelo MEC. Esta condição 

evidencia que as políticas públicas para a última etapa da Educação Básica não 

eram suficientes para garantir o direto à educação, mesmo assim, inúmeras 
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proposições aqui analisadas não apresentam condições de operacionalização e não 

alargam o dever do Estado com a educação.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar como o direito à educação, no 

que tange ao Ensino Médio, é tratado pelo Poder Legislativo, por meio das 

proposições que são apresentadas na Câmara dos Deputados, a qual foi tomada 

como espaço de disputa onde as políticas educacionais são delineadas. 

A construção da cidadania está relacionada com a conquista dos direitos 

humanos, entre eles a educação, que enquanto um direito de ordem social é 

fundamental na obtenção de outros direitos. A CF/1988 é um instrumento legal que 

introduziu mecanismos importantes para a educação no Brasil, consagrando a 

educação enquanto um direito fundamental. 

O caráter obrigatório e gratuito, anunciado pela CF/1988 e pela LDBEN nº 

9394/1996, traduz a obrigação do Estado em garantir a todos os brasileiros a 

educação, de forma que reduza as desigualdades de acesso. Vale lembrar, que a 

CF/1988 apresentou avanços importantes, no que diz respeito ao direito à educação, 

sobretudo, para o Ensino Médio, pela primeira vez uma Constituição brasileira 

aborda o Ensino Médio como uma etapa gratuita e que deve gradativa ser 

obrigatória. As Constituições anteriores tratam desta etapa da educação à margem 

do direito a ser assegurado pelo Estado.  

Apesar da obrigatoriedade e da gratuidade serem instrumentos importantes 

do direito à educação, não garantem a universalização do ensino. A universalização 

do Ensino Médio depende de um Estado que estabeleça políticas públicas que 

viabilizem condições inerentes ao direito, como é o caso da ampliação dos 

programas complementares da educação (material didático, transporte, alimentação 

e assistência à saúde), previstos no art. 208, da CF de 1988, que aliados a outros 

mecanismos como financiamento, qualidade e currículo devem proteger o direito à 

educação.  

Os estudos indicam que a universalização do Ensino Médio no Brasil requer o 

adicionamento de novos regulamentos. Nesta perspectiva, reconhecendo que o 

Poder Legislativo se constitui num importante espaço representativo dos interesses 

da sociedade, onde a sua principal atribuição é a elaboração de leis, é que o 

entendemos como instância significativa na definição de políticas educacionais. 
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As políticas para o Ensino Médio brasileiro, no período analisado, são 

estabelecidas como um dever do Estado. Porém, a política neoliberal da década de 

1990 repercute sobre o direito à educação por meio da reorganização de um Estado 

mínimo; pela descentralização das responsabilidades; por uma política educacional 

de quase mercado instaurada pelo currículo de competências e habilidades; e pela 

padronização de avaliações em larga escala. 

Já nos anos 2000 é possível visualizar mudanças significativas, ainda que 

mantenham algumas relações com o período anterior. O currículo passa a ter uma 

concepção mais democrática de educação, onde o trabalho é compreendido como 

princípio pedagógico, e a articulação entre trabalho-ciência-tecnologia-cultura deve 

perfazer todo o currículo.  

A expansão do Ensino Fundamental, na década de 1990, impulsionou o 

aumento significativo de alunos matriculados no Ensino Médio, que passou a 

atender uma demanda que estava à margem desta etapa da educação. No entanto, 

para que o direito ao Ensino Médio seja assegurado plenamente, é necessário: a 

ampliação de recursos; o cumprimento da Lei de valorização do Magistério; a 

cobertura de infraestrutura às escolas; a construção de escolas específicas para o 

Ensino Médio, entre outros fatores imprescindíveis para que além da oferta, o 

Ensino Médio certifique recursos para que o estudante permaneça na escola com 

aprendizagem.  

Com base no princípio de que a educação é um direito no exercício da 

cidadania, e a CF/1988, no texto original, previu a progressiva obrigatoriedade para 

o Ensino Médio, que analisamos as proposições (Emenda à Constituição e Projeto 

de Lei) apresentadas na Câmara dos Deputados, entre 1997 e 2014, para o Ensino 

Médio. A pesquisa no Portal da Câmara resultou em 397 propostas, que foram 

organizadas conforme as categorias: ―material didático‖, ―transporte‖, ―alimentação‖, 

―assistência à saúde‖, ―financiamento‖, ―acesso, permanência e qualidade‖, 

―currículo‖ e ―outras proposições‖. 

Para analisar as proposições, além do contexto do Ensino Médio, foram 

considerados os programas que se relacionam às categorias, para dimensionar em 

que medida as propostas apresentadas contribuem para ampliar o direito à 

educação. A análise permitiu verificar qual tem sido o papel do Poder Legislativo 

Federal, especialmente da Câmara dos Deputados, na formulação de políticas 

educacionais para o Ensino Médio. 97,9% das proposições analisadas tiveram 
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origem na Câmara dos Deputados. As outras foram propostas pelo Executivo e 

Senado Federal.  

A quantidade de proposições discutidas sobre o Ensino Médio no período 

analisado foi considerável, demonstrando que a educação representa um campo de 

interesse dos parlamentares, o que não necessariamente representa a capacidade 

de elaboração e aprovação de políticas educacionais. O expressivo índice de 

proposições arquivadas, em tramitação ou apensadas, corrobora com esta 

afirmação, revelando que o Poder Legislativo exerce um papel secundário na 

elaboração de políticas educacionais. 

E mesmo as nove proposições, desta pesquisa, que foram transformadas em 

norma jurídica, demonstram a limitação do Poder Legislativo na produção de 

políticas públicas. Estas proposições, agora transformadas em lei, cinco não 

representam modificações substanciais para garantir o direito à educação para o 

Ensino Médio. Assim as modificações introduzidas pelo Poder Legislativo o revelam 

como espaço secundário na definição de políticas educacionais. 

A iniciativa legislativa representa o desempenho do parlamentar no processo 

de ordenamento legal da educação, e deve ir além da simples apresentação de uma 

proposta. A lei é um dispositivo legal de transformação de interesses, que envolve 

norma jurídica e escolha de uma concepção que pode determinar ou não o direito à 

educação. Estas questões estão predeterminadas pela opção ideológica do 

parlamentar, e no caso da norma jurídica, pela própria Constituição e pelo 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

A realização da análise das proposições sobre material didático, transporte, 

alimentação e assistência à saúde, revelou que o Ensino Médio não está entre as 

principais preocupações dos parlamentes, visto que encontramos situações que se 

repetem nas diferentes categorias, quais sejam: 

 

 Os parlamentares desconhecem os programas vigentes ou os ignoram 

durante a elaboração da proposta, a ponto de apresentarem 

proposições que não avançam na ampliação de cobertura, objetivos, 

concepção, ou pior, apresentam propostas que retrocedem em relação 

aos direitos já adquiridos por meio de programas executados. Assim, 

estas proposições parecem apenas servir para colocar o legislativo em 

funcionamento, ao considerarmos que o processo legislativo depende 
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da iniciativa legislativa, e mesmo que estas proposições não cheguem 

à aprovação, movimentam os parlamentares; 

 A norma jurídica, com questões de constitucionalidade, não é 

respeitada durante a formulação de proposições, avançando inclusive 

em competência exclusiva do Poder Executivo. Desta forma, essas 

proposições passam a avolumar as Comissões e o próprio Congresso 

sem condições de serem aprovadas; 

 As poucas propostas que determinam sobre o alargamento do direito à 

educação para atender o Ensino Médio, não recebem o tratamento que 

os educadores aspiram. São propostas que não recebem qualquer 

deliberação, ou ficam aguardando novos encaminhamentos até serem 

arquivadas. 

 

A pesquisa nos permitiu identificar que os partidos políticos e os autores das 

proposições não discutem e revisam os programas para a educação já estruturados, 

por isso, com grande relevância as proposições apresentadas não são norteadas 

pelas políticas executadas, mas servem apenas para quantificar a ação de um 

partido ou de um agente político.  

As proposições apresentadas, na sua grande maioria, não vão ao encontro 

com o anseio por uma escola mais justa e menos desigual, na medida em que estas 

propostas não buscam mudar a situação instaurada, ou ainda propõe formas que 

regridem na concepção de educação. Este resultado evidencia que a atividade 

legislativa é uma decisão política e que o Poder Legislativo é permeado por 

disputas. Se predomina a falta de articulação entre proposições e o esforço para 

garantir o direito à educação, o projeto de educação que se estrutura no Poder 

Legislativo está longe de desempenhar mudanças na realidade educacional. 

O pacto federativo estabelecido na CF/1988, apesar dos seus limites, 

proporcionou uma reorganização, garantindo aos estados e municípios autonomia 

para executar políticas públicas. Entendemos que compreender a organização do 

Estado brasileiro deve ser uma das premissas na elaboração de proposições. No 

entanto, os parlamentares não demonstram preocupação com a constitucionalidade 

ao propor matérias que ferem o pacto federativo e ainda prejudicam todo o processo 

legislativo, pois estas propostas somam-se as demais, porém sem condições 

técnicas e jurídicas para serem transformadas em norma. 
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Do mesmo modo, proposições que de alguma forma criam cargos para atuar 

nas escolas públicas é uma afronta ao art. 61, § 1º, II, a, da CF/1988, que define que 

matérias sobre criação de cargos é competência exclusiva do Poder Executivo. 

Mesmo que estas propostas estivessem justificadas por necessidades legítimas, a 

inconstitucionalidade não explica a apresentação das mesmas.  

Se tomarmos como referência a quantidade de proposições analisadas, 

constatamos que proporcionalmente são limitadas as proposições que objetivam 

ampliar os programas previstos no inciso VII, art. 208, da CF/1988 para o Ensino 

Médio. Tanto, a pouca expressividade deste tipo de propostas, como o tratamento 

recebido pelas que são apresentadas, pode estar relacionado à falta da 

obrigatoriedade constitucionalmente definida para o Ensino Médio. A pesquisa 

evidenciou que a obrigatoriedade escolar no Brasil é uma das formas de 

comprometer o Estado. Logo, o declínio das proposições abrangendo o Ensino 

Médio com programas de material didático, transporte, alimentação e saúde são 

rejeitados. Não interessa ampliar a responsabilidade do Estado com uma etapa que 

sem caráter de obrigatoriedade.  

A LDBEN nº 9394/1996 definiu que a Educação Básica é formada pela 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, mesmo assim não alterou a 

abrangência da obrigatoriedade, a qual ficou restrita para o Ensino Fundamental, até 

a aprovação da EC nº 59/2009, que na sua origem, não tinha como objetivo a 

ampliação da obrigatoriedade. Neste período passaram-se treze anos, que como a 

pesquisa mostra um Ensino Médio vivendo a sombra do Ensino Fundamental e 

mesmo assim, neste espaço de tempo, nenhuma das proposições apresentadas à 

Câmara dos Deputados visou ampliar a obrigatoriedade escolar para o Ensino 

Médio, o debate sobre a dimensão da Educação Básica e o dever do Estado não foi 

se quer aberto. 

Outra justificativa para a não aprovação de proposições que ampliam a 

obrigação do Estado com os programas suplementares da educação, foi identificada 

em alguns pareceres, onde a rejeição das propostas foi respaldada pela restrição 

orçamentária, citando inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, 

identificamos uma supremacia da política econômica em prol de políticas 

educacionais.  

A LRF surgiu da necessidade demarcar as possibilidades de gastos públicos, 

para evitar excessos e proporcionar um equilíbrio no orçamento da União, estados e 
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municípios. Com o intuito de controlar a gestão dos recursos públicos a LRF institui 

mecanismos de transparência e participação da sociedade na aplicação destes 

recursos. No entanto, a LRF tem sido utilizada erroneamente, como uma forma de 

barrar proposições que estendam o dever do Estado com a educação. O objetivo da 

LRF não é impossibilitar investimentos na educação, ou demais áreas sociais, mas 

impossibilitar o uso de recursos indevidamente.  

Se uma proposta não pode ser aprovada por restrições orçamentárias, cabe 

inclusive, ao Poder Legislativo, propor formas de financiamento que sinalizem para a 

solução deste problema. No entanto, constatamos que prevalecem proposições que 

buscam de alguma forma recursos públicos para o setor privado. Ora, se faltam 

recursos públicos para ampliar os programas para o Ensino Médio, não se justifica 

proposições que financiem a rede privada de ensino.   

A falta da definição do custo-aluno-qualidade corrobora com a deficiência no 

financiamento da educação pública. Mesmo identificando, na pesquisa, uma 

proposição sobre a matéria, também verificamos seus limites. Assim, a análise, 

aponta para a insuficiência do Poder Legislativo na elaboração de propostas para o 

financiamento da educação, que pode estar atrelada com o efeito sobre o Estado, 

em garantir um padrão mínimo de qualidade. As escolas são pressionadas a 

apresentar resultados satisfatórios e melhorar seus índices de desempenho, porém, 

não há a contrapartida do Estado, na mesma proporção, atribuindo um valor 

necessário que corresponda a consecução das metas definidas.  

Assim, a análise sobre as categorias ―financiamento‖, ―acesso, permanência e 

qualidade‖ e ―currículo‖ reforça que existem, no Poder Legislativo, barreiras que 

impedem a democratização do ensino. Proposições que visam proporcionar maiores 

recursos para o Ensino Médio terminam sem consequência, ficam vagando no Poder 

Legislativo, até serem esquecidas e arquivadas. 

Com grande força, a privatização do ensino se manifesta em diferentes 

frentes, seja pelo financiamento da educação, seja pela intenção de privilegiar 

determinados grupos em detrimento de toda a sociedade, ou pelo currículo, 

evidenciando que com grande frequência as propostas apresentadas desconsideram 

o desejo por uma escola pública de qualidade.  

A expressiva quantidade de proposições sobre currículo, que representa 

48,3%, do total de propostas sobre Ensino Médio no período pesquisado, indica a 

capacidade excêntrica do Legislativo, transgredindo a competência própria do 
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campo da educação e ferindo a sua autonomia, seguindo um caminho de 

divergência da organização da educação em forma de sistema.  

A iniciativa legislativa sobre currículo não se restringe na criação de 

disciplinas e conteúdos, identificamos proposições como o PL nº 6840/2013, que 

coloca em disputa a concepção de educação. Desta forma, a construção de uma 

educação que vise à emancipação, que contribua para a construção da autonomia, 

que valorize o desenvolvimento intelectual dos indivíduos, a partir da reflexão dos 

problemas reais da sociedade, não perfaz o centro da discussão e da preocupação 

dos parlamentares. E conquistas de concepções importantes, como: formação 

humana integral; flexibilização do currículo escolar, por meio das DCNEM de 2012; e 

Ensino Médio Integrado, ficam à margem da discussão nos projetos de lei sobre 

currículo.  

A falta de proposições e de prerrogativas na Câmara dos Deputados, com 

mérito aos direitos à educação, acima de tudo para o Ensino Médio, manifesta uma 

ameaça à democracia, considerando o importante papel do Legislativo frente às 

políticas educacionais, que consiste em produzir políticas que representem o 

interesse da maioria dos cidadãos, políticas que garantam uma Educação Básica 

pública e de qualidade para todos.  

A produção legislativa na Câmara dos Deputados para o Ensino Médio no 

período de 1997 e 2014 oferece indicações de como os parlamentares pensam em 

garantir o direito à educação. E, mesmo que, com reduzida possibilidade de uma 

proposição ser transformar em norma jurídica, a educação é um campo de interesse 

dos parlamentares, que tem cumprido uma função no Poder Legislativo, uma função 

que a nossa pesquisa evidencia na contramão do direito à educação como 

preconizamos. Então, quais os interesses e o papel dos parlamentares em 

apresentar projetos de lei sem chances de serem aprovados, e ainda, que nada 

contribuem para a figura do parlamentar? Neste contexto, qual o lobby (interesses) 

na apresentação das proposições para a educação? 

Ao constatar que o Poder Legislativo Federal não é um espaço expressivo 

para a elaboração de políticas educacionais, outras perguntas foram surgindo no 

decorrer desta pesquisa, como: A exemplo, da Câmara dos Deputados, as 

Assembleias e as Câmara dos Vereadores, também apresentam pouca 

produtividade na elaboração de políticas públicas, considerando que estão mais 

próximas de seus eleitores e necessidades? Se o Poder Legislativo deixa a desejar 
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na garantia do direito à educação para o Ensino Médio, como as Secretarias 

Estaduais da Educação estão articulando e efetivando programas de livro didático, 

transporte, alimentação, assistência à saúde, financiamento e currículo para esta 

etapa da educação? O currículo constitui um campo de interesse dos parlamentares 

e o Poder Executivo Federal e estadual, como entendem o currículo? Quais os 

projetos, em termos de currículo para o Ensino Médio, nas Secretarias Estaduais da 

Educação nos diferentes entes federativos? E em que medida se aproximam ou 

distanciam do direito à educação? 

A nossa análise aponta a ineficiência do Poder Legislativo na elaboração de 

leis. Assim, a ausência do Estado na garantia de mecanismos do direito à educação 

para o Ensino Médio, pode ser corroborada pela falta de propostas que se 

transformem em políticas capazes de canalizar os interesses da população e as 

necessidades para ampliar o acesso ao ensino. Por outro lado, os resultados obtidos 

não tornam o Poder Legislativo desnecessário. Pelo contrário, o Legislativo exerce 

diferentes funções, das quais destacamos a fiscalização do Poder Executivo. 

Portanto, o fortalecimento da democracia depende da reconfiguração do Legislativo 

e não de sua supressão. 

Atestar que com relevância os parlamentares apresentam propostas que vão 

à contramão do direito à educação, exige que nossa atenção se volte para o 

Legislativo. Remete a importância do cidadão se interessar pela política, afinal os 

parlamentares que ocupam o Congresso são de responsabilidade dos próprios 

cidadãos, que os elegeram. 

A produção desta pesquisa se deu em meio a fatos que marcaram a história 

da educação no Brasil, mais especificamente no Paraná e em São Paulo, que 

consideramos importante registrar, por dois motivos: o primeiro por considerar que 

quando tratamos do direito à educação e do Poder Legislativo, não tratamos de 

questões que acontecem apenas em Brasília, no Congresso Nacional, estamos 

falando do direito à educação que é garantido, ou não, nos diferentes estados e 

municípios brasileiros. E, segundo por se tratarem de episódios que ferem a 

democracia e precisamos lembrar sempre que possível na tentativa de evitar que se 

repitam, pois a construção da consciência perpassa pela discussão da barbárie para 

que os indivíduos não se conformem com as barbáries que acontecem diariamente. 

A Declaração dos Direitos Humanos, de 1948 não deu conta de fundamentar 

os direitos, como acreditava Bobbio (1992), pois além de proteger a educação como 
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um direito é imprescindível que a sociedade e o próprio Estado a reconheça como 

um direito e não uma concessão. No início de 2015, o palco da disputa se deu na 

Assembleia Legislativa do Paraná. Educadores da rede estadual entraram em greve 

tentando impedir a aprovação de uma Lei apresentada pelo Executivo, representado 

pelo governador Beto Richa (PSDB), que entre outras coisas mudava a previdência 

dos servidores e desestruturava o plano de carreira do Magistério. A pauta de 

reivindicação contava ainda com o requerimento para que o governo cumprisse com 

os direitos dos professores contratatos temporariamente, com o retorno de 

programas educacionais, regularização do repasse do fundo rotativo às escolas, 

posse de profissionais aprovados em concurso, diminuição de alunos na sala de 

aula para evitar a superlotação. Reivindicações legítimas que interferem no direito à 

educação, mesmo assim, no dia 29 de abril ocorreu um massacre no Centro Cívico 

de Curitiba. Professores, educadores e demais servidores ocuparam a praça em 

frente à Assembleia na tentativa de impedir a votação do projeto que abalava 

direitos. A manifestação foi brutalmente impedida pela Polícia Militar por mais de 

uma hora, com bombas, balas de borracha, jatos de água que deixaram dezenas de 

educadores feridos. A praça parecia mais um campo de guerra. Mesmo com um ato 

de tamanha brutalidade o projeto foi votado e aprovado.  

Em outubro de 2015, a Secretaria Estadual de São Paulo, do governo de 

Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou a reorganização do ensino. O projeto previa a 

realocação de estudantes para outras instituições de ensino, não garantido a 

proximidade com a região onde o estudante morava, e o fechamento de 94 escolas. 

A reorganização contava com um sistema conforme a idade e ano escolar do aluno. 

O projeto foi apresentado sem antes estabelecer uma discussão com a comunidade 

escolar. Em manifestação contrária, os próprios estudantes do Ensino Médio 

começaram a ocupar as escolas para impedir o fechamento das mesmas. Como o 

projeto avançava, os estudantes ocuparam as principais avenidas da cidade, onde a 

Polícia Militar também reagiu duramente com bombas, gás de efeito moral e prisões. 

O movimento mostrou a força da juventude com a revogação do projeto.  

A violação dos direitos à educação, preconizadas no Paraná e em São Paulo, 

endossam a importância de compreender o Estado brasileiro, particularmente, o 

Poder Legislativo no Brasil, nos estados e nos municípios.  

Estes fatos marcaram a educação e ganharam repercussão mundial diante a 

barbárie contra profissionais da educação, estudantes e sociedade, em ataque aos 
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direitos à educação. No entanto, a educação é a principal ferramenta contra a 

barbárie.  
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PROPOSIÇÕES SOBRE MATERIAL DIDÁTICO APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA O ENSINO MÉDIO (1997-

2014) 

 

 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

PL 1855/1999 
SENADO FEDERAL - 

EDISON LOBÃO - PFL/MA Projeto de lei que dispõe sobre a reutilização de livros didáticos no ensino fundamental e 
médio e dá outras providências Arquivada 

PL 4318/1998 
Pedro Valadares - PSB/SE 

Dispõe sobre o prazo de utilização dos livros didáticos nas escolas de ensino fundamental 
e médio, das redes pública e privada, e dá outras providências. Arquivada 

PL 3005/2000 
Renato Silva - PSDB/PR 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de impressão das letras do Hino Nacional e do Hino à 
Bandeira Nacional em material didático do ensino fundamental e médio. Arquivada 

PL 4012/2001 
José Carlos Coutinho - 
PFL/RJ Estabelece a gratuidade de livros didáticos para alunos da rede pública. Arquivada 

PL 6179/2002 José Carlos Coutinho - 
PFL/RJ 

Torna conveniente a reutilização de livros didáticos no ensino fundamental e médio e dá 
outras providências. Arquivada 

PL 1117/2003 Carlos Nader PFL/RJ Estabelece a gratuidade de livros didáticos para alunos da rede pública Arquivada 

PL 4044/2004 

Paulo Lima - PMDB/SP 

Dispõe sobre o uso do livro didático nas escolas de ensino médio de todo o País e dá 
outras providências. Explicação: Obriga as escolas do ensino médio a manterem por, no 
mínimo três anos, os mesmos livros didáticos; proíbe o uso de apostilas. Tramitando em conjunto 

PL 2963/2004 
Átila Lira - PSDB/PI 

Dispõe sobre a distribuição de exemplares da Constituição Federal às escolas públicas de 
ensino fundamental e médio. Arquivada 

PL 2962/2004 
Átila Lira - PSDB/PI 

Dispõe sobre o processo de adoção e utilização de livros didáticos no ensino fundamental 
e médio nas redes pública e privada e dá outras providências. Tramitando em conjunto 

PL 5198/2005 
Professor Irapuan Teixeira 
- PP/SP 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção da Bíblia Sagrada como livro didático na 
disciplina de história nas escolas do ensino médio. Arquivada 
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PL 1401/2007 
Íris de Araújo - PMDB/GO 

Dispõe sobre o acesso dos portadores de necessidades visuais ao conteúdo de livros 
adquiridos pelos programas governamentais. Arquivada 

PL 1082/2007 Aníbal Gomes - PMDB/CE Dispõe sobre a adoção e uso de livro didático no ensino fundamental e médio." Tramitando em conjunto 

PL 6525/2009 
Silas Brasileiro - 
PMDB/MG 

Altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, de forma a tornar obrigatória a 
impressão da letra do Hino à Bandeira nos cadernos escolares. Tramitando em conjunto 

PL 3016/2011 Edivaldo Holanda Junior - 
PTC/MA 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de o material didático adquirido para o Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) e para o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 
Médio (PNLEM) ser confeccionado com matéria prima reciclada. Arquivada 

PL 4025/2012 
Márcio Marinho - PRB/BA 

Proíbe a exigência de substituição dos livros didáticos por tablets nas instituições de 
ensino fundamental, médio e superior. Retirado pelo Autor 

PL 3758/2012 

 Edinho Araújo - PMDB/SP 

Insere dispositivo na Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, para tornar obrigatória a 
impressão da imagem da Bandeira Nacional na contracapa dos livros didáticos 
confeccionados para os ensinos fundamental e médio. Tramitando em Conjunto 

PL 5925/2013 
Dr. Jorge Silva - PDT/ES 

Obriga a impressão de mensagens educativas sobre saúde em material didático para o 
ensino fundamental e médio. Tramitando em conjunto 
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PROPOSIÇÕES SOBRE TRANSPORTE APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA O ENSINO MÉDIO (1997-2014) 

 

 

ROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

PL 1025/1999 
Eduardo Paes - PFL/RJ. 

Cria o direito à passagem gratuita em ônibus intramunicipais ou que liguem municípios de 
uma mesma região metropolitana para alunos da rede pública de ensino. 

Arquivada 

PL 2769/2000 

Eurípedes Miranda - 
PDT/RO 

Estabelece a gratuidade no transporte coletivo urbano e rural para os alunos do ensino 
fundamental e médio da rede pública. 

Arquivada 

PEC 295/2000 

Almerinda de Carvalho - 
PFL/RJ 

Acresce parágrafo único ao art. 205 da Constituição Federal, instituindo gratuidade nos 
Sistemas de Transportes Públicos Coletivos para estudantes de ensino fundamental e 
médio matriculados em estabelecimentos públicos e privados. 

Arquivada 

PL 5173/2001 

Nair Xavier Lobo - 
PMDB/GO 

Dispõe sobre o desconto de cinquenta por cento para estudantes do ensino médio e 
superior no transporte público coletivo rodoviário interestadual de passageiros. 

Arquivada 

PL 154/2003 
Maurício Rabelo - PL/TO 

Dispõe sobre o desconto de cinquenta por cento para estudantes do ensino médio e 
superior no transporte público coletivo rodoviário interestadual de passageiros. 

Arquivada 

PL 1640/2007 

Antonio José Medeiros - 
PT/PI 

Altera a Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). Explicação: Mantém o PNATE com o objetivo de 
oferecer transporte escolar aos alunos de todos os níveis da educação básica pública, 
residentes em área rural. 

Arquivada 

PL 886/2007 

Rose de Freitas - 
PMDB/ES 

Modifica o artigo 2º da Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004, que dispõe sobre o 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE. Explicação: Inclui o aluno 
do ensino médio de área rural como beneficiário do transporte escolar 

Arquivada 

PL 829/2007 

Sandro Mabel - PR/GO 
 Concede desconto de 50% (cinqüenta por cento) aos estudantes do ensino fundamental, 
médio e superior no transporte coletivo rodoviário que interliga municípios vizinhos de 
estados diferentes. 

Tramitando em conjunto 
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PL 736/2007 

Lira Maia - PFL/PA,Nilmar 
Ruiz - PFL/TO 

Altera a Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004 que " Institui o Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte do Escolar - PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos 
financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996" e dá outras providências. Explicação: Estabelece que os recursos 
financeiros do PNATE sejam repassados diretamente a quem efetivamente presta o 
atendimento, os municípios. 

Arquivada 

PL 4071/2008 Juvenil - PRTB/MG Institui o Programa Especial de Transporte Estudantil - PETE e dá outras providências. Tramitando em conjunto 

PL 3417/2008 

Poder Executivo 
Altera as Leis nºs 10.709, de 31 de julho de 2003, e 10.880, de 9 de junho de 2004, para 
fixar normas de prestação do serviço de transporte escolar de alunos da educação básica 
no meio rural. 

Tramitando em conjunto 

PL 2628/2011 
Jilmar Tatto - PT/SP 

Determina o uso do transporte escolar por todos os alunos do ensino fundamental e do 
ensino médio. 

Arquivada 
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PROPOSIÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÃO APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA O ENSINO MÉDIO (1997-2014) 
 

 

PROPOSIÇÃO AUTOR AUTOR SITUAÇÃO 

PL 5934/2001 João Paulo - PT/SP 
Proíbe a merenda escolar contendo alimentos com organismos geneticamente 
modificados. Arquivada 

PL 5231/2001 
José Carlos Coutinho - 

PFL/RJ 
 Disciplina a composição da merenda escolar e dá outras providências. Explicação: Será 
composta de produtos locais. Arquivada 

PL 6188/2002 Celcita Pinheiro - PFL/MT Dispõe sobre a extensão do direito à alimentação escolar aos alunos do ensino médio. Arquivada 

PL 6194/2005 Carlos Nader - PL/RJ 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de Nutricionistas nas escolas do ensino 
fundamental e médio de rede pública em todo o Território Nacional. Arquivada 

PL 2877/2008 Poder Executivo 

Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na 
Escola aos alunos da educação básica, altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, e dá 
outras providências. Explicação: Revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 
2001. Arquivada 

PL 8036/2010 
Pedro Fernandes - 

PTB/MA 
Torna obrigatória a contratação de nutricionistas para todas as escolas do ensino 
fundamental e médio da rede pública e privada de ensino em todo o território brasileiro. 

Apensado ao PL 
4910/2009  

PL 2389/2011 
Senado Federal - Sérgio 

Zambiasi - PTB/RS 

Institui diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio das redes pública e privada, em âmbito 
nacional. Aguardando vistas 

PL 168/2011 Weliton Prado - PT/MG 
Torna obrigatória a contratação de nutricionistas para todas as escolas do ensino 
fundamental e médio da rede pública e privada de ensino em todo o território brasileiro. Retirada pelo autor 

PL 5043/2013 Alexandre Roso - PSB/RS 
Dispõe sobre a proibição da propaganda de refrigerantes e alimentos de baixo teor 
nutritivo em escolas de ensino fundamental e médio. Tramitando em conjunto 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=427651&ord=1
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=427651&ord=1
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PROPOSIÇÕES SOBRE ASSISTÊNCIA À SAÚDE APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA O ENSINO MÉDIO 

(1997-2014) 

 

 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

PL 1887/1999 
Edison Andrino - 

PMDB/SC  

Possibilita o exame toxicológico em alunos. Explicação: Autoriza a realização de exame 
anti-doping nas escolas. 

Arquivada 

PL 565/1999 Maria Lúcia - PMDB/M Cria cadastro obrigatório de saúde preventiva nos estabelecimentos de ensino e dá outras 
providências. 

Arquivada 

PL 3913/2004 Carlos Nader - PFL/RJ Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames oftalmológicos nos alunos 
matriculados na rede oficial de ensino e dá outras providências. 

Arquivada 

PL 3154/2004 Carlos Nader - PFL/RJ Dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas públicas e privadas, contratarem Assistentes 
Sociais e Psicólogos 

Arquivada 

PL 6048/2005 Carlos Nader - PL/RJ Torna obrigatório a aplicação tópica de flúor em crianças e adolescentes da rede pública 
de ensino médio e fundamental, e dá outras providências. 

Arquivada 

PL 7526/2006 José Divino - S.PART./RJ 
Dispõe sobre o fornecimento periódico de um "Kit de saúde dentária" aos alunos das 
escolas da Rede Públicas de educação, de ensino fundamental e ensino médio, e dá 
outras providências. 

Arquivada 

PL 653/2007 João Dado - PDT/SP Dispõe sobre a oferta de atendimento psicológico aos corpos discente e docente das 
escolas públicas de ensino fundamental e médio. 

Arquivada 

PEC 13/2007 
Valtenir Luiz Pereira - 

PSB/MT e outros 

Acrescenta o inciso VIII ao art. 208 da Constituição Federal de 1988.  Explicação: Garante 
aos alunos de ensino fundamental e médio atendimento por equipe de avaliação formada 
por Psicólogos e Assistentes Sociais. 

Arquivada 

PL 4616/2009 William Woo - PSDB/SP 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames oftalmológicos e 
otorrinolaringológicos nos estudantes matriculados na rede pública ou particular de ensino 
fundamental e ensino médio. 

Arquivada 

PL 6868/2010 
Senado Federal - Marisa 

Serrano - PSDB/MS 
Autoriza o Poder Público a realizar exames anuais de saúde nos estudantes dos ensinos 
fundamental e médio e institui a Semana Nacional da Saúde na Escola. 

Pronta para pauta 

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=523310
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=523310
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PL 1691/2011 
Roberto de Lucena - 

PV/SP 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de psicólogo, fazendo parte do quadro 
funcional, em todas as instituições de ensino fundamental e médio, sejam federais, 
estaduais e municipais, públicas ou privadas, para atuar na prevenção do bullying e levar 
melhorias ao ambiente escolar, e dá outras providências. 

Arquivada 

PL 5780/2013 
Anderson Ferreira - 

PR/PE 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de um posto de saúde em cada escola de 
ensino fundamental e médio. 

Tramitando em conjunto 
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PROPOSIÇÕES SOBRE FINANCIAMENTO APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA O ENSINO MÉDIO (1997-2014) 
 

 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

PL 1485/1999 
Luiz Bittencourt - 

PMDB/GO 
Dispõe sobre o saque do saldo da conta vinculada no FGTS para o custeio de 
mensalidades escolares.  

Arquivada 

PL 4393/1998 
MAURICIO NAJAR - 

PFL/SP 

Altera o artigo 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, facultando a utilização da conta vinculada para o 
pagamento de mensalidades escolares de segundo e terceiro graus e cursos 
profissionalizantes. Explicação: Autoriza o trabalhador a utilizar ate cinquenta por cento do 
saldo do FGTS e o valor bloqueado corresponda a no máximo oitenta por cento do valor 
de cota etapa do curso. 

Arquivada 

PL 2271/1999 Osvaldo Biolchi - PTB/RS 
Dispõe sobre bolsas de estudo para os alunos do ensino médio que demonstrarem 
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas em cursos regulares da rede 
pública na localidade de residência do educando. 

Arquivada 

PL 557/1999 Oliveira Filho - PPB/PR Dispõe sobre a utilização de recursos da conta vinculada do fundo de garantia do tempo 
de serviço - FGTS para pagamento de matrícula e mensalidades escolares. 

Arquivada 

PL 77/1999 Enio Bacci - PDT/RS 
Acresce os incisos XIII, XIV e XV, ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 
 Explicação: Permite a movimentação da conta vinculada do FGTS para o custeio da 
educação do trabalhador e seus dependentes. 

Arquivada 

PEC 149/1999 
Ronaldo Vasconcellos - 

PFL/MG 
Modifica o art. 212, § 3º da Constituição Federal. Explicação: estabelecendo que a 
distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento do ensino infantil, 
fundamental e médio; alterando a Constituição Federal de 1988. 

Arquivada 

PEC 32/1999 
Pompeo de Mattos - 

PDT/RS 

Determina a concessão de bolsas de estudos e crédito educativo para o ensino médio e 
superior aos estudantes carentes em instituições privadas, acrescentando inciso VIII ao 
art. 208 da Constituição Federal. 

Pronta para pauta 

PL 599/1999 
Manoel Salviano - 

PSDB/CE. 
Dispõe sobre a permissão para a movimentação da conta vinculada do FGTS para o 
custeio de despesas com educação do trabalhador ou seus dependentes. 

Arquivada 
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PEC 232/2000 Poder Executivo 

Inclui o § 8º ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Explicação: Possibilita os estados e o DF utilizarem recursos de sua 
participação no salario educação para expansão e desenvolvimento do ensino médio. 
Altera a Constituição Federal de 1988. 

Arquivada 

PL 5992/2001 
José Carlos Fonseca Jr. - 

PFL/ES Dispõe sobre a utilização, pelo trabalhador, de sua conta de Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço para pagamento de despesas educacionais com matrículas e anuidades. 

Tramitando em Conjunto 

PL 4727/2001 
José Carlos Coutinho - 

PFL/RJ 

Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, de forma a permitir 
saque no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento de 
mensalidade escolar no ensino médio e no superior, bem como de dívidas do programa de 
crédito educativo. 

Tramitando em Conjunto 

PL 4657/2001 Chico Sardelli - PFL/SP 

Acrescenta inciso e parágrafo ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que 
"Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras 
providências". Explicação: Autoriza a movimentação da conta vinculada do FGTS para 
pagamento de despesas com educação do trabalhador e seus dependentes. 

Tramitando em Conjunto 

PL 4044/2001 
Givaldo Carimbão - 

PSB/AL 
Dispõe sobre a utilização de recursos da conta vinculada do fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS, para pagamento de mensalidades escolares em atraso.  

Tramitando em Conjunto 

PL 6986/2002 
Antônio do Valle - 

PMDB/MG 
Institui o Programa Nacional de Auxílio a estudantes carentes matriculados no ensino 
médio. 

Arquivada 

PL 2434/2003 
João Mendes de Jesus - 

PSL/RJ 

Obriga as instituições privadas de ensino superior, médio e fundamental, a aplicar, no 
mínimo, 10% de seu faturamento líquido anual na execução de bolsas de estudos a 
estudantes afrodescendentes, comprovadamente carentes. 

Arquivada 

PL 2752/2003 
Salvador Zimbaldi - 

PTB/SP 

Estabelece o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, para financiamento 
e investimento em educação de ensino médio, profissionalizantes e ensino superior e dá 
outras providências. 

Tramitando em Conjunto 

PL 2321/2003 
Pastor Reinaldo - 

PTB/RS 
Dispõe sobre o custeio da educação dos filhos de policias militares, civis e federais morto 
em serviço. 

Arquivada 

PL 2033/2003 
Bernardo Ariston - 

PMDB/RJ 
Dispõe sobre a transferência e a destinação de recursos financeiros recolhidos ao FNDE, 
e dá outras providências. 

Arquivada 

PEC 190/2003 
Professora Raquel 

Teixeira - PSDB/GO e 
outros 

Modifica o art. 212 da Constituição Federal e acrescenta novo artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. Explicação: Aumenta para 25% (vinte e cinco por 
cento) a participação financeira da União em Educação; estabelece o caráter permanente 
do FUNDEF; cria Fundos para o ensino infantil e médio; altera a Constituição Federal de 
1988. 

Arquivada 
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PEC 55/2003 
Wilson Santiago - 

PMDB/PB 

Altera a redação do art. 213 da Constituição Federal. Explicação: Destina recursos 
públicos para concessão de bolsa de estudo para o estudante carente do ensino superior; 
as bolsas para o ensino médio e fundamental serão concedidas quando houver falta de 
vagas e cursos regulares na rede pública na localidade de residência do educando; altera 
a Constituição Federal de 1988. Devolvida ao autor 

PEC 4/2003 
Mendes Ribeiro Filho - 

PMDB/RS 

Acrescenta inciso ao art. 208 da Constituição Federal. Explicação: Dispõe que na 
existência de vagas na rede pública do ensino fundamental, médio e superior, caberá ao 
Poder Público promover a compra de vagas, em especial em escola confessional e 
comunitária; altera a Constituição Federal de 1988. Devolvida ao autor 

PL 4454/2004 Enio Bacci - PDT/RS 
Acresce os incisos XIII, XIV e XV, ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e dá 
outras providências. Explicação: Autoriza a movimentação da conta do FGTS para o 
custeio de educação do trabalhador e de dependente. Tramitando em Conjunto 

PL 3662/2004 
Luiz Carlos Santos - 

PFL/SP 
Concede incentivo fiscal às empresas que criarem programas de custeio do ensino 
fundamental, médio e superior, para seus funcionários e dependentes. Arquivada 

PL 3295/2004 Almir Moura - PL/RJ Dispõe sobre incentivo fiscal na concessão de bolsas de estudo, nas condições que 
especifica. Tramitando em Conjunto 

PL 4785/2005 
Antonio Carlos Mendes 

Thame - PSDB/SP 

Dispõe sobre a dedução de gastos com ensino fundamental, médio e superior pagos em 
favor de empregados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real na 
determinação do imposto de renda. 

Apensado ao PL 
2636/2003 

PEC 415/2005 Poder Executivo 

Dá nova redação ao § 5º do art. 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. Explicação: Estabelece que os recursos obtidos 
com o salário-educação serão aplicados no financiamento da Educação Básica e não 
apenas no ensino fundamental; cria o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 
Altera a Constituição Federal de 1988. Arquivada 

PL 7700/2006 
Senado Federal - Sérgio 

Zambiasi - PTB/RS 
Altera o art. 2º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, para estender o atendimento do 
Programa Universidade para Todos aos estudantes beneficiados com bolsa parcial no 
ensino médio privado. 

Aguardando Designação 
de Relator na Comissão 
de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC) 

PL 7133/2006 
João Herrmann Neto - 

PDT/SP 
Institui o Programa Nacional de Auxílio a estudantes carentes matriculados no ensino 
médio. Arquivada 
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PL 2675/2007 Otavio Leite - PSDB/RJ 

Institui o Programa Alternativo de Acesso à Rede Mundial de Computadores, Passe - 
Internet, para estudantes da rede pública dos ensinos fundamental, médio e superior em 
níveis federal, estadual e municipal, com fins exclusivamente pedagógicos; altera a Lei nº 
9.998, de 17 de agosto de 2000, a Lei do Fust, e dá outras providências. Tramitando em Conjunto 

PL 1031/2007 
Professor Ruy Pauletti - 

PSDB/RS 
Dispõe sobre a criação do ProMed, Programa de concessão de bolsas de estudo no 
Ensino Médio em instituições de ensino privado, e dá outras providências. Arquivada 

PL 726/2007 Sandes Júnior - PP/GO Institui o Programa Nacional de Auxílio a estudantes carentes matriculados no ensino 
médio. Aguardando parecer 

PL 4442/2008 Márcio França - PSB/SP Dispõe sobre o financiamento do ensino médio e do ensino técnico - PROTÉCNICO e dá 
outras providências. Arquivada 

PEC 233/2008 Poder Executivo 

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. Explicação: Simplifica o 
sistema tributário federal, criando o imposto sobre o valor adicionado federal (IVA-F), que 
unificará as contribuições sociais: Cofins, Pis e Cide-combustível; extingue e incorpora a 
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) ao imposto de renda das pessoas jurídicas 
(IRPJ); estabelece mecanismos para repartição da receita tributária; institui um novo ICMS 
que passará a ter uma legislação única, com alíquotas uniformes, e será cobrado no 
estado de destino do produto; desonera a folha de pagamento das empresas, acaba com 
a contribuição do salário-educação e parte da contribuição patronal para a Previdência 
Social. Reforma Tributária. Tramitando em Conjunto 

PL 5384/2009 Gilmar Machado - PT/MG Altera o art. 74 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que institui as diretrizes e 
bases da Educação Nacional. Tramitando em Conjunto 

PL 4828/2009 João Herrmann - PDT/SP Institui o Programa Nacional de Auxílio a estudantes carentes matriculados no ensino 
médio. Arquivada 

PL 7333/2010 
Eliseu Padilha - 

PMDB/RS 

Dispõe sobre o uso dos recursos do Fundo de Universalização de Serviços de 
Telecomunicações - FUST, criado pela Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para a 
aquisição de computadores destinados aos estudantes brasileiros. Tramitando em Conjunto 

PEC 522/2010 
Pompeo de Mattos - 

PDT/RS 

Dá nova redação ao Inciso IV do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, da Constituição da República Federativa do Brasil, para facultar aos 
Municípios dispor dos recursos recebidos à conta do FUNDEB para atuação no ensino 
médio. 

Pronta para Pauta na 
Comissão de 
Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC) 

PL 1050/2011 Dr. Ubiali - PSB/SP Dispõe sobre o financiamento do ensino médio e do ensino técnico - PROTÉCNICO e dá 
outras providências. Tramitando em Conjunto 
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PL 6894/2013 
Gonzaga Patriota - 

PSB/PE 

Dispõe sobre a vinculação de bolsistas de iniciação científica para ensino superior e 
médio, estudantes de escolas técnicas federais e prestadores de serviço militar obrigatório, 
ao Regime Geral de Previdência Social e dá outras providências.  

Aguardando Designação 
de Relator 

PEC 257/2013 
Diego Andrade - 

PSD/MG 

Dá nova redação ao Inciso IV do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, da Constituição da República Federativa do Brasil, para facultar aos 
Municípios dispor dos recursos recebidos à conta do FUNDEB para atuação no ensino 
médio. Tramitando em Conjunto 
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PROPOSIÇÕES SOBRE ACESSO, PERMANÊNCIA E QUALIDADE APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA O 
ENSINO MÉDIO (1997-2014) 
 

 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

PL 1194/1999 
CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES PINTO - 
PFL/RJ. 

Projeto de lei que dispõe sobre a garantia de vagas nas escolas públicas de ensino 
fundamental e médio para filhos de pastores, missionários e sacerdotes de qualquer credo 
religioso. Arquivada 

PL 25/1999 Paulo Rocha - PT/PA 
Modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) para instituir o 
ensino médio nas penitenciárias Pronta para Pauta 

PEC 9/1999 
Osvaldo Biolchi - 

PTB/RS 
 Altera a redação do inciso IV do art. 206 e acrescenta inciso VIII ao art. 208 da 
Constituição Federal. Arquivada 

PL 2840/2000 Esther Grossi - PT/RS  

Estabelece procedimentos relativos ao cumprimento da prioridade na oferta de vagas para 
o ensino médio. Arquivada 

PL 2671/2000 
Senado Federal - 

Geraldo Candido - PT/RJ 
Acrescenta inciso ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. Explicação: Estende aos alunos do ensino médio da rede pública, os programas de 
distribuição gratuita de livro didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Pronta para pauta 

PL 6213/2002 
Pompeo de Mattos -

PDT/RS 
Estabelece meios de incentivo ao acesso de estudantes afro-brasileiros na educação 
infantil, no ensino fundamental e médio ministrados por escolas da rede pública. Tramitando em conjunto 

PEC 503/2002 Mirian Reid - PSB/RJ Altera o inciso II do art. 208 para assegurar a garantia do ensino médio. Arquivada 

PEC 210/2003 
Wilson Santos - 

PSDB/MT e outros. 
Altera os arts. 208 e 210 da Constituição Federal para assegurar a oferta e a 
obrigatoriedade do ensino pré-primário e do ensino médio. Arquivada 

PEC 78/2003 
Professora Raquel 

Teixeira - PSDB/GO 
Altera os arts. 208 e 210 da Constituição Federal para assegurar a oferta e a 
obrigatoriedade do ensino médio. Arquivada 

PL 3875/2004 
Ronaldo Vasconcellos - 

PTB/MG 
Dispõe sobre o atendimento ao educando, na pré-escola, no ensino fundamental e no 
ensino médio públicos, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. Arquivada 

PEC 232/2004 
Eliseu Padilha - 

PMDB/RS e outros 
Modifica o inciso I do art. 208 da Constituição Federal, visando tornar o ensino médio 
obrigatório e gratuito, suprimindo o inciso II e renumerando-se os demais.  Arquivada 

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=2152
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PL 6282/2005 
Celcita Pinheiro - 

PFL/MT 
Altera o inciso VIII do art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Explicação: Estende aos alunos do ensino 
médio o atendimento com material escolar, transporte, alimentação e saúde. Arquivada 

PL 7420/2006 
Professora Raquel 

Teixeira - PSDB/GO 

Dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos 
na sua promoção. Aguardando Criação de Comissão Temporária pela MESA; Comissão 
em funcionamento; Aguardando Parecer do Relator na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7420, de 2006, da Sra. Professora Raquel Teixeira, 
que "dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores 
públicos na sua promoção", e apensados (PL742006) Aguardando deliberação 

PL 7409/2006 
Senado Federal - 

Cristovam Buarque - 
PDT/DF 

Altera o inciso II do art. 4º e o inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, para assegurar o acesso de todos os interessados ao ensino médio 
público. Explicação: Inclui como dever do Estado a universalização do ensino médio 
gratuito. 

Transformado em Norma 
Jurídica 

PL 1680/2007 Lelo Coimbra - PMDB/ES 
Dispõe sobre o dever do Estado e a responsabilidade dos gestores públicos na oferta da 
educação de qualidade. Tramitando em Conjunto 

PL 1659/2007 Elismar Prado - PT/MG 

Altera o inciso VIII do art. 4° da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação. Explicação: Estende aos alunos do ensino médio da 
rede pública o atendimento com programas suplementares de material escolar, transporte, 
alimentação e saúde. Arquivada 

PL 1157/2007 
Luciana Genro - 

PSOL/RS 
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, de modo a tornar obrigatória a oferta de vagas no ensino 
médio. Arquivada 

PEC 214/2007 Luciano Castro - PR/RR 
Dá nova redação ao inciso VII do art. 208 da Constituição Federal. Explicação: Inclui os 
alunos da educação infantil e do ensino médio como beneficiários de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
Altera a Constituição Federal de 1988. Arquivada 

PL 5865/2009 Sueli Vidigal - PDT/ES 
Institui a garantia prioritária às crianças e adolescentes órfãos, residentes em abrigos e 
instituições coletivas, públicas e privadas, em vagas em instituições da rede pública de 
ensino básico. Tramitando em Conjunto 

PL 1595/2011 Erika Kokay - PT/DF 

Altera os arts. 17, 18 e 19 e acrescenta o art. 19-A à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - 
Lei de Execução Penal. Explicação: Torna obrigatória a oferta do ensino fundamental e 
médio ao preso e ao internado, determina que a educação profissional seja ministrada nos 
termos da legislação educacional vigente e assegura ao preso e ao internado o direito de 
prestar exames realizados pelo Poder Público. Tramitando em conjunto 
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PL 413/2011 
Gastão Vieira - 

PMDB/MA 
Dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos 
na sua promoção. Tramitando em Conjunto 
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PROPOSIÇÕES SOBRE CURRÍCULO APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA O ENSINO MÉDIO (1997-2014) 

 

 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

PL 4016/1997 
OSORIO ADRIANO - 

PFL/DF 

Altera o artigo 36 da Lei nº 9.394, de 24 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, e dá outras providências. Explicação: Estabelece que o currículo do ensino 
médio oferecerá um conjunto de metodologia que terá obrigatoriamente que direcionar o 
aluno para que, ao sair da escola, possa exercer funções e empregos alternativos e 
capacitação para adaptar-se a novos formatos do mercado de trabalho. Poder Conclusivo 
das Comissões - artigo 24, inciso II. Arquivada 

PL 3844/ 1997 José Aníbal - PSDB/SP  Dispõe sobre educação em direitos humanos e institui a política nacional de educação em 
direitos humanos para o ensino fundamental e médio. 

Aguardando deliberação 
de recurso 

PL 3178/1997 Padre Roque - PT/PR. 
Altera dispositivos do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
"Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional". Explicação: Inclui no currículo 
do ensino médio a filosofia e sociologia, como disciplinas obrigatórias. Vetado totalmente 

PL 3158/1997 
LINDBERG FARIAS - 
PSTU/RJ,RICARDO 

GOMYDE - PCdoB/PR Dispõe sobre a jornada de trabalho dos estudantes dos níveis de ensino fundamental, 
médio e superior. Explicação: Fixa a jornada de trabalho em seis horas diárias. Arquivado  

PL 2836/1997 
JOSE PIMENTEL - 

PT/CE Acrescenta parágrafo ao artigo 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, tornando 
obrigatória a inclusão da disciplina educação orçamentária, na grade curricular das 
escolas brasileiras. Devolvido Ao Autor 

PL 4594/1998 
RICARDO GOMYDE - 

PCdoB/PR 

Dispõe sobre redução da jornada de trabalho dos estudantes dos níveis de ensino 
fundamental, médio e superior. Explicação: Reduz o horário de oito para seis horas 
quando o empregado estiver fora da faixa de idade apropriada para o ensino fundamental 
ou médio. Arquivada 
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PL 4509/1998 
FRANCISCO 

RODRIGUES - PTB/RR 

Projeto de lei que modifica o art. 4º da Lei nº 9.394, de 1996, incluindo inciso que 
determina a oferta do ensino de recuperação obrigatório de verão nas escolas de 1º e 2º 
graus. Arquivada 

PL 4486/1998 
WIGBERTO TARTUCE - 

PPB/DF 

 Dispõe sobre a obrigatoriedade de leitura de periódicos para alunos das instituições 
públicas de ensino fundamental e médio. Explicação: A leitura será integrada ao programa 
das disciplinas do currículo escolar não constituindo disciplina especifica. Arquivada 

PL 4236/1998 
ERALDO TRINDADE - 

PPB/AP  Acrescenta inciso ao art. 27 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Explicação: 
Implanta programas de educação preventiva contra o uso de drogas em todas as escolas. Arquivada 

PL 1997/1999 
Pedro Fernandes - 

PSD/MA 
Inclui no currículo escolar do ensino médio e da educação superior a disciplina "Direitos 
Básicos do Cidadão", e dá outras providências. Arquivada 

PL 1996/1999 
Pedro Fernandes - 

PSD/MA 
Inclui no currículo escolar do ensino médio e da educação superior a disciplina "Normas 
Gerais de Orçamento e Finanças Públicas", e dá outras providências. Arquivada 

PL 1996/1999 
PEDRO FERNANDES 

RIBEIRO - PSD/MA 

Projeto de lei que inclui no currículo escolar da educação básica, superior, especial, 
profissional e de jovens e adultos a disciplina "Educação Ambiental", e dá outras 
providências. Arquivada 

PL 1377/1999 Sérgio Reis - PMN/SE Estabelece a obrigatoriedade de se incluir no currículo do ensino fundamental e médio o 
estudo da Constituição Federal Arquivada 

PL 1131/1999 
VICTOR PIRES 

FRANCO NETO - 
PFL/PA. 

Projeto de lei que dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina Ética e Cidadania nos 
currículos escolares dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, das redes 
pública e privada em todo País. Arquivada 

PL 825/1999 
Glycon Terra Pinto - 

PL/MG 

Dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina "Linguagem de Programação de 
Computador" nos currículos escolares dos estabelecimentos do ensino médio, das redes 
pública e privada em todo o País. Arquivada 

PL 434/1999 Magno Malta - PTB/ES Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as drogas entorpecentes e psicotrópicas 
e sobre prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (DST's) e AIDS a nível do 1º 
e 2º graus de ensino e nos cursos de formação de professores, e dá outras providências. Pronta para Pauta 

PL 259/1999 
Esther Grossi - 

PT/RS,Ben-Hur Ferreira 
- PT/MS 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, da 
temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e dá outras providências. 

Transformado em Norma 
Jurídica 

PL 66/1999 Iara Bernardi - PT/SP Dispõe sobre a criação de Programa de Orientação Sexual, de Prevenção das DST/AIDS 
e do Uso Abusivo de Drogas e dá outras providências. 

Aguardando Apreciação 
do Veto 
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PL 3987/2000 Átila Lira - PSDB/PI 
Dispõe sobre o ensino da língua espanhola 

Transformado em Norma 
Jurídica 

PL 3857/2000 
Fernando Zuppo - 

PDT/SP Dispõe sobre a inclusão do ensino de Ética e Cidadania nos currículos escolares. Tramitando em conjunto 

PL 3728/2000 
José Carlos Coutinho - 

PFL/RJ 
Inclui conteúdo de educação ambiental nos currículos de ensino fundamental, de ensino 
médio e de ensino superior. Arquivada 

PL 3699/2000 
Ricardo Ferraço - 

PSDB/ES 

Dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina "noções de trânsito", nos currículos 
escolares dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, das redes pública e 
privada em todo o país. Arquivada 

PL 3680/2000 
Alberto Fraga - 

PMDB/DF 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, tornando obrigatória a matéria de educação física nos níveis de 
educação e ensino regulares, e dá outras providências. Arquivada 

PL 2585/2000 Marcos Afonso - PT/AC 
Dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina "Computação" nos currículos escolares 
dos estabelecimentos de ensino fundamental, e médio, das redes pública e privada em 
todo o País. Arquivada 

PL 2301/2000 
 Lincoln Portela - 

PST/MG 
Determina a obrigatoriedade da execução semanal do Hino Nacional nos 
estabelecimentos de ensino primário e médio. 

Transformado em Norma 
Jurídica 

PL 2293/2000 
Senado Federal - 

GERALDO CÂNDIDO - 
PT/RJ 

Acrescenta § 6º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional", incluindo o ensino da Introdução à 
Comunicação de Massa no currículo dos ensinos fundamental e médio. Arquivada 

PL 5692/2001 
Glycon Terra Pinto - 

PMDB/MG 

Dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina "Linguagem de Programação de 
Computador" nos currículos escolares dos estabelecimentos do ensino médio, das redes 
pública e privada em todos o País. Arquivada 

PL 5654/2001 
Pinheiro Landim - 

PMDB/CE 
Dispõe sobre obrigatoriedade do ensino de noções de civismo nos estabelecimentos de 
ensino do País. Arquivada 

PL 5433/2001 Nilson Mourão - PT/AC Institui a obrigatoriedade de criação, pelas escolas do ensino fundamental e médio, de 
programas de educação preventiva integral contra o tabagismo e o abuso de drogas. Tramitando em conjunto 

PL 5432/2001  Nilson Mourão - PT/AC Dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina Noções de Direito no currículo escolar do 
ensino médio. Arquivada 

PL 5246/2001 Bispo Rodrigues - PL/RJ 

Dispõe sobre a inclusão da questão da "violência contra a mulher" como parte dos temas 
transversais integrantes dos parâmetros curriculares nacionais. NOVA EMENTA: Insere na 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o art. 27-A, para indicar um conjunto de temas 
transversais que devem ser contemplados nos currículos plenos do ensino fundamental e 
médio. 

 Aguardando Designação 
de Relator 
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PL 4743/2001 
Lincoln Portela - 

PSL/MG 

 Acrescenta incisos aos arts. 36 e 43 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Explicação: Estabelece que os 
currículos do ensino médio e superior desenvolverão metodologia capaz de assegurar aos 
estudantes uma mentalidade sobre a responsabilidade na busca de soluções para os 
problemas sociais e ambientais. Aguardando parecer 

PL 4250/2001 
Luiz Bittencourt - 

PMDB/GO 

Institui o "Programa Leitura de Jornais e Revistas em Sala de Aula", como atividade 
extracurricular, nos estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio de todo o 
país, e dá outras providências. Arquivada 

PL 4164/2001 
 Roberto Rocha - 

PSDB/MA 
Dispõe sobre o ensino de noções de legislação fiscal e tributária no ensino médio e 
superior. Arquivada 

PL 7309/2002 Cabo Júlio - PST/MG Torna obrigatória a inclusão, no programa de disciplinas do ensino fundamental e médio, 
de estudos sobre o uso de drogas e dependência química. 

Aguardando Apreciação 
pelo Senado Federal 

PL 7276/2002 
José Carlos Coutinho - 

PFL/RJ 
Estabelece a obrigatoriedade da inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, da 
temática - História e Cultura Afro-Brasileira, e dá outras providências. Arquivada 

PL 6624/2002 
José Carlos Coutinho - 

PFL/RJ Institui o Programa de Educação para a Preservação do Patrimônio Ecológico. Arquivada 

PL 6472/2002 
José Carlos Coutinho - 

PFL/RJ 
Faz necessário o ensino sobre drogas entorpecentes e psicotrópicas nas escolas públicas 
e privadas de 1º e 2º grau. Tramitando em conjunto 

PL 6444/2002 Enio Bacci - PDT/RS Dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina Meio Ambiente e a Água Potável, no 
currículo escolar, a partir do ensino fundamental, até o final do ensino médio. Arquivada 

PL 6349/2002 
Alceste Almeida - 

PMDB/RR Dispõe sobre o ensino de música nas escolas de Ensino Fundamental e Médio.  Arquivada 

PL 6323/2002 
Pompeo de Mattos - 

PDT/RS 
Determina a inclusão da disciplina Formação de Condutores de Veículos nos currículos do 
ensino médio. Arquivada 

PL 6200/2002 
José Carlos Coutinho - 

PFL/RJ 

Estabelece a educação para o trabalho e para a cidadania. Explicação: Obriga as escolas 
públicas oferecerem curso de alfabetização de adulto e ensino fundamental e médio para 
estudante trabalhador. Arquivada 

PL 6176/2002 
José Carlos Coutinho - 

PFL/RJ 
Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de informática nos currículos plenos dos 
estabelecimentos de 2º e 3º graus. Arquivada 

PL 2727/2003 
Professor Irapuan 
Teixeira - PP/SP 

Dá nova redação ao inciso III do § 1º do art. 36 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, para incluir conhecimentos de Política como parte do currículo do Ensino Médio. Arquivada 

PL 2402/2003 
Gastão Vieira - 

PMDB/MA 

Dispõe sobre os estágios de estudantes de instituições da educação superior, da 
educação profissional e do ensino médio, inclusive nas modalidades da educação de 
jovens e adultos e da educação especial.  Arquivada 
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PL 2327/2003 
 Pastor Reinaldo - 

PTB/RS 
Torna obrigatória a presença de um exemplar da Bíblia Sagrada em todas as salas de 
aula no Território Nacional. Arquivada 

PL 1641/2003 
Dr. Ribamar Alves - 

PSB/MA 

Altera dispositivos do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  Explicação: Inclui as disciplinas "Filosofia" e 
"Sociologia" como disciplinas obrigatórias do ensino médio. 

Transformado em Norma 
Jurídica 

PL 1439/2003 Carlos Nader - PFL/RJ Torna obrigatório a inclusão no currículo escolar de ensino médio e fundamental de 
matéria relativa a educação para o trânsito. Arquivada 

PL 1413/2003 Carlos Nader - PFL/RJ Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de informática nos currículos plenos dos 
estabelecimentos de ensino médio e fundamental. Arquivada 

PL 1310/2003 Heleno Silva - PL/SE Inclui a disciplina Conhecimentos Agropecuários no currículo escolar do ensino 
fundamental e médio, sendo obrigatória nos sistemas Federal, Estadual e Municipal. Arquivada 

PL 1260/2003 
Eduardo Campos - 

PSB/PE 

Altera os arts. 6º, 32, caput, 34, caput e § 2º, 35 e 87, § 3º, inciso I, e acrescenta o art. 89-
A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional". Explicação: Dispõe que a duração mínima do ensino fundamental 
será de nove anos, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade, passando a 
jornada a ser de tempo integral, cumpre os preceitos da Década da Educação; aumenta 
para quatro anos a duração do ensino médio. Arquivada 

PL 779/2003 
Eduardo Cunha - 

PPB/RJ 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão no currículo escolar do ensino médio e 
fundamental em todo o País, do estudo da dependência química e as consequências do 
uso de drogas. Arquivada 

PL 776/2003 
Eduardo Cunha - 

PPB/RJ 
Cria o programa de incentivo ao atendimento voluntário para alunos com deficiência no 
aprendizado escolar. Arquivada 

PL 772/2003 
Pastor Frankembergen - 

PTB/RR 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, incluindo no currículo oficial, da rede de 
ensino, a obrigatoriedade do ensino de Educação para a Moral e o Civismo, e dá outras 
providências. Arquivada 

PL 433/2003 
Mariângela Duarte - 

PT/SP 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 09 de 
janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, 
no currículo oficial da Rede de Ensino, a obrigatoriedade da temática "Historia e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena". 

Transformado em Norma 
Jurídica 

PL 180/2003 
Reginaldo Lopes - 

PT/MG 

Autoriza o poder executivo a incluir o ensinamento do Código Nacional de Trânsito na 
grade curricular das escolas públicas e privadas, do maternal, ensino fundamental, ensino 
médio e curso normal, em todo território nacional e dá outras providências. Arquivada 



220 

PL 83/2003 
Roberto Magalhães - 

PSDB/PE 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Explicação: Inclui no currículo do 
ensino médio e fundamental o estudo sobre os países da América do Sul, bem como 
sobre a História da Unidade da Federação onde se situa o estabelecimento de ensino Arquivada 

PL 7 /2003 Iara Bernardi - PT/SP Dispõe sobre a criação de Programa de Orientação Sexual, de Prevenção das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e do Uso de Drogas. Arquivada 

PL 4634/2004 Enio Bacci - PDT/RS Dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina "Ciência Política" no currículo escolar do 
ensino médio. Arquivada 

PL 4629/2004 Carlos Nader - PL/RJ "Dispõe sobre a inclusão de disciplina educacional de Segurança Alimentar nos currículos 
do Sistema Nacional de Ensino." Devolvido ao autor 

PL 4414/2004 Enio Bacci - PDT/RS Dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina Meio Ambiente e a Água Potável, no 
currículo escolar, a partir do ensino fundamental até o final do ensino médio. Arquivada 

PL 4411/2004 Enio Bacci - PDT/RS Dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina "Política" no currículo escolar a partir da 
5ª série Arquivada 

PL 3401/2004 Neto - PSDB/SP Cria a disciplina " Educação Financeira" nos currículos de 5ª a 8ª séries do ensino 
fundamental e do ensino médio. Arquivada 

PL 3575/2004 Carlos Nader - PFL/RJ Torna obrigatórios o hasteamento da Bandeira e a execução do Hino Nacional. Arquivada 

PL 3386/2004 Feu Rosa - PP/ES Institui o "Programa Leitura de Jornais em Sala de Aula", como atividade extracurricular, 
nos estabelecimentos públicos de ensino médio. Arquivada 

PL 3366/2004 Paes Landim - PTB/PI 

 Modifica a redação de dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Explicação: Estabelece que a 
carga horária mínima anual para a educação básica seja medida em horas-aula, com 
duração de 45 (quarenta e cinco) a 60 (sessenta) minutos cada. Tramitando em conjunto 

PL 3046/2004 
Antonio Cambraia - 

PSDB/CE 

 Modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências.  
Explicação: Obriga as escolas a implantarem a diversificação dos currículos, utilizando-se 
de disciplinas obrigatórias (programa de ensino básico e ampliado) e optativas; incluindo a 
educação informal ou assistemática por meio de atividades extraclasse Arquivada 

PL 6211/2005 Carlos Nader - PL/RJ Dispõe sobre a obrigatoriedade de aulas de primeiros socorros a cada seis meses nas 
escolas públicas de ensino médio e fundamental em todo o Território Nacional. Arquivada 

PL 6157/2005 Carlos Nader - PL/RJ Dispõe sobre a previsão, a reserva e a destinação de área específica, nos 
estabelecimentos de ensino, para prática de educação ambiental. Arquivada 

PL 5950/2005 Jurandir Boia - PDT/AL 
Adiciona inciso V ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para estabelecer 
a obrigatoriedade de se aplicar testes vocacionais nas escolas públicas e privadas de 
segundo grau. Arquivada 
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PL 5763/2005 Kátia Abreu - PFL/TO Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, "estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para instituir o Programa de Educação para a Cidadania - PEC. Arquivada 

PL 5598/2005 Carlos Nader - PL/RJ Dispõe sobre a inclusão da disciplina Educação e Segurança Alimentar nos Currículos do 
Sistema de Ensino. Arquivada 

PL 5467/2005 Carlos Nader - PL/RJ Cria o Programa de Leitura de Jornais e Revistas em Sala de Aula, como atividade 
extracurricular, e fixa outras providências. Arquivada 

PL 5434/2005 
Eduardo Gomes - 

PSDB/TO 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional". NOVA EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: Altera a Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no 
tocante ao ensino da arte. Explicação: Inclui o ensino da cultura regional como 
componente curricular obrigatório nos diversos níveis de educação básica. 

Transformado em Norma 
Jurídica 

PL 5109/2005 Carlos Nader - PL/RJ Dispõe sobre a realização de testes vocacionais para alunos das escolas públicas e dá 
outras providências. Arquivada 

PL 5092/2005 Carlos Nader - PL/RJ 
Inclui como atividade extracurricular obrigatória dos cursos de ensino fundamental e médio 
oferecidos pela rede pública e privada de ensino, a visita a museus, centros culturais e 
instituições congêneres, e dá providências. Arquivada 

PL 5072/2005 Carlos Nader - PL/RJ 
Dispõe sobre a inclusão das disciplinas de Informática, Educação para a Saúde, Educação 
Moral e Cívica e Educação Ambiental na grade curricular das escolas de ensino 
fundamental e médio. Arquivada 

PL 7656/2006 Itamar Serpa - PSDB/RJ 
Dá nova redação ao inciso I do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Explicação: Estabelece o ensino 
da Língua Portuguesa nas vertentes de Literatura, Redação e Gramática. Arquivada 

PL 7607/2006 
Luiz Carlos Hauly - 

PSDB/PR 
Dispõe sobre a inclusão da disciplina empreendorismo no ensino fundamental, médio, 
profissionalizante e educação superior. Arquivada 

PL 7295/2006 
Professora Raquel 

Teixeira - PSDB/GO 

Altera os arts. 24 e 34 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional Explicação: Amplia a carga horária mínima anual 
e a jornada escolar para o ensino fundamental e médio, que será de pelo menos 7 (sete) 
horas. Tramitando em Conjunto 

PL 6642/2006 
Senado Federal - Álvaro 

Dias - PSDB/PR 

Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, para inserir o estudo da Filosofia e da Sociologia nos currículos do 
ensino médio. Arquivada 

PL 6614/2006 Badu Picanço - PL/AP Dispõe sobre a inclusão da disciplina de Direito Constitucional no currículo do ensino 
médio Arquivada 



222 

PL 6570/2006 
Pastor Frankembergen - 

PTB/RR 
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional", incluindo no currículo oficial, da rede de ensino, a obrigatoriedade 
do ensino de Educação para a Moral e o Civismo, e dá outras providências. Arquivada 

PL 6484/2006 
Celso Russomanno - 

PP/SP 
Acrescenta artigo à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional" para indicar um conjunto de temas transversais 
que devem ser incluídos nos currículos plenos do ensino fundamental e médio Arquivada 

PL 2712/2007 
Emanuel Fernandes - 

PSDB/SP 

A educação empreendedora passa a integrar obrigatoriamente os currículos da educação 
brasileira, em todos os níveis: Educação Básica, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Ensino Universitário. Arquivada 

PL 2231/2007 
Henrique Afonso - 

PT/AC 
Insere o art. 26-B na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispondo sobre o ensino 
da História e da Cultura dos Povos Indígenas. Arquivada 

PL 1960/2007 Maurício Rands - PT/PE Acrescenta parágrafo ao art. 10 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, com o objetivo de 
instituir a Semana de Educação Ambiental nas escolas de ensino fundamental e médio. 

Aguardando Designação 
de Relator 

PL 1930/2007 
Roberto Rocha - 

PSDB/MA 
Dispõe sobre a inclusão de noções de legislação fiscal e tributária no ensino médio e 
superior. Arquivada 

PL 1783/2007 
Professor Ruy Pauletti - 

PSDB/RS 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para introduzir modificações na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. Explicação: Aumenta para mil horas a carga horária 
mínima da educação básica. Tramitando em Conjunto 

PL 1561/2007 
Valadares Filho - 

PSB/SE 
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de 
informática na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Arquivada 

PL 1327/2007 
Marcos Antonio - 

S.PART./PE 

Altera a redação do § 2º do art. 34 e do caput e § 5º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Explicação: Amplia progressivamente a jornada escolar do ensino fundamental e 
médio para pelo menos 7 (sete) horas diárias, pelo prazo de 15 (quinze) anos, à razão de 
15 (quinze) avos de matrículas por ano. Tramitando em conjunto 

PL 720/2007 
Leonardo Quintão - 

PMDB/MG 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que institui as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, para dispor sobre o limite máximo de alunos por sala de aula e a 
jornada escolar mínima na rede pública de educação básica. Arquivada 

PL 667/2007 Manoel Junior - PSB/PB Torna obrigatório o ensino de Língua Espanhola nas escolas da rede pública de ensino e 
dá outras providências. Arquivada 
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PL 627/2007  Frank Aguiar - PTB/SP 
Autoriza o Poder Executivo a incluir o ensinamento do Código Nacional de Trânsito na 
grade curricular das escolas públicas e privadas, do maternal, ensino fundamental, ensino 
médio e curso normal, em todo território nacional e dá outras providências. Arquivada 

PL 601/2007 Carlos Abicalil - PT/MT Dispõe sobre a criação de Programa de Orientação Sexual, de Prevenção das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e do Uso de Drogas. Tramitando em conjunto 

PL 584/2007 
Alice Portugal - 

PCdoB/BA 
Dispõe sobre a criação de Programa de Orientação Sexual, de Prevenção das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e do uso de Drogas. Tramitando em conjunto 

PL 579/2007 
José Fernando 

Aparecido de Oliveira - 
PV/MG 

Dispõe sobre a inclusão da disciplina Educação Ambiental no ensino fundamental e médio 
das escolas públicas e privadas. Arquivada 

PL 325/2007 Jovair Arantes - PTB/GO Dispõe sobre a inclusão da disciplina de Educação Alimentar na grade escolar do ensino 
fundamental e médio, sendo obrigatória em toda rede de ensino do país. Tramitando em conjunto 

PL 306/2007 Rodovalho - PFL/DF 

ltera o parágrafo 5º do artigo 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB. Explicação: Inclui, na parte 
diversificada do currículo do ensino fundamental e do ensino médio, o ensino de educação 
financeira e de direitos e deveres do cidadão. Arquivada 

PL 238/2007 
Senado Federal - 
Marcos Guerra - 

PSDB/ES 

Inclui parágrafo no art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com o objetivo de 
incluir o empreendedorismo como componente extracurricular dos ensinos médio e 
profissionalizante. Pronta para Pauta 

PL 235/2007 
Alice Portugal - 

PCdoB/BA 
Modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Explicação: Torna obrigatória a 
inclusão de conteúdo sobre Direitos da Mulher no ensino médio. Arquivada 

PL 162/2007  Fábio Souto - PFL/BA Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 para incluir a Informática como disciplina obrigatória nos currículos do Ensino Médio. Arquivada 

PL 128/2007 Lobbe Neto - PSDB/SP Inclui o tema "Educação Alimentar" no conteúdo das disciplinas de Ciências e Biologia, 
nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio, respectivamente. Aguardando parecer 

PL 105/2007 Luiza Erundina - PSB/SP Altera dispositivos do art. 36 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Explicação: Inclui o ensino da Filosofia, da 
Sociologia e da Psicologia como disciplinas obrigatórias durante o ensino médio. Aguardando Parecer 

PL 4358/2008 Homero Pereira - PR/MT 
Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional", para incluir no currículo do ensino médio as disciplinas de 
Educação Ambiental, Direito Constitucional Direito do Consumidor. Tramitando em conjunto 
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PL 4254/2008 
Ilderlei Cordeiro - 

PPS/AC 
 Inclui, na grade complementar do currículo dos ensinos fundamental e médio das escolas 
públicas, a disciplina "Artes Marciais e Defesa Pessoal". Arquivada 

PL 4017/2008 Sueli Vidigal - PDT/ES Inclui, na grade complementar do currículo dos ensinos fundamental e médio das escolas 
públicas, a disciplina de "Informática Básica". Arquivada 

PL 3925/2008 Milton Monti - PR/SP Dispõe sobre a inclusão de matéria relativa às drogas na grade curricular do ensino 
fundamental e médio Tramitando em conjunto 

PL 3877/2008 
Rogerio Lisboa - 

DEM/RJ Dispõe sobre a oferta de Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio. Arquivada 

PL 3788/2008 Rebecca Garcia - PP/AM 
Acrescenta o § 6º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a 
Educação Ambiental como componente curricular obrigatório nos currículos do ensino 
fundamental e médio. 

Aguardando Deliberação 
de Recurso 

PL 3545/2008 
Eduardo Cunha - 

PMDB/RJ 
Criar o programa de incentivo ao atendimento voluntário para alunos com deficiência no 
aprendizado escolar. Pronta para Pauta 

PL 3096/2008 Ricardo Izar - PTB/SP 
Altera a redação do § 5º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, tornando 
obrigatório, em pelo menos uma série escolar, o estudo da História do Estado e do 
Município na parte diversificada do currículo escolar. Arquivada 

PL 3041/2008 Sandes Júnior - PP/GO Dispõe sobre a previsão, a reserva e a destinação de área específica, nos 
estabelecimentos de ensino, para prática de educação ambiental. 

 Apensado ao PL 
7257/2006  

PL 3025/2008 
Humberto Souto - 

PPS/MG 

 Acrescenta § 6º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir 
disciplina com conteúdo que trate sobre Educação Ambiental no currículo da Rede de 
Ensino, em todas as etapas e modalidades da educação básica. Arquivada 

PL 2757/2008 
Sandra Rosado - 

PSB/RN 
Dá nova redação ao inciso III do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, para incluir conhecimentos de Política como parte do currículo do ensino médio. Arquivada 

PL 6635/2009 
 Marcos Medrado - 

PDT/BA 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão, na grade curricular do Ensino Médio, do 
Curso de Primeiros Socorros. Arquivada 

PL 6522/2009 João Dado - PDT/SP Cria o Programa de Prevenção, Orientação e Tratamento da Obesidade Infantil. Tramitando em conjunto 

PL 6262/2009 
Regis de Oliveira - 

PSC/SP 

Dispõe sobre a inclusão de noções de direitos do consumidor na grade curricular do 
ensino fundamental e ensino médio das escolas públicas e privadas de todo território 
brasileiro. Tramitando em conjunto 

PL 6162/2009 
Senado Federal - 

Cristovam Buarque - 
PDT/DF 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), para dispor sobre inclusão facultativa do ensino do Esperanto no ensino 
médio. Aguardando parecer 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=328785&ord=1
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=328785&ord=1


225 

PL 6099/2009 José Mentor - PT/SP 
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional", para incluir no currículo oficial da rede de ensino a Educação 
Ambiental e dá outras providências. Tramitando em conjunto 

PL 6094/2009 
João Campos - 

PSDB/GO 

Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional". Explicação: Inclui diretrizes gerais de ciências humanas e 
ciências da natureza no currículo do ensino médio. 

Aguardando Designação 
de Relator 

PL 5408/2009 
Mário de Oliveira - 

PSC/MG 

Dispõe sobre a jornada integral para as escolas públicas de ensino fundamental e 
médio. Explicação: Fixa a jornada escolar de tempo integral com pelo menos sete horas 
diária. Altera a Lei nº 9.394, de 1996. Tramitando em conjunto 

PL 5340/2009 
José Fernando 

Aparecido de Oliveira - 
PV/MG 

Dispõe sobre a inclusão da disciplina Educação Ambiental no ensino fundamental e médio 
das escolas públicas e privadas. Tramitando em conjunto 

PL 5054/2009 
Bispo Gê Tenuta - 

DEM/SP 
Inclui na grade complementar dos ensinos fundamental e médio das escolas públicas e 
particulares disciplina relativa a "Doação de Órgãos e Tecidos" . Arquivada 

PL 4651/2009 
Gilmar Machado - 

PT/MG 

Altera o art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional. Explicação: Estabelece que o ensino de História constituirá 
conteúdo obrigatório no ensino médio. 

Aguardando Apreciação 
pelo Senado Federal 

PL 4627/2009 
Vital do Rêgo Filho - 

PMDB/PB 

Dá nova redação ao § 3º do art. 25 da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que 
dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras providências, 
tornando sua execução obrigatória, nos casos que especifica. Arquivada 

PL 4615/2009 
Flávio Bezerra - 

PMDB/CE Altera a redação do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre 
a obrigatoriedade de aulas de natação nas escolas do ensino médio e fundamental. Arquivada 

PL 7990/2010 
Vicentinho Alves - 

PR/TO 

Altera a redação do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre 
a inclusão no currículo das escolas da rede pública e privada de ensino a disciplina de 
Direito Constitucional. Tramitando em conjunto 

PL 7746/2010 
Ronaldo Caiado - 

DEM/GO 
Inclui-se o inciso V ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino 
de noções técnicas, não partidárias, de Ciência Política no ensino médio. Arquivada 

PL 7507/2010 
Senado Federal - 

Cristovam Buarque - 
PDT/DF 

Acrescenta § 7º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes de produção 
nacional nas escolas de educação básica. 

Transformado em Norma 
Jurídica 
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PL 7499/2010 
Alex Canziani - 

PTB/PR,Marcelo 
Almeida - PMDB/PR Institui o Prêmio José Ephim Mindlin Tramitando em Conjunto 

PL 7450/2010 
Eduardo Cunha - 

PMDB/RJ 

Dispõe sobre a inclusão da matéria de estudo crítico "Leitura e Educação para as Mídias" 
nas grades curriculares dos ensinos fundamental e médio nas escolas públicas privadas 
da rede de ensino do País. Aguardando parecer 

PL 7415/2010 
Gilmar Machado - 

PT/MG Torna obrigatório o ensino da Geografia em todas as séries do ensino médio. Arquivada 

PL 7263/2010 
Marcelo Almeida - 

PMDB/PR Institui o Prêmio José Ephim Mindlin Aguardando parecer 

PL 7113/2010 
Comissão de Legislação 

Participativa 

Acrescenta inciso V ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Explicação: Inclui como objetivo 
do ensino médio a educação para a formação da cidadania plena. Tramitando em conjunto 

PL 6849/2010 
Bruno Rodrigues - 

PSDB/PE 

Torna obrigatório a inclusão na grade curricular, desde o ensino fundamental, matérias 
relacionadas às questões alimentares e nutricionais e torna obrigatória a contratação e 
atuação de profissional da área de Nutrição nas instituições de ensino.  Apensada 

PL 6773/2010 
Francisco Rossi - 

PMDB/SP 
Determina a inclusão da disciplina Organização dos Poderes em todas as Instituições de 
Ensino de segundo grau e dá outras providências. Arquivada 

PL 3055/2011 
Aguinaldo Ribeiro - 

PP/PB 
Dá nova redação ao inciso III do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, para incluir conhecimentos de Política como parte do currículo do Ensino Médio. Arquivada 

PL 2731/2011  Policarpo - PT/DF 

Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional", para incluir no currículo do ensino médio o conteúdo de 
Direito Constitucional. Explicação: Referente aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
e aos Direitos Políticos. Tramitando em conjunto 

PL 2576/2011 Flávia Morais - PDT/GO 
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional." Explicação: Torna obrigatório o ensino da disciplina Direito 
político-eleitoral. Tramitando em conjunto 

PL 2340/2011 
Heuler Cruvinel - 

DEM/GO 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
temática "Educação preventiva ao consumo de drogas e de substâncias psicoativas", e dá 
outras providências. Tramitando em conjunto 

PL 2261/2011 
Carlos Sampaio - 

PSDB/SP Dispõe sobre a inclusão de noções de direitos do consumidor na grade curricular dos 
ensinos fundamental e médio das escolas públicas e privadas de todo território brasileiro. Tramitando em conjunto 
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PL 2107/2011 Audifax - PSB/ES 
Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para incluir ''Noções de Economia Financeira'' como 
disciplina obrigatória no ensino médio. Aguardando Deliberação  

PL 1879/2011 
Janete Rocha Pietá - 

PT/SP 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional (LDB). Explicação: Torna obrigatório o ensino de 
língua de tronco indígena na educação básica e facultativo no ensino médio. Arquivada 

PL 1673/2011 
Ângelo Agnolin - 

PDT/TO 

Acrescenta o § 7º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino 
fundamental e médio, o tema do empreendedorismo. Pronta para Pauta 

PL 1609/2011 Wilson Filho - PMDB/PB 
Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para incluir Introdução ao Direito como disciplina 
obrigatória no ensino médio. Tramitando em conjunto 

PL 1580/2011 Sibá Machado - PT/AC Altera o art. 1º da Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008, para dispor sobre conteúdos 
programáticos das disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do ensino médio. Tramitando em conjunto 

PL 1481/2011 
Onofre Santo Agostini - 

DEM/SC 

Altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a 
apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras providências. Explicação: Torna 
obrigatória a execução do Hino nacional e do Hino da Bandeira nos estabelecimentos de 
ensino. Arquivada 

PL 1424/2011 
Senado Federal - Wilson 

Matos - PSDB/PR Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), para aumentar a carga horária mínima anual nos ensinos fundamental e médio Tramitando em conjunto 

PL 1408/2011 Padre Ton - PT/RO 

Altera os arts. 3º, 24, 26 e 36, da Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que institui 
nos currículos escolares do ensino fundamental, conhecimento sobre a língua, usos, 
costumes e a cultura dos povos e comunidades tradicionais e minorias éticas formadores 
dos povos brasileiro. Arquivada 

PL 1224/2011 Weliton Prado - PT/MG Institui o Programa Pequenos Escritores e dá outras providências Aguardando parecer 

PL 1139/2011 Eliane Rolim - PT/RJ 
Dispõe sobre a inclusão, no currículo das escolas dos ensinos fundamental e médio, de 
disciplina que tenha por objetivo a preservação do meio ambiente, o equilíbrio ecológico e 
a exploração racional dos recursos naturais. Tramitando em conjunto 

PL 982/2011 Romário - PSB/RJ Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional - LDB, para valorizar e incentivar o desporto escolar. Aguardando parecer 

PL 772/2011 
Rosinha da Adefal - 

PTdoB/AL 

Acrescenta o § 7º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino 
fundamental e médio, o tema da acessibilidade. Arquivada 
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PL 474/2011 
Roberto de Lucena - 

PV/SP 

Acrescenta o § 6º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a 
Educação Ambiental como componente curricular obrigatório nos currículos do ensino 
fundamental e médio. Tramitando em conjunto 

PL 456/2011 Andreia Zito - PSDB/RJ 

Alterar o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional para incluir o Estudo das Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Medicina do Trabalho, como disciplina obrigatória nos currículos do ensino 
médio. Arquivada 

PL 387/2011 Reguffe - PDT/DF Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, para incluir "cidadania" como disciplina obrigatória no ensino médio. Tramitando em conjunto 

PL 220/2011 Sandes Júnior - PP/GO Determina a inclusão da disciplina Organização dos Poderes em todas as Instituições de 
Ensino de segundo grau e dá outras providências. Arquivada 

PL 68/2011 Otavio Leite - PSDB/RJ. 
ltera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional - LDB, para dispor sobre educação física no ensino infantil, 
fundamental e médio. Explicação: Exige que a disciplina Educação Física seja ministrada 
exclusivamente por professores de Educação Física licenciados em nível superior. Devolvida ao autor 

PL 24/2011 Weliton Prado - PT/MG Dispõe sobre a inclusão da disciplina Educação Ambiental no ensino fundamental e médio 
das escolas públicas e privadas. Retirada pelo autor 

PL 15/2011 Weliton Prado - PT/MG Dispõe sobre a inclusão da disciplina Educação Ambiental no ensino fundamental e médio 
das escolas públicas e privadas. Retirada pelo autor 

PL 4849/2012 Cleber Verde - PRB/MA Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
para incluir no currículo do ensino médio o tema "Direitos e Garantias Fundamentais" Tramitando em conjunto 

PL 4838/2012 
Eliseu Padilha - 

PMDB/RS 

Institui como disciplina própria e específica, o estudo da ética e da cidadania, obrigatória 
para o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, figurando como disciplina 
complementar e optativa no ensino superior. Tramitando em conjunto 

PL 4744/2012 
Senado Federal - Sérgio 

Souza - PMDB/PR 

Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir novas disciplinas obrigatórias nos 
currículos dos ensinos fundamental e médio Pronta para Pauta 

PL 4182/2012 
Giovani Cherini - 

PDT/RS 
Institui a Política Nacional de Empreendedorismo, a ser desenvolvida em todas as escolas 
técnicas e de nível médio do território nacional. Tramitando em conjunto 

PL 3421/2012 
Eduardo da Fonte - 

PP/PE. 
Altera e Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir como disciplina obrigatória no 
currículo do ensino médio a educação financeira.  Tramitando em conjunto 
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PL 3420/2012 
Eduardo da Fonte - 

PP/PE 
Altera e Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir como disciplina obrigatória no 
currículo do ensino médio a prevenção do uso de drogas. Tramitando em conjunto 

PL 3286/2012 
Jorge Corte Real - 

PTB/PE 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional", para incluir, no currículo do ensino fundamental e do ensino 
médio, a obrigatoriedade de disciplina relativa à prevenção ao uso de drogas. Tramitando em conjunto 

PL 6954/2013 Romário - PSB/RJ 
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir novas disciplinas obrigatórias nos 
currículos dos ensinos fundamental e médio. Tramitando em Conjunto 

PL 6879/2013 
Simplício Araújo - 

SDD/MA 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
temática "Educação para o trânsito", e dá outras providências. Arquivada 

PL 6840/2013 

Comissão Especial 
destinada a promover 
estudos e proposições 
para a reformulação do 

ensino médio.. 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para instituir a jornada em tempo integral no ensino médio, dispor 
sobre a organização dos currículos do ensino médio em áreas do conhecimento e dá 
outras providências. Pronta para Pauta 

PL 6504/2013 Dimas Fabiano - PP/MG Institui e estabelece a criação da campanha anti- bullying nas escolas públicas e privadas 
de todo país, com validade em todo Território Nacional. Aguardando parecer 

PL 6394/2013 Wilson Filho - PMDB/PB Altera os arts. 35 e 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para redirecionar o 
ensino médio. Tramitando em Conjunto 

PL 6184/2013 
Marcos Rogério - 

PDT/RO 

Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional", para incluir como conteúdo obrigatório do currículo do 
ensino médio noções básicas Direito Constitucional. Tramitando em Conjunto 

PL 6003/2013 Izalci - PSDB/DF 
aplicar, no processo de avaliação do rendimento escolar do ensino médio, o Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM, de forma seriada, em cada um de três anos dessa 
etapa da educação básica, com os objetivos de: Retirada pelo autor 

PL 5960/2013 
Valtenir Pereira - 

PSB/MT 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, acrescentando o § 8º ao art. 26, para 
incluir a Organização Social e Política do Brasil e a Educação Moral e Cívica como 
disciplinas obrigatórias no ensino fundamental e médio. Aguardando deliberação 

PL 5414/2013 
Jerônimo Goergen - 

PP/RS 
Dispõe sobre o Programa de Educação de Defesa Civil e sobre o Serviço Voluntário de 
Defesa Civil e dá outras providências Aguardando Parecer 

PL 5115/2013 Izalci - PSDB/DF Altera os arts. 36, 41 e 42 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Aguardando parecer 
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PL 5080/2013 
Onofre Santo Agostini - 

PSD/SC 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
temática educação para o trânsito. Arquivada 

PL 8300/2014 
Jaqueline Roriz - 

PMN/DF 

Acrescenta o § 10º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino 
fundamental e médio, o tema educação de transito. Tramitando em Conjunto 

PL 8298/2014 
Jaqueline Roriz - 

PMN/DF 

Acrescenta o § 10º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino 
fundamental e médio, Educação Cívica. Tramitando em Conjunto 

PL 8131/2014 

Senado Federal - 
Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação 
Participativa 

Acrescenta §§ 1º e 2º ao art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
"estabelece as diretrizes e bases da educação nacional", para dispor sobre plano de 
recuperação dos estudantes com baixo rendimento. Aguardando parecer 

PL 8073/2014 
Andre Moura - 

PSC/SE,Takayama - 
PSC/PR 

Acrescenta o art. 26-B à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para determinar a obrigatoriedade de disciplina 
sobre prevenção do uso indevido de drogas nos currículos do ensino fundamental e 
médio. Tramitando em Conjunto 

PL 8010/2014 
Márcio Marinho - 

PRB/BA 
Altera a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Explicação: Inclui o direito constitucional 
como disciplina obrigatória nos currículos escolares. Tramitando em Conjunto 

PL 7969/2014 
Onofre Santo Agostini - 

PSD/SC 

Acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências, para 
incluir o estudo da Constituição da República Federativa do Brasil na base curricular 
nacional comum. Tramitando em Conjunto 

PL 7899/2014 Renato Simões - PT/SP 

Fica instituída a lei "Iara Iavelberg", alterando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial 
da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "A Ditadura Militar no Brasil e a Violação 
dos Direitos Humanos" e dá outras providências. Arquivada 

PL 7851/2014 
Rogério Carvalho - 

PT/SE 
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
- LDB), para dispor sobre educação em tempo integral. Arquivada 

PL 7568/2014 
Lucio Vieira Lima - 

PMDB/BA 
Dispõe sobre a instituição da disciplina de Educação no Trânsito na grade curricular das 
escolas públicas municipais e estaduais de 1º e 2º graus. Tramitando em Conjunto 

PL 7362/2014 
Jaqueline Roriz - 

PMN/DF 

Acrescenta o § 8º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino 
fundamental e médio, o tema trabalho voluntário. Arquivada 
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PL 7345/2014 
Heuler Cruvinel - 

PSD/GO 

Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional", para incluir como conteúdo obrigatório do currículo do 
ensino médio a disciplina de educação no trânsito. Arquivada 

PL 7155/2014 
Arnaldo Faria de Sá - 

PTB/SP 
Acrescenta § 2º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O tema educação 
financeira integrará o currículo da disciplina Matemática Tramitando em conjunto 

PL 7058/2014 
Rogério Carvalho - 

PT/SE Institui o Programa Iniciativa Jovem Empreendedor. Arquivada 
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OUTRAS PROPOSIÇÕES PARA O ENSINO MÉDIO APRESENTADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS (1997-2014) 
 

 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

 PL-3632/1997  

Agnelo Queiroz - 
PCdoB/DF 

Determina que os estabelecimentos de ensino fundamental e médio coloquem armários à 
disposição dos alunos para a guarda do material didático. 

Aguardando Deliberação 
de Recurso 

PL 3110/1997 

LEONIDAS CRISTINO - 
PSDB/CE Dispõe sobre a criação da caderneta escolar.  Arquivado  

PL 3415/1997 
JOSE CARLOS 
LACERDA - PSDB/RJ 

Altera o inciso II do artigo 44 da Lei nº 9.394, de vinte de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Explicação: Garante ao 
candidato classificado em processo seletivo o ingresso na universidade, no ensino 
superior, eliminando a necessidade de diploma de ensino médio. Poder Conclusivo das 
Comissões - artigo 24, inciso II. Arquivada 

PL 4188/1998 IVAN VALENTE - PT/SP Estabelece o número máximo de alunos por classe na educação básica. Arquivada 

PL 1572/1999 
PEDRO FERNANDES 
RIBEIRO - PSD/MA. 

Projeto de lei que dá nova redação ao inciso II do art. 44 da Lei nº 9394, de 1996, para 
permitir que estudantes do ensino médio possam participar de processo seletivo para 
ingresso em instituição de ensino superior e dá outras providências. Arquivada 

PL 852/1999 
Roberto Pessoa - 
PFL/CE 

Concede tempo de serviço junto à Previdência Social para os estudantes que concluírem 
o ensino médio com até 20 anos de idade. Arquivada 

PL 731/1999 
 Avenzoar Arruda - 
PT/PB. Estabelece o número de alunos, por sala, nas instituições de ensino, em todos os níveis. Tramitando em Conjunto 

PL 696/1999 

ENIO EGON 
BERGMANN BACCI - 
PDT/RS 

Projeto de lei que autoriza pessoas, a partir dos 35 anos de idade, que tenham cursado 
pelos menos um ano do 2º grau, a prestarem vestibulares e dá outras providências. Arquivada 

PL 157/1999 
SIMÃO SESSIM - 
PPB/RJ 

Projeto de lei que dispõe sobre a divulgação das vagas disponíveis para matrícula pelos 
estabelecimentos públicos de ensino. Arquivada 

PL 3549/2000 Esther Grossi - PT/RS Dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares e determina outras providências. Arquivada 

http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=19964
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PL 3268/2000 
Agnelo Queiroz - 
PCDOB/DF Dispõe sobre a inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM. Arquivada 

PL 3212/2000 
Alexandre Cardoso - 
PSB/RJ 

Dispõe sobre a isenção de estudantes carentes do pagamento de taxas de inscrição para 
participar do Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM. Explicação: Isenta os estudantes 
carentes, que comprovem renda familiar inferior a 03 (três) salários mínimos. Arquivada 

PL 2918/2000 
Avenzoar Arruda - 
PT/PB 

Dispõe sobre a gratuidade do ensino para dependentes dos professores, nas escolas 
onde lecionam (escolas particulares) Arquivada 

PL 2680/2000 
Coronel Garcia - 
PSDB/RJ 

Dispõe sobre transferência de alunos regulares de educação básica, quando se tratar de 
servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante em razão 
de comprovada remoção ou transferência ex ofício. Arquivada 

PL 5740/2001 
Alexandre Cardoso - 
PSB/RJ 

Dispõe sobre o preenchimento de vagas nos estabelecimentos públicos de educação 
Explicação: Criando critérios para o preenchimento de vagas nas escolas públicas 
mediante sorteio para o ensino fundamental, sorteio e critérios da própia escola para o 
ensino médio e 50% por sorteio para ensino superior. Arquivada 

PL 5245/2001 
José Carlos Coutinho - 
PFL/RJ 

Modifica a redação da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que estabelece os 
estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino médio e superior. Arquivada 

PL 4824/2001  José Janene - PPB/PR Dispõe sobre o ensino profissionalizante nas escolas públicas. Arquivada 

PL 4533/2001 
Léo Alcântara - 
PSDB/CE 

 Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, prevendo prazos para 
a expedição de certificado de conclusão de curso e diploma no ensino 
médio. Explicação: Estabelece prazo de uma semana após a conclusão do curso para 
expedição do certificado de conclusão e de três meses para a expedição do diploma. Arquivada 

PL 6866/2002 

Senado Federal - 
CARLOS BEZERRA - 
PMDB/MT 

 Inclui parágrafo único no art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), acerca do acesso aos cursos de graduação da 
educação superior. Explicação: Garantindo a matrícula em curso superior do aluno de 
ensino médio que tenha sua formatura adiada por motivo de greve de professores. Arquivada 

PL 6484/2002 Osório Adriano - PFL/DF 
Intitui a educação domiciliar no sistema de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Arquivada 

PL 2521/2003 

Senado Federal - 
Antonio Carlos 
Valadares - PSB/SE 

Altera os arts. 4º e 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a obrigatoriedade de se garantir 
nas escolas de ensino fundamental e médio o acesso a bibliotecas, a laboratórios e à 
Internet, bem como sobre a incumbência da União em elaborar e coordenar políticas de 
inclusão digital. Arquivada 

PL 1231/2003 Sandes Júnior - PP/GO  Dispõe sobre o peso da mochila e similares a ser transportado pelo estudante. arquivada 
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PL 1031/2003 Carlos Souza - PL/AM 
Dispõe sobre a criação do Serviço Social nas Escolas das Redes Estadual e Municipal de 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, e dá outras providências. Arquivada 

PL 444/2003 
Luiz Bittencourt - 
PMDB/GO 

Estabele a obrigatoriedade para as companhias teatrais ou de atores que tenham obtido 
financiamento público ou incentivos fiscais previstos na legislação cultural vigente, a 
realizarem apresentação gratuita para as escolas públicas do ensino fundamental e médio, 
e dá outras providências. NOVA EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: Estabele a 
obrigatoriedade de as companhias teatrais ou de atores que tenham obtido financiamento 
público ou incentivos fiscais previstos na legislação cultural federal vigente realizarem 
apresentação gratuita para as escolas públicas do ensino fundamental e médio. Arquivada 

PL 239/2003 Paes Landim - PFL/PI Dispõe sobre concessão de estágio e monitoria a estudantes. Arquivada 

PL 4013/2004 
Ronaldo Vasconcellos - 
PTB/MG 

Altera o inciso VI do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional", com relação ao percentual mínimo de 
frequência exigido para aprovação. Explicação: Reduz o percentual de frequência escolar 
para 50% (cinquenta por cento). Arquivada 

PL 3306/2004 Carlos Nader - PFL/RJ 

Torna obrigatório em toda a rede pública de Ensino, a instalação de uma Unidade de 
Ensino Fundamental e Médio equipada e com professores especializados, para o ensino a 
deficientes visuais e auditivos, em cidades com mais 50.000 habitantes. Arquivada 

PL 3628/2004 
Washington Luiz - 
PT/MA 

Consolida a legislação que dispõe sobre o estágio de estudantes de ensino superior, 
médio, especial e profissionalizante, supletivo e dá outras providências. Arquivada 

PL 3473/2004 Sandro Matos - PTB/RJ 

Acrescenta inciso e parágrafo ao art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
"Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional". Explicação: Estabelece 
eleições diretas para escolha de diretor de escolas públicas. Arquivada 

PL 2898/2004 

Ann Pontes - 
PMDB/PA,Laura 
Carneiro - PFL/RJ,Milton 
Cardias - PTB/RS 

Altera artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para garantir aos aprendizes a conclusão do ensino médio e 
jornada reduzida. Explicação: Reduz para 4 (quatro) horas a jornada de trabalho do 
aprendiz. Pronta para Pauta 

PL 6340/2005 
Thelma de Oliveira - 
PSDB/MT 

Estabelece normas para a proteção dos alunos pertencentes ao ensino fundamental e 
médio público. Arquivada 

PL 6091/2005 
Eduardo Paes - 
PSDB/RJ Dispõe sobre a gratuidade do primeiro diploma dos níveis médio, técnico e superior. Arquivada 

PL 5802/2005 
Edson Ezequiel - 
PMDB/RJ 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Explicação: Definindo normas específicas para verificação do 
rendimento e controle de frequência escolar para os filhos ou tutelados de artistas e 
técnicos em espetáculos cuja atividade seja itinerante. Arquivada 
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PL 7327/2006 

Senado Federal - 
Cristovam Buarque - 
PDT/DF 

Institui o Programa de Incentivo à Conclusão da Educação Básica - "Poupança Escola" e 
dá outras providências. 

Aguardando Deliberação 
de Recurso 

PL 6495/2006 
Jefferson Campos - 
PTB/SP 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de intérprete da Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS para deficientes auditivos em cursos de nível médio e superior. Arquivada 

PL 6964/2006 
Professora Raquel 
Teixeira - PSDB/GO 

Acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a obrigatoriedade da existência 
de laboratórios de ciências e de informática nas escola públicas de ensino fundamental e 
médio. Arquivada 

PL 600/2007 Carlos Abicalil - PT/MT 

Dispõe sobre a criação da lei de responsabilidade educacional, alterando a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função na administração pública direta, indireta ou fundacional; a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a Lei 
nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma 
prevista no art. 60, § 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Tramitando em Conjunto 

PL 247/2007 Sandes Júnior - PP/GO 

Dispõe sobre a criação da Lei de Responsabilidade Educacional, alterando a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função na administração pública direta, indireta ou fundacional; a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a Lei 
nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma 
prevista no art. 60, § 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  Tramitando em Conjunto 

PL 2728/2007 
Senado Federal - Cícero 
Lucena - PSDB/PB 

Institui a obrigatoriedade de uso de uniforme estudantil padronizado nas escolas públicas, 
altera o art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e autoriza a criação, pela 
União, do Programa Nacional de Uniforme Escolar. Pronta para pauta  

PL 2547/2007 Nilson Mourão - PT/AC 

Veda o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, sem fins educacionais, em salas de aula ou 
quaisquer outros ambientes em que estejam sendo desenvolvidas atividades educacionais 
nos níveis de ensino fundamental, médio e superior nas escolas públicas no País. Arquivada 
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PL 2419/2007 
Senado Federal - Osmar 
Dias - PDT/PR 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
revoga as Leis nºs 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 
parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da 
Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Transformado em Norma 
Jurídica 

PL 2238/2007 
Vinicius Carvalho - 
PTdoB/RJ 

Dispõe sobre a orientação profissional dos alunos do ensino médio regular, técnico-
profissional e da educação de jovens e adultos dos estabelecimentos de ensino da rede 
pública e privada de educação básica nacional. Arquivada 

PL 1876/2007 
Geraldo Resende - 
PMDB/MS 

Torna obrigatória construção de área destinada à prática desportiva nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio, da rede pública e privada, em todo o território nacional. Aguardando Parecer 

PL 993/2007 Poder Executivo. 

 Dispõe sobre o estágio de estudantes de instituições de educação superior, de educação 
profissional e de ensino médio, altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, e dá outras providências. Arquivada 

PL 838/2007 
Marcos Montes - 
DEM/MG 

 Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do orientador educacional nas instituições 
públicas de educação básica. 

Aguardando Apreciação 
pelo Senado Federal 

PL 666/2007 Manoel Junior - PSB/PB 
Obriga as Universidades Federais do país a criar turmas pré-vestibular gratuitas para 
estudantes das escolas públicas da rede estadual de ensino e dá outras providências. Arquivada 

PL 628/2007 Frank Aguiar - PTB/SP 
Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal às empresas que contratarem estudantes de 
instituições de ensino superior ou médio-profissionalizante. Arquivada 

PL 597/2007 
Jorginho Maluly - 
PFL/SP 

Altera o art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional". Explicação: Define o número de alunos em sala de aula. 

Aguardando Apreciação 
pelo Senado Federal 

PL 4475/2008 
Cândido Vaccarezza - 
PT/SP Concede horário especial ao trabalhador estudante. Arquivada 

PL 3757/2008 Ricardo Quirino - PR/DF 
Estabelece que as salas de aula do ensino médio e superior, com 40 ou mais alunos, 
deverão dispor de dispositivo de sonorização. Arquivada 

PL 5006/2009 
Osório Adriano - 
DEM/DF 

Altera o caput do art. 32 e incisos I e II do § 1º do art. 38 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para estender os prazos de ingresso no ensino básico e cursos 
supletivos. Explicação: Reduz para cinco anos a idade de ingresso no ensino 
fundamental e diminui a idade para realização do exame supletivo no nível de conclusão 
do ensino fundamental e ensino médio. Arquivada 
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PL 5161/2009 

Senado Federal - 
Cristovam Buarque - 
PDT/DF 

Autoriza o Poder Executivo a criar, no Ministério da Educação, o Programa Cesta Básica 
do Livro, para garantir um acervo mínimo de livros às famílias de estudantes do ensino 
público fundamental e médio. Arquivada 

PL 6520/2009 Otavio Leite - PSDB/RJ 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional - LDB, para dispor sobre educação física no ensino infantil, 
fundamental e médio. Explicação: Exige que a disciplina Educação Física seja ministrada 
exclusivamente por professores de Educação Física licenciados em nível superior. 

Aguardando Apreciação 
pelo Senado Federal 

PL 6516/2009 
Arnaldo Faria de Sá - 
PTB/SP 

 "Dá equivalência escolar do Ensino Médio em relação ao Ensino Técnico 
profissionalizante." Aguardando parecer 

PL 6511/2009 
 Dalva Figueiredo - 
PT/AP 

Insere o art. 24-A na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar as escolas públicas que oferecem 
ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos e educação profissional e 
tecnológica, a instalar creches para filhos de estudantes menores de idade. Arquivada 

PL 6478/2009 Fábio Faria - PMN/RN 
Dispõe sobre a introdução do cargo de assistente social nos quadros funcionais das 
escolas públicas de ensino fundamental e médio de todo o país. Arquivada 

PL 6110/2009 
Senado Federal - Flexa 
Ribeiro - PSDB/PA 

Dispõe sobre a oferta de cursos pré-vestibulares gratuitos em escolas da rede pública de 
ensino médio. Arquivada 

PL 6068/2009 
José Airton Cirilo - 
PT/CE 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional" para acrescentar-lhe o § 6º do art. 26 dispondo sobre orientação 
profissional dos alunos de ensino médio. Arquivada 

PL 5721/2009 
Capitão Assumção - 
PSB/ES 

Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa para emissão de documento de 
identificação estudantil de estudantes de baixa renda familiar. Explicação: Proibe 
cobrança de taxa de emissão de identidade estudantil a alunos cuja renda familiar seja 
inferior a três salários mínimos. Arquivada 

PL 5600/2009 Roberto Alves - PTB/SP 

Proíbe a recusa da expedição do diploma, suspensão de provas e exames finais, retenção 
de documentos escolares e quaisquer outras penalidades pedagógicas aos alunos 
inadimplentes do ensino fundamental, médio e superior, pelas instituições privadas de 
ensino no Brasil. Arquivada 

PL 4780/2009 
Mário Heringer - 
PDT/MG 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com vistas a disciplinar o exercício da 
docência de Sociologia no ensino médio. Arquivada 

PL 6843/2010 
Sebastião Bala Rocha - 
PDT/AP 

Dá nova redação aos incisos I e II do § 1º do art. 38 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, com o objetivo de 
fixar a realização dos exames supletivos para os maiores de quatorze e dezesseis anos 
respectivamente nos níveis do ensino fundamental e médio. Tramitando em Conjunto 
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PL 6834/2010 
Sebastião Bala Rocha - 
PDT/AP 

Acrescenta novo parágrafo ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, com o objetivo de permitir aos 
jovens aprovados em processos seletivos a cursos de graduação, ao término do segundo 
ano do ensino médio, cursarem o primeiro ano do curso superior. Arquivada 

PL 2417/2011 Alex Canziani - PTB/PR Dispõe sobre Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE). Tramitando em Conjunto 

PL 2663/2011 

Ratinho Junior - 
PSC/PR,Keiko Ota - 
PSB/SP 

Cria instrumentos e estabelece procedimentos de prevenção à violência contra estudantes 
dos ensinos fundamental e médio e dá outras providências. Explicação: Estabelece a 
realização de avaliações de caráter preventivo contra violência doméstica, escolar e 
social, nos estabelecimentos de ensino. Arquivada 

PL 2157/2011 
Carlos Bezerra - 
PMDB/MT 

Acrescenta novo parágrafo ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, com o objetivo de assegurar aos 
candidatos aprovados em processo seletivo a cursos de graduação que ainda estiverem 
cursando o último ano letivo do ensino médio a aplicação, pelos respectivos 
estabelecimentos de ensino, de prova reclassificatória que, obtida a aprovação, lhes 
garanta o certificado de conclusão no ensino médio. Arquivada 

PL 2108/2011 
Onofre Santo Agostini - 
DEM/SC 

Dispõe sobre a proibição de trotes violentos e/ou vexatórios aplicados em alunos iniciantes 
das instituições escolares de nível médio e superior. Tramitando em Conjunto 

PL 2081/2011 
Danrlei de Deus 
Hinterholz - PTB/RS 

Altera os arts. 28, 28-A, 34 e 40 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 (Lei Pelé), que 
proíbe a transferência ou cessão de menor de 18 anos a entidade de prática desportiva 
estrangeira sem que este tenha concluído o ensino médio Tramitando em Conjunto 

PL 1702/2011 Jose Stédile - PSB/RS 

Determina a obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino aos atletas com menos 
de 18 anos e que não tenham concluído o ensino médio, vinculados a entidades 
desportivas profissionais ou entidades de prática desportiva formadoras de atleta, bem 
como beneficiários da Bolsa-Atleta. Explicação: Altera as Leis nºs 9.615, de 24 de março 
de 1998 e 10.891, de 9 de julho de 2004. aguardando parecer 

PL 1255/2011 
Márcio Marinho - 
PRB/BA 

 Proíbe a recusa da expedição do diploma, suspensão de provas e exames finais, 
retenção de documentos escolares e quaisquer outras penalidades pedagógicas aos 
alunos inadimplentes do ensino fundamental, médio e superior, pelas instituições privadas 
de ensino no Brasil. 

Apensado ao PL 
6489/2006  

PL 1106/2011 
Ricardo Quirino - 
PRB/DF 

Estabelece que as salas de aulas do ensino médio e superior, com 40 ou mais alunos, 
deverão dispor de dispositivo de sonorização. arquivada 

PL 556/2011 Weliton Prado - PT/MG Dispõe sobre os direitos e deveres dos estudantes e das entidades estudantis. Arquivada 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=311396&ord=1
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=311396&ord=1
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PL 398/2011 Enio Bacci - PDT/RS 

Dispõe sobre a restrição da venda de bebidas alcoólicas e produtos fumígeros, derivados 
ou não do tabaco, a uma distância mínima de 200 metros das escolas públicas e privadas 
de ensino médio no país. Retirado pelo Autor 

PL 4870/2012 
Gonzaga Patriota - 
PSB/PE 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Explicação: Permite que os alunos aprovados em vestibulares de 
universidades públicas ingressem na graduação, antes da conclusão do ensino médio, 
desde que tenham concluído o segundo ano do ensino médio. arquivada 

PL 4731/2012 
 Senado Federal - 
Humberto Costa - PT/PE 

Altera o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para estabelecer o número máximo de alunos 
por turma na pré-escola e no ensino fundamental e médio. Pronta para Pauta 

PL 4676/2012 Giroto - PMDB/MS 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências", para determinar que cabe aos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio colocar à disposição da comunidade escolar o texto 
integral do Estatuto da Criança e do Adolescente. arquivada 

PL 4435/2012 
Professor Victório Galli - 
PMDB/MT 

Acrescenta § 5º ao art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a oferta de educação a 
distância no ensino fundamental e médio. Pronta para Pauta 

PL 3516/2012 
Danrlei de Deus 
Hinterholz - PSD/RS 

Dispõe sobre a formação educacional e transferência de atletas menores de 18 anos para 
clubes do exterior. Devolvida para autor 

PL 6439/2013 
Sandra Rosado - 
PSB/RN 

Acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.394,de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
diretrizes e bases da educação nacional, de forma a tornar obrigatória a previsão nos 
planos de educação de Estados, Distrito Federal e Municípios, metas e prazos para que 
cada escola pública de ensino fundamental e médio tenha, obrigatoriamente, laboratórios 
de ensino de ciências e de informática. Arquivada 

PL 5218/2013 
Stepan Nercessian - 
PPS/RJ 

Acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a obrigatoriedade da existência 
de laboratórios de ensino de matemática nas escolas públicas de ensino fundamental e 
médio. Arquivada 

PL 6924/2013 Keiko Ota - PSB/SP 

Altera os arts. 24 e 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para limitar o número máximo de alunos em 
salas de aula do ensino fundamental e médio. Tramitando em Conjunto 

PL 6797/2013 Antonio Brito - PTB/BA 

Altera a redação dos arts. 3º e 5º da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor 
sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência no acesso aos cursos de nível 
médio técnico e superior das instituições federais de ensino. Arquivada 
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PL 6668/2013 Otavio Leite - PSDB/RJ 

Acrescenta o art. 38-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases 
da educação nacional, para dispor sobre certificação, através do ENEM ou exame similar 
a critério de estado federado, para estudantes que concluem ensino médio pela 
modalidade de educação de jovens e adultos. Arquivada 

PL 6510/2013 Dimas Fabiano - PP/MG 

Dispõe sobre a realização de testes vocacionais gratuitos para todos os alunos do ensino 
médio matriculados na rede pública de ensino, sem distinção de classe e com validade em 
todo território nacional. Tramitando em Conjunto 

PL 6403/2013 Flávia Morais - PDT/GO 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para garantir ao aluno do ensino médio, 
que possui contrato formação desportiva ou estiver inscrito no Programa Bolsa Atleta, 
prioridade de matrícula em escola próxima a sua residência ou ao ambiente de 
treinamento. Tramitando em Conjunto 

PL 6214/2013 
Mendonça Prado - 
DEM/SE 

Insere o § 5º no art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para instituir a aplicação de teste vocacional no 
ensino médio. Tramitando em Conjunto 

PL 6063/2013 Major Fábio - DEM/PB 

Acresce parágrafo único ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a obrigatoriedade de 
orientação vocacional aos alunos do ensino médio. 

Aguardando designação 
do relator 

PL 5956/2013 
Senado Federal - Anibal 
Diniz - PT/AC 

Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para determinar a universalização progressiva 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a todos os concluintes do ensino médio. Arquivada 

PL 5801/2013 Deley - PSC/RJ 

Acrescenta o art. 28-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases 
da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade de existência de instalações 
destinadas à educação física e à prática desportiva nas escolas de ensino fundamental e 
médio. Tramitando em conjunto 

PL 4979/2013 
Gonzaga Patriota - 
PSB/PE 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Explicação: Permite que os alunos aprovados em processos seletivos 
de universidades públicas possam ingressar na graduação antes da conclusão do ensino 
médio, desde que tenham concluído o segundo ano do ensino médio. Devolvida para autor 

PL 8291/2014 

Iara Bernardi - 
PT/SP,Margarida 
Salomão - PT/MG 

Altera os arts. 54 a 57 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Pronta para pauta 

PL 8231/2014 
Heuler Cruvinel - 
PSD/GO 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 julho de 1990 - Estatuto da Criança e Adolescente, para tornar 
obrigatória inserção do menor infrator em curso regular de ensino e em curso técnico-
profissionalizante, e dá outras providências. aguardando parecer 
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PL 8225/2014 
Thiago Peixoto - 
PSD/GO. 

Acrescente-se o inciso VIII ao artigo 24 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação. Explicação: Inclui o atendimento 
psicopedagógico na educação básica. Tramitando em Conjunto 

PL 8200/2014 
Alexandre Leite - 
DEM/SP 

Altera o art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da 
educação nacional, para vedar a promoção automática no ensino fundamental e médio. Aguardando deliberação 

 


