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Resumo do Relatório Técnico Científico: 

 

As atividades do Projeto de Pesquisa “Políticas públicas educacionais: sistematização 
da base normativa e análise dos mecanismos jurídicos de articulação e 
institucionalização” se desenvolveram ao longo do ano de 2015 e início do ano de 2016, 
com financiamento do Fundo Mackpesquisa, envolvendo o “Grupo de Pesquisa em 
Direitos Sociais e Políticas Públicas”, certificado pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM) e devidamente registrado no Diretório de Pesquisa do CNPq. A 
pesquisa teve como foco o levantamento da base normativa das políticas educacionais 
nas três instâncias de Poder; a análise aprofundada de uma política pública específica 
referente a cada etapa de ensino, a saber: i) na educação infantil, o corte etário, ii) no 
ensino fundamental e no ensino médio, o Plano de Formação de Professores da 
Educação Básica (PARFOR), e iii) no ensino superior, o Programa Universidade Aberta 
do Brasil; a análise do papel do Poder Executivo na liderança da implementação das 
políticas públicas e seus possíveis entraves. Utilizou-se como ferramentas 
metodológicas a revisão bibliográfica, o levantamento legislativo e o “Quadro de 
Referência de Análise de Políticas Públicas”, instrumento por meio do qual uma nova 
forma de abordagem da ação governamental é realizada, permitindo identificar 
elementos jurídicos e extrajurídicos que fazem parte da estruturação de um determinado 
programa e, em particular, a forma como estão ou não institucionalizados e articulados. 
O estudo comprovou que as políticas públicas educacionais se estruturam em normas, 
capitaneadas pelo Poder Executivo, mas que não impedem os desarranjos institucionais. 
Também revelou a importância da União Federal para mitigar desigualdades regionais e 
sociais na educação. Além disso, o exame da produção legislativa de 1988 a 2014 
demonstrou uma tendência em se afirmar um Sistema Nacional de Educação, como 
instrumento para enfrentar a desarticulação entre as diversas esferas da federação 
brasileira.  
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1.0 O projeto inicial e sua conformação final 

 

  É natural que a transposição de qualquer ideia do plano abstrato para a esfera 

real passe por contingências e vicissitudes. Os projetos de pesquisa, como pontos de 

partida idealizados, também vivenciam constante processo de revisão enquanto se 

desenvolvem. Algumas veredas se fecham, outras se abrem, alguns aspectos que não 

aparentavam ser tão relevantes assumem uma outra envergadura, ao passo que linhas 

investigativas consideradas fulcrais têm seu valor esmaecido.  

 Nesse primeiro item, relataremos, portanto, essa travessia do projeto inicial, tal 

qual foi apresentado para fins de obtenção de financiamento até chegarmos à pesquisa 

efetivamente desenvolvida, apresentando-se as justificativas para seu contorno final. 

Importante que se consigne que o cerne da investigação, ou seja, a identificação da base 

normativa das políticas públicas educacionais e dos seus mecanismos jurídicos de 

articulação e desarticulação, foi mantida, sendo que apenas alguns aspectos da 

abordagem se alteraram como demonstraremos a seguir.  

 

1.1 Resumo do projeto inicial 

 

  O projeto foi inicialmente concebido para sistematizar a base normativa das 

principais políticas públicas educacionais, partindo da Constituição Federal e do Plano 

Nacional de Educação (PNE- 2014-2024), a fim de verificar se os elementos jurídicos e 

não jurídicos sobre os quais elas se estruturam contribuem ou não para a articulação 

governamental necessária à sua boa execução, examinando de que modo isso afeta a 

organização da política educacional como um todo.  

  Partiu-se do pressuposto de que a articulação entre as diferentes instituições e 

órgãos envolvidos na implementação das políticas públicas é elemento essencial para 

sua eficácia. Uma decisão estatal final resolutiva depende dessa articulação 

governamental eficiente. Esse é o ponto que qualifica a abordagem escolhida no projeto 

de pesquisa. 
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  Numa primeira etapa, seriam identificadas as principais políticas públicas 

educacionais adotadas no Brasil para efetivação das metas adotadas no PNE 2014-2024, 

procedendo-se ao levantamento sistemático de sua base normativa. A partir daí, seriam 

identificadas as iniciativas de cada um dos principais atores envolvidos neste processo 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), de modo a visualizar a evolução da política 

pública de educação nas três esferas de poder. Com a elaboração deste panorama macro, 

o segundo aspecto a ser identificado seriam os pontos de (des)articulação na política 

pública educacional. Seria estudado e analisado o Quadro Ideal de Análise de Políticas 

Públicas, desenvolvido por Maria Paula Dallari Bucci, pesquisadora do Grupo, 

ferramenta pedagógica utilizada para identificar os principais elementos jurídicos e 

extrajurídicos de uma política pública e seus pontos de articulação. A partir desse 

quadro, seria traçado um mapa identificando instituições e processos relevantes 

envolvidos na prestação do direito à educação.  

  A proposta originária da pesquisa seria reconhecer os principais obstáculos ou 

pontos de estrangulamento do sistema na fase administrativa, os quais acabam gerando 

a necessidade de recorrer ao Judiciário para se exigir a satisfação do Direito. A 

pesquisa, portanto, em um primeiro momento, estaria voltada para a apresentação 

sistemática da base normativa da educação no Brasil (Constituição, PNE, LDB, outras 

leis, Decretos, Portarias normativas, Resoluções do CNE e outros Conselhos). E, numa 

segunda etapa, seria realizada uma análise dos dados empíricos a respeito do acesso e 

permanência nas principais etapas e modalidades de nosso sistema de ensino, a partir do 

Censo Educacional, da Base de Microdados do INEP, das estatísticas do IBGE e dos 

Relatórios do IPEA, a fim de compará-los com as referências presentes no Plano 

Nacional de Educação 2014-2024 (considerando os antecedentes do PNE 2001) e as 

metas e estratégias para sua efetivação ali estabelecidas Cumpre ressaltar que, em 

particular, os fatores que contribuem para os altos índices de desigualdade no acesso às 

etapas e modalidades do sistema educacional no Brasil seriam identificados, descritos e 

analisados, estabelecendo-se, quando possível, um diálogo com outras áreas do 

conhecimento e levando em conta referências de outros países.   

  Em uma terceira etapa, a partir de um estudo dos elementos e fases que 

envolvem a elaboração e execução das políticas públicas, o mesmo seria confrontado 

com o Quadro de Referência de Análise de Políticas Públicas, a fim de identificar os 

eventuais vícios e falhas jurídicas encontradas nas políticas públicas educacionais 
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pesquisadas. Identificadas as insuficiências nos programas governamentais de educação 

existentes, o objetivo seria propor mecanismos que permitissem evitar futuras omissões 

e o ajuizamento de ações judiciais desnecessárias. 

 

 

1.2 Desafios enfrentados para a implementação plena do projeto 

 

  Um dos desafios apresentados para identificar as bases normativas das políticas 

educacionais foi justamente a sua dimensão. A definição dos critérios científicos do 

levantamento e a profusão e abrangência de temas encontrados mostrou-se uma 

atividade que consumiu muito mais tempo e energia do que o programado. Também 

ficou evidente que, para os propósitos do projeto, seria fundamental o exame da 

legislação no plano do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo.  

  Os marcos temporais definidos no projeto – da promulgação da Constituição 

Federal Brasileira de 1988 até o Plano Nacional de Educação de 2014 – foram 

mantidos. Todavia, esse exame legislativo retrospectivo não nos permitiu fazer uma 

conexão mais segura com a consequente edição do Plano Nacional de Educação, até 

porque constatamos que o Plano de 2001 não teve a repercussão jurídica desejada, nem 

no Estado, nem no município de São Paulo.  

  Um outro problema enfrentado no curso da pesquisa foi a aquisição da 

bibliografia sugerida, pois muitas obras estavam esgotadas na editora, informação que 

não era de conhecimento das professoras proponentes, bem como houve demora na 

aquisição de obras de edições estrangeiras. O fato é que o acesso a toda a bibliografia 

considerada relevante só ocorreu em fase bem adiantada do projeto, o que obviamente 

pode ter ensejado algum tipo de comprometimento, sobretudo na revisão bibliográfica 

planejada. De qualquer maneira, também foram empreendidos outros levantamentos 

bibliográficos, especialmente com trabalhos disponíveis na Internet, que permitiram 

uma boa compreensão do estado da arte sobre a matéria. 

  Outro aspecto que se revelou mais difícil do que a concepção inicial foi a análise 

de dados relacionados às políticas educacionais. Em primeiro lugar, vale ressaltar que 

existe no país uma sequência censitária de dados da educação apenas a partir de 1997. 
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Assim, no período de 1988 a 1997, não existem informações oficiais que pudessem ser 

cotejados com os elementos atuais. Mesmo os dados levantados a partir de 1997 

demandavam uma análise mais apurada para que se identificasse mais precisamente a 

repercussão da legislação na elevação dos índices educacionais. De outra parte, 

pretendíamos comparar dados de implementação de políticas públicas com outros 

países, mas não tivemos condições de fazer um efetivo estudo comparado. Tentamos 

contratar uma consultoria para viabilizar essa análise mais minudente de dados, tanto 

nacionais quanto dos países selecionados, mas não obtivemos êxito.  

Infelizmente, muitos pesquisadores da área do Direito ainda têm dificuldade em 

transcender a análise dos tradicionais planos de existência, validade e eficácia das 

normas jurídicas. Embora comunguemos do pressuposto de que o Direito também deva 

se ocupar da análise da efetividade da norma, ou seja, que é extremamente relevante, do 

ponto de vista social e da legitimidade dos estudos jurídicos, a reflexão sobre como os 

parâmetros do “dever ser” impactam a realidade, o fato é que tal exame, contudo, é 

qualitativamente mais complexo e precisa se beneficiar de um diálogo interdisciplinar 

com outros campos do conhecimento. A desigualdade da sociedade brasileira impõe 

imensos desafios à eficácia normativa concreta dos direitos sociais, especialmente 

quando se parte do paradigma individual do direito subjetivo público, que, como bem 

anota José Reinaldo de Lima Lopes (2006), pouco incorpora o problema central de um 

regime democrático, qual seja o da universalidade, da simultaneidade do gozo e da 

isonomia abstrata e universal.  

 Ora, se no projeto inicial de pesquisa previmos como um de nossos objetivos, a 

realização de um mapeamento dos grandes números da educação, a fim de identificar a 

correspondência entre a linha do tempo normativa e as eventuais mudanças nos 

indicadores sociais em matéria educacional, o fato é que essa análise se mostrou 

extremamente desafiante para nós, pelas razões acima apontadas. 

   Por outro lado, a existência de uma quantidade enorme de programas voltados à 

implementação das políticas públicas educacionais impediu que nos dedicássemos, por 

óbvio, à análise de todas as políticas públicas identificadas, impondo um corte 

epistemológico mais tímido, mas ainda assim importante para o desenvolvimento das 

nossas reflexões acadêmicas. 
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1.3 Conformação final da pesquisa  

  Diante das novas opções de investigação acadêmica, bem como dos óbices 

enfrentados para a consecução plena dos objetivos iniciais, houve, em alguns aspectos, 

o redimensionamento da pesquisa. Destarte, o levantamento da base normativa das 

políticas públicas educacionais incluiu todo o período de 1988 a 2014, com a inclusão 

das esferas estadual e municipal. 

 Centramos a análise no papel do Poder Executivo, elegendo uma política pública 

específica por etapa de ensino para demonstrar as nossas hipóteses de trabalho. Os 

demais objetivos e propostas do projeto inicial foram mantidos.  

Utilizamos as estatísticas oficiais apenas a partir de 1997, com o objetivo 

principal de ilustrar as implicações do advento das normas na prestação efetiva das 

políticas públicas. Do mesmo modo, utilizamos os dados mais gerais quando fizemos 

referência a dados de outros países, sem realizar um efetivo estudo comparado. 

    

2.0 Metodologia utilizada 

 

  Em qualquer trabalho científico, o conhecimento da metodologia empregada é 

fundamental para que a comunidade acadêmica possa entender as técnicas e caminhos 

utilizados pelos investigadores para se chegar a determinadas conclusões. A 

metodologia permite, inclusive, que haja a reprodução dos achados através da adoção de 

idêntica metodologia. Nas ciências sociais, a metodologia assume um relevo importante, 

também naquilo que possa apresentar de originalidade na compreensão dos fenômenos 

sociais, objeto do estudo. 

  Empreendemos um esforço metodológico de empregar, além das ferramentas 

tradicionais utilizadas pela área, um específico instrumento de análise de política 

pública, que pode ser compartilhado por diferentes pesquisadores, permitindo a 

identificação de elementos comuns que podem permitir um diálogo mais profícuo nesta 

área temática. 

  Na elaboração da pesquisa, a equipe técnica se dividiu por etapa de ensino, 

assim um professor supervisor atuou em conjunto com alunos de graduação, mestrado e 
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doutorado para empreender os estudos pertinentes. Em reuniões periódicas, todo o 

grupo da pesquisa se reunia e compartilhava seus levantamentos e travava discussões 

para ensejar uma uniformidade de análise. Destacaram-se como técnicas na pesquisa a 

revisão bibliográfica, o levantamento e exame da produção legislativa e a análise de 

políticas públicas, que serão discriminadas doravante. 

 

2.1 Revisão bibliográfica 

 

  A revis ão bibliográfica é um método imprescindível na realização da pesquisa 

acadêmica. Como não poderia deixar de ser, dialogamos com conhecimentos já 

produzidos para comprovar as nossas hipóteses e para enquadrar a nossa investigação 

no marco teórico adequado.  

  É certo que as políticas públicas despertam interesse em vários ramos das 

ciências sociais, sendo consideradas um importante indicador de análise da economia, 

da administração pública, da ciência política e da sociologia. Por ser um conceito 

extremamente abrangente e variável, a depender de quem o enuncia, é reputado um 

conceito camaleão (KLEIN; MARMOR, 2006). 

Como bem informado por MATIAS-PEREIRA (2012), existem várias vertentes 

de análise de políticas públicas, especialmente desenvolvidas após a década de 50 do 

século XX: (i) a institucional, (ii) as que focam nas redes sociais, (iii) as que estudam o 

processo de escolha das políticas, (iv) as relacionadas ao aprendizado e conhecimentos 

gerados pelas políticas públicas e (v) as que dão ênfase ao processo político de sua 

elaboração. Ainda que a política pública conjugue em si vários tipos de medidas, 

dimensões e processos, optamos por realizar uma análise jurídica desse fenômeno sob o 

viés institucional, por mais relevantes que sejam as demais vertentes. Vejamos a razão 

dessa escolha. 

  O Direito não reconhecia, até pouco tempo atrás, a política pública como uma 

categoria jurídica chave para a compreensão do funcionamento do Estado e do exercício 

de direitos. Foi no contexto do Estado Social e Democrático de Direito que as políticas 

públicas assumiram papel do mais absoluto destaque, pois são elas que dão concretude 

aos direitos prestacionais abstratamente previstos na Constituição, levando-se em conta 
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a dimensão macro e os diversos interesses simultaneamente em ação numa sociedade 

complexa e plural.  

Ora, a primeira tarefa que cabe ao Poder Público em matéria de formulação de 

política pública é a realização do planejamento, obrigatório para o setor público, 

conforme art. 174 da CF/88, e essencial para o êxito das políticas públicas1. Ele é 

decisivo para a organização das estruturas complexas necessárias para dar suporte à 

criação de sistemas capazes de articular diversos interesses que por vezes se entrelaçam, 

por vezes se contrapõem ou até mesmo se sobrepõem. De modo específico, é ele que 

garante o uso racional dos recursos disponíveis para se alcançar objetivos 

constitucionais predeterminados2. 

Essa racionalidade imposta ao Estado Social e Democrático de Direito 

demonstrou a relevância do planejamento que “elabora luego cuidadosamente la 

relácion entre la situación de partida, el objetivo y los medios para alcanzarlo” 

(SCHMIDT- ASSMANN, 2003). Há determinadas finalidades insticionalizadas que 

devem guiar o comportamento de toda a ação estatal, como os objetivos previstos no 

art. 3o do texto constitucional. 

Aliás, a legitimidade do Estado Social moldado pela CF/88 será medida em 

função da sua capacidade de realizar objetivos predeterminados – fruto de escolhas e 

opções institucionalizadas – os quais darão sentido e direção a toda a sua ação. Todas as 

decisões governamentais terão que levar em conta essa dimensão institucional, ou, em 

outros termos, a realização do papel institucional do modelo de Estado adotado no texto 

constitucional. 

Essa dimensão institucional é importante, ainda, pois é ela que opera a 

despersonalização da norma, que a faz sobreviver mesmo após mudanças de gestão, por 

exemplo. Note-se, contudo, que institucionalização não é sinônimo de mero 

reconhecimento formal de direitos. Muito ao contrário, a concretização das normas de 

direitos fundamentais previstas na CF/88 exige muito mais que a mera declaração de 

                                                           
1 “O planejamento coordena, racionaliza e dá uma unidade de fins à atuação do Estado, diferentemente de 
uma intervenção conjuntural ou casuística”. (BERCOVICI, 2006, pp. 143 a 161).  
2 Aqui cabe mais um exemplo em matéria de judicialização de políticas públicas. A racionalidade imposta 
à atuação estatal em matéria de politicas publicas implica a possibilidade de se averiguar se, no âmbito de 
uma política, há uma relação de adequação entre os meios e os fins a serem alcançados, de tal forma que, 
se uma determinada política pública não estiver, por exemplo, contribuindo para cortar o ciclo da pobreza 
e das desigualdades sociais e regionais, e sim para perpetuá-lo, isso representa um parâmetro objetivo a 
ser questionado, inclusive em juízo. 
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direitos. Da mesma forma, a política pública é muito mais do que a base normativa 

sobre a qual ela está apoiada. A sua configuração depende de uma série de arranjos 

institucionais complexos que têm inúmeros componentes estranhos ao Direito. Daí não 

ser possível reduzir a política pública ao âmbito estrito das categorias jurídicas, nem 

mesmo as tradicionais (norma, contrato, convênio etc). 

A compreensão da dimensão dos arranjos institucionais é particularmente 

importante para os profissionais da área jurídica, pois a sua conformação pode facilitar 

ou travar o êxito das políticas. Tomando-se um exemplo importante na área da 

educação, temos as normas de distribuição de competência e transferência de recursos 

entre os entes federados para o cumprimento de seus deveres em matéria de efetivação 

deste direito. Será que o desenho federativo adotado pela CF/88 é adequado ao 

funcionamento das políticas públicas educacionais no Brasil? Qual é o desenho 

institucional e a lógica que está por trás do modelo de financiamento destas políticas? 

Ele facilita, ou estabelece obstáculos para o êxito dos programas concretos? Em outras 

palavras: as ferramentas jurídicas utilizadas, são adequadas? Qual é o papel dos entes 

federados na execução da referida política, ou seja, o que cabe à União, aos Estados e 

aos Municípios em matéria de concretização do direito à educação? Num país de 

dimensões continentais como o Brasil, qual é o modelo de gestão que está por trás da 

execução das políticas públicas de educação? Como garantir que haja uma gestão 

descentralizada, sem haver desarticulação?  Às funções determinadas aos entes 

federativos, correspondem os aportes necessários para o seu cumprimento? Eles têm a 

infraestrutura respectiva para implementar a política? 

A resposta a essas questões envolve a consideração de inúmeros fatores jurídicos 

e extrajurídicos que dão suporte a uma política pública específica, conferindo-lhe maior 

ou menor chance de êxito. Para compreender a complexidade do conceito, a teoria 

jurídica das políticas públicas proposta por Maria Paula Dallari Bucci (2013) vem 

desempenhando papel de destaque, apresentando ao público do Direito uma abordagem 

estruturada da ação governamental organizada em ciclos. Tal perspectiva contribui não 

apenas para a compreensão da lógica que está (ou deveria estar) por trás das decisões 

governamentais que culminam na inclusão (ou não) de determinados temas na agenda 

política, como também para a identificação dos caminhos necessários e das ferramentas 

exigidas para o seu aprimoramento e para a sua efetiva implantação.  

Foi esse referencial teórico que serviu de base para a (re)estruturação do Grupo 



13 

 

de Pesquisa em Direitos Sociais e Políticas Públicas, inicialmente em torno de um 

projeto de pesquisa intitulado “A judicialização da saúde vista pelo Poder Executivo”, 

cujos resultados foram apresentados em obra coletiva submetida à apreciação de uma 

importante Editora na área jurídica, fruto da adoção desse método inovador na esfera 

jurídica. No presente projeto, utilizamos essa nova forma de abordagem de um 

fenômeno relevante para a área jurídica para a análise de políticas públicas educacionais 

sob a ótica do Executivo, o que nos permitiu alargar os horizontes do debate que vinha 

sendo travado no âmbito jurídico em matéria de políticas públicas, focado, sobretudo, 

no problema da judicialização. 

 Outro aspecto relevante a ser comentado em relação à metodologia de análise de 

políticas públicas diz respeito ao fato de que o exame dessa categoria deve 

necessariamente se dar em uma ambiência de interdisciplinariedade. Por isso, foram 

examinadas ao longo da pesquisa várias obras de especialistas em políticas públicas, 

independentemente de sua área de origem e de sua vinculação teórica, o que condiz com 

a complexidade e os objetivos do conceito (BALL, 2006). Outro conjunto de trabalhos, 

cuja leitura foi necessária para a pesquisa, foi relacionado ao tema da educação, seja 

especificamente da política pública educacional, seja do exercício do direito à educação.  

Reconhecida como importante ferramenta de desenvolvimento pessoal e 

coletivo, a temática da educação está em pauta na agenda política e social. A profusão 

legislativa sobre o tema não é exclusiva de nosso país, sendo denominada de “policy 

overload” (BALL, 2013) ou de “hiperativismo”(DUNLEAVY , O’LEARY apud 

BALL, 2013). Tanto autores nacionais quanto estrangeiros permitiram uma 

compreensão crítica das iniciativas legislativas, especialmente referentes ao objetivo da 

pesquisa, que é demonstrar como, em um país continental como o Brasil, os desafios 

das diversas etapas de ensino se relacionam à necessidade de articulação 

interinstitucional. 

Pois bem, o Grupo partiu da sistematização do referencial teórico que seria 

utilizado para embasar a pesquisa. Como o objetivo era a produção de conhecimento 

novo, não bastava uma mera revisão bibliográfica, mas era preciso partir da produção 

relevante já escrita sobre o tema, para que fosse possível identificar as categorias e os 

conceitos fundamentais da área de estudo.  
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2.2 Levantamento e exame da produção legislativa 

 

  Outro relevante instrumento metodológico foi o levantamento e a análise da 

produção legislativa em torno do tema. As tendências da política pública se explicitam 

na legislação, embora as normas sejam apenas uma forma de expressão jurídica das 

políticas públicas, não servindo para esgotar a análise de seu complexo conteúdo. Mas o 

conhecimento do conjunto das leis, e de sua evolução, nos permite identificar as 

diversas fases da política educacional, esforço bastante importante para permitir o 

maduro debate sobre tais políticas públicas por diversos atores sociais (ABBOT; 

RATHBONE; WHITEHEAD, 2013). Verificamos que, se o discurso jurídico, por si 

mesmo, não é suficiente para o conhecimento de como a política pública está 

implementada, é certo que constitui um relevantíssimo ponto de partida para entender 

suas pretensões e identificar suas deficiências.  

Optamos por dividir o levantamento por etapas de ensino, embora em muitos 

casos as normas tenham um corte transversal, aplicando-se a mais de uma etapa da 

educação básica (como ocorre, por exemplo, com o PARFOR – Plano de Formação de 

Docentes da educação básica) O levantamento, embora tenha sido bastante amplo, 

abrangendo, em algumas hipóteses, leis, decretos e decisões dos Conselhos 

educacionais, não foi exaustivo. A produção legislativa referente a cada etapa de ensino 

foi selecionada segundo os seguintes critérios: relevância do objeto da norma para a 

configuração de uma política pública e a relação com uma política educacional já 

definida. Algumas ausências normativas também foram pontuadas, pois política pública 

em uma simples, mas muito pertinente definição, “is what governments do and neglect 

to do” (KLEIN; MARMOR, 2006). 

Feito o levantamento sistemático da produção legislativa de 1988 a 2014, 

correspondente a um período praticamente coincidente com o que chama, na política, de 

“Nova República”, verificamos que diversas orientações governamentais geraram 

inovações normativas distintas. Tal material foi registrado num modelo de “linha do 

tempo” desenvolvido pelo Grupo, que retratou as principais iniciativas de cada uma das 

esferas da Federação, de modo a visualizar a evolução da política de educação por ente 

federativo.  
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Tal levantamento mostrou-se particularmente relevante pois não é raro que, em 

nossa altamente centralizada Federação, se descuide do exame da instância normativa 

estadual e municipal, que em geral efetivamente é bem reduzida. Tal não ocorre em 

matéria de educação, em virtude da competência concorrente, sendo a União 

responsável pelas normas gerais e os Estados e Municípios, pelas normas específicas. 

Ademais, vale ressaltar que a competência material de prestação de serviços 

educacionais é comum, embora haja maior incumbência da União Federal, quanto ao 

ensino superior; dos Estados, quanto ao médio; e dos Municípios, quanto ao 

fundamental e infantil.  

Para registrar essas informações, foram elaborados Relatórios documentando 

esta etapa do trabalho. Tais relatórios foram disponibilizados virtualmente aos membros 

do Grupo, assim como as respectivas linhas do tempo, de forma que todos puderam ter 

acesso às pesquisas uns dos outros, o que contribuiu para a elaboração de um projeto de 

pesquisa articulado e para o aprofundamento do debate entre os membros do grupo. 

 

2.3 Análise de políticas públicas 

 

  A proposta mais inovadora da pesquisa, em termos metodológicos, foi trabalhar 

com o Quadro de Referência de Análise de Políticas Públicas, desenvolvido por BUCCI 

(2015). Para bem esclarecer os elementos do Quadro de Referência utilizado, vale a 

pena reproduzir a argumentação da professora Maria Paula Dallari Bucci, em artigo 

publicado em obra financiada pelo Mackpesquisa, elaborado no período em que deu 

aula no Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da UPM3.O 

Quadro de Referência sintetiza, numa perspectiva de racionalidade ideal, o caráter 

sistemático que articula os elementos mais importantes da política pública, a seguir 

destacados: 

 

1) Nome oficial do programa de ação O nome do programa é o que 
lhe confere identidade, permitindo isolá-lo do entorno. 

                                                           
3 Naquela ocasião, a Professora Maria Paula – pioneira, no Brasil, no estudo das políticas públicas sob o 
enfoque jurídico, passou a integrar o Grupo de Pesquisa em Direitos Sociais e Políticas Públicas, ao qual 
se mantém filiada até o presente momento, mesmo após o seu desligamento do Programa.  
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Contemporaneamente, o nome é associado à marca política do 
programa, sua identificação político-partidária. Embora seja, talvez, 
uma “licença teórica” relacionar esse componente da marca política, 
hoje muito ligado ao marketing político, a um dos corifeus do 
institucionalismo do séc. XX, Hauriou, a noção de ideia diretriz, 
concebida por esse autor, empresta um poderoso sentido explicativo à 
noção da marca, na medida em que descreve a comunicação entre as 
expectativas individuais e a iniciativa que resulta do poder legitimado 
pela coletividade. 2) Gestão governamental Apontar a gestão 
governamental que criou ou implementou o programa permite 
compreender seu sentido à luz do espectro político-partidário. Isso, 
além de conferir maior profundidade à análise, aproxima o estudioso 
do material não jurídico, permitindo visualizar aspectos que a 
consideração isolada das normas e variáveis exclusivamente jurídicas 
limita sobremaneira. Em complemento, devem ser indicadas eventuais 
fontes de inspiração em modelos de ação externos, tais como os 
adotados por agências da Organização das Nações Unidas, Banco 
Mundial etc. 3) Base normativa Aponta a norma que institui o 
programa e as disposições mais importantes específicas para o seu 
funcionamento. A norma principal, cujo suporte pode ser de 
hierarquia variada (em geral lei ordinária ou decreto, embora possa ser 
também inferior ou superior) se caracteriza, pelo menos idealmente, 
por conferir caráter sistemático ao programa, articulando seus diversos 
elementos e, em especial, os vários focos de competência dos quais 
depende o seu funcionamento. Em complemento, pode-se indicar 
outras normas não exclusivas do programa, nos quais se apoia o seu 
funcionamento. Conforme se advertiu no início, essa operação não é 
simples. Não basta arrolar um grande número de normas com 
incidência sobre a criação ou implementação do programa. É 
importante buscar o núcleo de sentido do programa, amparado no 
conjunto normativo. Cabe aos intérpretes --- o “autêntico”, no caso 
dos instituidores do programa, ou os externos --- identificar de que 
forma isso se dá. 4) Desenho jurídico-institucional A identificação 
da base normativa do programa, referida no item 3, é mais viável 
quando se consegue descrever a organização do programa, numa visão 
macro. O primeiro passo é identificar os principais agentes 
institucionais com competências, atribuições e responsabilidades 
sobre o funcionamento do programa, tanto no interior do aparelho 
governamental, como fora dele. Em seguida, descrevem-se os papéis 
institucionais de cada um (itens 5 e 6) e os mecanismos de articulação 
da ação (item 7), isto é, como está prevista a atuação, em conjunto, 
desses vários agentes. A descrição, nesse ponto, deve ser não 
valorativa, de modo que a percepção mais objetiva permita, 
posteriormente, a apreciação crítica. (Durkheim, Émile. As Regras do 
Método Sociológico. Tradução de Paulo Neves. 3a. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007.) A visão comparativa, tanto histórica, no 
sentido evolutivo, em relação ao contexto de programas de ação 
existentes para finalidades semelhantes, como em vista de 
experiências similares adotadas em outros países, em geral é 
inspiradora para a descrição ou elaboração do desenho institucional. 5) 
Agentes governamentais Identificar, a partir da base normativa, as 
competências, atribuições e responsabilidades reservadas a cada 
agente governamental, tanto os principais, como os secundários, isto 
é, aqueles que administrarão efeitos da conduta dos primeiros. Essa 
identificação é a base para a compreensão tanto da estratégia de 
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implantação do programa (item 10), como de seu funcionamento, seja 
o idealizado, seja o efetivo, e seus aspectos críticos (itens 11 e 12). 6) 
Agentes não governamentais Identificar os agentes situados fora do 
aparelho governamental que executam aspectos da política, em geral 
mediante financiamento ou indução de comportamentos. A 
compreensão de quem são os principais interessados, quais são os 
protagonistas e possíveis antagonistas do programa, as forças sociais 
que explicitamente (ou de forma menos visível) o sustentam confere 
maior profundidade à análise. 7) Mecanismos jurídicos de 
articulação Há diversos mecanismos possíveis de articulação ou 
coordenação da ação dos vários agentes, tanto no plano 
intragovernamental, como na relação dos agentes governamentais com 
os não governamentais. No Brasil, a forma federativa e a repartição de 
competências, especialmente a definição constitucional das 
competências comuns, tem influência determinante sobre os 
programas de alcance nacional. Os modos pelos quais se dá a 
articulação da ação dos vários agentes depende, em grande medida, de 
mecanismos jurídicos, de gestão e de informação. 8) Escala e 
público-alvo Conforme dito acima, a escala ampla é um traço 
definidor das políticas públicas. Nesse sentido, a análise do programa 
deve escrutinar o alcance esperado com a implementação do 
programa, dimensionando, para o intérprete, a magnitude pretendida, 
mediante comparação com programas similares ou ordens de grandeza 
que possam servir de referência. Essa análise poderá ser balizada por 
programas de outros países, programas mais antigos etc.. Esses 
parâmetros permitem qualificar os dados quantitativos sobre 
beneficiários diretos e indiretos, em geral disponíveis em bancos de 
dados oficiais, a partir do cotejo com informações de outras 
procedências, que permitirão a necessária perspectiva crítica sobre o 
programa (item 12). 9) Dimensão econômico-financeira do 
programa Os recursos financeiros vinculados ao programa são um 
dado da maior relevância, que os estudiosos do direito em geral têm 
dificuldade em considerar. Do ponto de vista da alocação 
orçamentária, essa inversão de recursos pode se dar na forma de 
investimento, custeio ou pessoal. A última, em regra não é exclusiva 
do programa, pois exceto na hipótese de pessoal especializado 
(professores, médicos etc.), os recursos humanos na Administração 
Pública geralmente atendem a diversos serviços e programas. Ainda 
assim, na descrição da política essa informação, pela sua relevância, 
deve ser buscada, seja nos quadros da leis orçamentárias, seja nos 
anexos do projeto de lei que cria o programa ou em outras fontes 
disponíveis. O dimensionamento do programa mencionado no item 8 
ganha outra expressão, se puder ser comparado quando ao quesito do 
financiamento. 10) Estratégia de implantação Nesse ponto, o 
objetivo é descrever, com base nas fontes oficiais, qual é o movimento 
pretendido ou esperado pelo gestor público que protagoniza a 
instituição do programa. A qualidade do planejamento se revelará 
neste item, posto que dela exsurgirá naturalmente a estratégia. Em 
sentido contrário, da deficiência de planejamento resultará a 
obscuridade na compreensão da estratégia, pelo analista, e as 
limitações de adesão e legitimação, no plano da ação concreta. Uma 
informação menos evidente, mas bastante relevante, diz respeito às 
reações esperadas dos demais agentes e principalmente dos possíveis 
antagonistas do programa. Ou, quando se trata de uma transformação 
significativa, como se projeta a reação conservadora, que poderá ser 
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superada, eventualmente, em etapas. Nesse aspecto, o direito tem um 
grande potencial de conformar o processo de transição, ao definir a 
situação das relações jurídicas em curso, aquilo que se conhece como 
direito intertemporal. 11) Funcionamento efetivo do programa 
Compreendido o desenho ideal do programa (itens 4 a 10), poderá o 
analista confrontá-lo com o seu funcionamento real, numa visão 
panorâmica. Neste aspecto é importante contar com documentos 
externos aos elementos oficiais do programa, visões de outros agentes, 
distintos dos agentes governamentais envolvidos; em outras palavras, 
basear-se em fontes diversas da governamental. Dados comparativos 
com programas similares também são bastante úteis, neste quesito. 
Programas muito recentes apresentam dificuldade de análise, neste 
quesito, visto que as informações disponíveis em geral limitam-se às 
governamentais, que raramente apresentarão aspectos críticos de seu 
funcionamento. Numa administração democrática e transparente, 
pode-se admitir que isso ocorra menos por interesse em escamotear 
problemas do que por uma característica própria da ação 
governamental, de prosseguir processando as dificuldades (com ou 
sem sucesso), justificando eventual fracasso com a consideração do 
processo de implantação como ainda inacabado. 12) Aspectos críticos 
do desenho jurídico-institucional Por fim, da visão panorâmica 
mencionada no item 11 poderão ser destacados para análise em 
detalhe os elementos jurídicos presentes na estruturação da política, 
capazes de explicar, pelo menos em parte, os aspectos críticos da sua 
implementação” (BUCCI, 2015, p. 9-11) 
 
 

A utilização do Quadro de Referência acima descrito foi fundamental para o 

desenvolvimento da pesquisa. Isso porque este enfoque permitiu uma compreensão 

ampla e aprofundada dos fatores que estão por trás da produção legislativa em matéria 

educacional e que ainda representam desafios significativos para a universalização do 

direito ao acesso e à permanência, com qualidade, em todas as etapas educacionais. Sem 

este instrumento, dificilmente conseguiríamos refletir criticamente sobre as condições 

necessárias para o avanço institucional das políticas de educação no Brasil.  

Para o preenchimento do Quadro e aprofundamento da análise, em relação a 

cada etapa de ensino, elegemos uma política específica: i) na educação infantil, o corte 

etário; ii) no ensino fundamental e no ensino médio, o Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR); e iii) no ensino superior, o Programa de 

Ação Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

O preenchimento do Quadro (cujo modelo segue no ANEXO VI do presente 

Relatório) permitiu-nos perceber que as dificuldades de efetivação do direito à educação 

no país são potencializadas por alguns fatores institucionais, como o alto grau de 

descentralização política e administrativa que orienta a própria organização e 
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estruturação das políticas educacionais no Brasil. Nesse cenário, a efetivação do direito 

à educação revela-se como um desafio a ser enfrentado por agentes múltiplos, cujo 

diálogo precisa ser estruturado.  

Diante dessa constatação, o Grupo julgou oportuno investigar as causas que 

geram as dificuldades de acesso e permanência por parte da população a benefícios que 

estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Buscou-se identificar aspectos que 

podem facilitar ou dificultar o exercício dos direitos envolvidos, buscando-se evitar que 

um problema de insuficiência de gestão administrativa, por exemplo, se transforme em 

obstáculo à satisfação de um direito. 

 

3.0 Resultados da pesquisa  

 

  Nesse item serão apresentados os diversos resultados da pesquisa, tanto os de 

natureza acadêmica quanto institucionais, de uma forma objetiva, sendo reservados para 

o item seguinte as discussões suscitadas pelas questões apresentadas e as conclusões da 

investigação.  

  Incialmente, vale registrar que foi comprovada a hipótese inicial de que todas as 

políticas públicas educacionais relevantes estão estruturadas em normas jurídicas. O 

levantamento da base normativa foi sistematizado nos seguintes documentos, que 

acompanham o presente Relatório Técnico-Científico: (i) listagem de todas as normas 

referentes a cada etapa de ensino em esfera nacional, estadual de São Paulo e da capital, 

constituindo um instrumento valioso de consulta para estudiosos, operadores do Direito, 

agentes públicos e outros interessados na estruturação normativa das políticas 

educacionais do país; (ii) linha do tempo elaborada pelo Grupo de Pesquisa 

contemplando a legislação federal, estadual e municipal mais relevante relativa ao 

período compreendido entre a CF/88 e o PNE 2014-2024. Ficou efetivamente 

demonstrada a existência de uma hiperatividade legislativa, sendo, em muitos casos, 

todas as energias voltadas para essa fase inicial de formalização das políticas públicas.  

  De fato, a análise dos dados globais da educação nacional nos permitiu concluir 

que os mecanismos jurídicos são o primeiro passo para garantir a institucionalização das 

políticas públicas, mas quase nunca são o ponto de chegada. O período analisado 
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indicou um aumento significativo do acesso dos estudantes às diversas etapas de ensino, 

tanto nominal, quanto proporcionalmente.  

Contudo, a forma como as inúmeras normas estão estruturadas pressupõe a 

necessidade de um alto grau de articulação entre os entes governamentais incumbidos 

da implementação das políticas para que seus resultados se tornem realidade, o que não 

ocorre dentro do padrão desejado. Como exemplo de desarticulação, podemos 

mencionar o fato de que o advento do primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), de 

2001, não redundou na elaboração de políticas educacionais concebidas no Estado e no 

Município de São Paulo que observassem a ideia matriz normativa de planejamento 

concebida pela esfera federal, ou seja, nem o Estado de São Paulo, nem o município de 

São Paulo elaboraram seus planos específicos, o que significa que a legislação 

elaborada neste período não foi concebida para atingir metas e desenvolver estratégias 

previamente estabelecidas por estes entes federados.  

  A imperiosidade de um novo arranjo intergovernamental foi reconhecida no 

PNE-2014, que previu a criação do Sistema Nacional de Educação (SNE), instância 

responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, 

para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do PNE. Houve, assim, uma mudança 

de paradigma, pois a ideia de sistema em educação foi, por muito tempo “algo 

constantemente referido, mas cujo sentido permanece sempre implícito, supostamente 

compreendido mas jamais assumido explicitamente” (SAVIANI, 2006. p. 71) Diante da 

constatação de um intenso grau de desarticulação, é compreensível o porquê da opção 

do legislador pela criação do Sistema Nacional de Educação, ferramenta de gestão 

capaz de propiciar organicidade e articulação na proposição e materialização das 

políticas educativas, voltadas à universalização do acesso, ampliação da jornada escolar 

e garantia da permanência bem-sucedida de crianças, adolescentes, jovens e adultos, em 

todas as etapas e modalidades da educação brasileira (GRACINDO, 2010).  

  Embora a adoção do modelo institucional de um SNE possa ser “um mecanismo 

informal de emulação” (BUCCI, 2013) de outras experiências como o Sistema Único de 

Saúde, o fato é que a ideia se impôs pela necessidade de ensejar maior articulação entre 

o Sistema Federal, os 26 Sistemas Estaduais, 1 Sistema Distrital e 5570 sistemas 

municipais de educação. O impacto dessa opção legislativa não foi objeto dessa 

pesquisa, mas com certeza merecerá dedicado exame em etapas futuras de 

desenvolvimento de estudos do grupo de pesquisa. 
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  Outro achado da pesquisa foi a identificação da importância do protagonismo do 

Poder Executivo nas diversas esferas de governo de nossa singular Federação. 

Verificamos que a análise da conduta da autoridade pública é uma importante chave 

para a compreensão dos resultados das políticas públicas, o que se contrapõe a um 

discurso de rejeição ou fragilização do Executivo, majoritário em alguns círculos 

acadêmicos.  

  Ainda em relação ao papel do Executivo, uma outra constatação proporcionada 

pela pesquisa foi a necessidade de revisão da atuação da União Federal na coordenação 

das políticas públicas educacionais, o que também foi reconhecido pelo legislador no 

Plano Nacional de Educação, de 2014. Num país de dimensões continentais como o 

Brasil, com várias esferas governamentais, com acentuados níveis de desigualdades 

regionais e sociais, é fundamental que haja diretrizes vinculantes, que uniformizem 

princípios e metas básicas a serem alcançadas. Desde o movimento de Reforma 

Educacional, da década de 30, que se traduziu no “Manifesto dos Pioneiro da 

Educação”, capitaneado por Fernando Azevedo, pretende-se instituir um programa de 

reconstrução educacional de âmbito nacional (ROMANELLI, 2003), para se conceber 

uma escola que atenda a parâmetros comuns mínimos de qualidade. 

  A pesquisa demonstrou, ainda, que, quando há uma efetiva liderança do governo 

central, os resultados podem ser bastante positivos e disseminados em vários rincões do 

país, a exemplo do que ocorre com o Programa de Ação Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). Por outro lado, quando há uma omissão, demora ou mesmo recusa por parte da 

União em adotar iniciativas que contribuam de fato para o alcance de objetivos comuns, 

pode haver o comprometimento do resultado da política pública, como ocorreu no Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), cuja demora na 

implementação acabou acentuando as desigualdades de formação dos docentes no país. 

No mesmo sentido, quando a deliberação da União, apesar de existir, não vincula de 

fato todos os sistemas de ensino, temos uma situação de insegurança jurídica e falta de 

uma diretriz uniformizadora, o que ocorre, por exemplo, com a política estudada de 

Corte Etário na educação infantil. 

  Um dos fatores positivos que contribuíram enormemente para a execução do 

Projeto foi termos aplicado a nova metodologia de análise de políticas públicas a partir 

da contribuição da Profa. Doutora Maria Paula Dallari Bucci, da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, que integra o grupo de pesquisadores participantes do 
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presente projeto. Trata-se de um método estruturado que nos permitiu identificar, além 

da base normativa de políticas concretas, outros fatores jurídicos e extrajurídicos que 

interferem na aplicação da política, contribuindo para o seu êxito, ou representando 

obstáculos e dificuldades à sua implementação. Para tanto, utilizamos o "Quadro de 

Referência de análise de Políticas Públicas", ferramenta pedagógica acima descrita que 

nos permitiu identificar se os resultados reais de um programa de ação coincidem com 

os fins idealmente almejados pela política, e em que medida seus contornos jurídicos 

contribuem para sua boa execução. As questões específicas levantadas com o 

preenchimento do Quadro relativo a cada etapa de ensino serão descritas no item 

seguinte.  

  Para o preenchimento do “Quadro de Referência”, optamos, como já informado, 

diante da profusão de normas jurídicas desarticuladas sobre o tema, e do amplo 

repertório de problemas que permeiam de forma transversal todo o sistema educacional, 

por escolher uma política pública específica referente a cada etapa de ensino, 

selecionada conforme sua relevância para o acesso e para a garantia da qualidade, a 

saber: a) o corte etário na educação infantil, b) a política de formação dos docentes no 

ensino fundamental/médio; e c) o Programa Universidade Aberta do Brasil, de educação 

à distância, na etapa superior.  

 

Para cada uma dessas políticas, foram examinados os seguintes aspectos: a) 

nome oficial do Programa de Ação; b) gestão governamental em que foi concebido; c) 

período de vigência: d) base normativa; e) desenho jurídico-institucional; f) agentes 

governamentais envolvidos; g) agentes não governamentais; h) mecanismos jurídicos de 

articulação; i) escala e público alvo; j) dimensão econômico-financeira do programa; k) 

estratégia de implantação; l) funcionamento efetivo do Programa; m) aspectos do 

desenho jurídico-institucional.  

   

  O resultado do exame de cada política pública, todas de âmbito federal e 

adotadas na segunda metade dos anos 2000, período em que houve uma atuação 

proativa do governo federal em favor das temáticas educacionais, nos permite concluir 

pela fundamentalidade da atuação da União, sobretudo em virtude da dimensão dos 

investimentos necessários. Todavia, como tais iniciativas não ocorrem dentro de um 

sistema nacional estruturado, e como há uma efetiva desarticulação entre as diversas 
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esferas institucionais, parte do esforço acaba se perdendo, especialmente quando não há 

convergência interinstitucional de interesses prioritários.  

Estabelecidas as bases normativas das políticas públicas de educação e testada a 

nova metodologia proposta, constatamos que os desarranjos institucionais impactam 

com maior intensidade a educação básica. Ademais, a deficiência ou ausência dos 

mecanismos jurídicos de institucionalização e repactuação na área da educação, 

previstos no PNE, especialmente a estruturação do Sistema Nacional de Educação, têm 

um relevo dramático para este segmento educacional. Por essa razão, aprofundaremos 

os estudos já realizados na presente pesquisa em relação a essa etapa do sistema 

educacional brasileiro. 

  Por ora, vale ressaltar, ainda, que a pesquisa redundou em importantes resultados 

institucionais. O financiamento do Mackpesquisa permitiu a ampliação do acervo da 

biblioteca. Foram adquiridos 51 livros, ampliando consideravelmente os títulos que 

tratam dos seguintes temas: direito administrativo, direito constitucional, direitos 

fundamentais, direitos sociais, direito educacional, políticas públicas em geral e 

políticas públicas educacionais.  

 O desenvolvimento da pesquisa também ensejou o fortalecimento do Grupo de 

Pesquisa em Direitos Sociais e Políticas Públicas, que agrega docentes da Faculdade de 

Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Universidade de São Paulo da 

Faculdade de Direito Rio Branco, do Ministério Público Federal e da Procuradoria do 

Estado de São Paulo, bem como de alunos da graduação e do programa de pós-

graduação stricto sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 As atividades de pesquisa permitiram, ainda, um contato com a Faculdade de 

Educação da Universidade de Roehampton, do Reino Unido, além de terem contribuído 

para a Seção Brasil da Plataforma Academics Against Poverty-ASAP, onde serão 

devidamente divulgados os seus resultados. Além disso, a Profa. Geisa de Assis 

Rodrigues, integrante da equipe, realizou um Pós-Doutorado na Kings College, London, 

sobre o a educação indígena no final do ano de 2015. 

 

 Em relação aos dados coletados a partir de informações fornecidas pelo 

“Movimento Todos pela Educação”, do qual fazem parte as pesquisadoras integrantes 

do presente projeto Geisa Rodrigues e Alessandra Gotti. Tais dados tiveram como fonte 

dados disponíveis no Portal do Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio de 

seu Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da 
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Diretoria de Estatística Educacionais, que sistematizam os dados do Censo Escolar, do 

Censo do Ensino Superior de 2010 e 2014 e do Resumo Técnico do Censo do Ensino 

Superior de 2007. A partir desses dados, observamos a evolução de alguns indicadores, 

a partir da comparação entre dados disponíveis relativos aos anos de 1997 e 2014.  

 Vale destacar que, entre os anos de 1997 e 2014, houve um aumento 

significativo no número de matrículas em creches. Em todo o país, houve um aumento 

de 2.543.964 vagas, passando de 348.012 para 2.891.976 matrículas, totalizando 

aproximadamente 730,99%. Esse aumento também é constatado pelo número de 

matrículas no Estado de São Paulo, que aumentou 977,20% (passou de 85.955 para 

925.913), bem como no Município de São Paulo, cujo aumento foi de aproximadamente 

142,95% (de 116.168 para 282.231).  

Quanto à pré-escola, constatamos um aumento no número de matrículas no país, 

na ordem de aproximadamente 15,65% (totalizando, em 2014, 4.964.015 matrículas), 

bem como no Estado de São Paulo, cujo aumento foi de, aproximadamente, 4,12% 

(totalizando 1.081.968 matrículas). 

 Por outro lado, interessante constatar que caiu o número de matrículas no 

Município de São Paulo no período analisado. Segundo os dados, em 1997, eram 

371.838 matrículas, e, em 2014, foram 286.777, um decréscimo de 85.061 vagas 

(aproximadamente 22,87%).  

 No ensino fundamental, é interessante constatar que, tanto em nível nacional, 

como estadual e municipal, houve um decréscimo do número de matrículas no ano 

inicial e no ano final.  

 No Brasil, tivemos em 1997 o número de 20.587.128 matrículas nos anos 

iniciais do ensino fundamental e 13.661.260 matrículas nos anos finais, enquanto que 

em 2014 foram 15.699,483 matrículas nos anos iniciais e 12.760.184 matrículas no ano 

final, uma redução de aproximadamente 23,67% nos anos iniciais e 6,59% nos anos 

finais. 

 No mesmo sentido, tivemos, no Estado de São Paulo, um decréscimo de 10,65% 

no ano inicial e 19,95% no ano final, e, no Município de São Paulo, um decréscimo de 

5,23% nos anos iniciais e 13,71% nos anos finais.  
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Quanto ao ensino superior, os dados do Resumo Técnico do Censo do Ensino 

Superior de 2007 indicam que, em 1997, estavam abertas 699.198 vagas no ensino 

superior. Apesar de não termos os dados quanto ao número de vagas abertas no ensino 

superior atualmente, o Censo da Educação Superior de 2014 traz a informação de que, 

neste ano, foram matriculados 7.828.013 alunos, o que demonstra a imensa expansão no 

ensino superior. 

 No mesmo sentido, em 1997 tivemos 274.384 alunos concluindo o ensino 

superior. Por sua vez, em 2014, o número foi de 1.027.092, um aumento de 

aproximadamente 274,32%. 

 Interessante destacar que, segundo os dados do Censo do Ensino Superior de 

2010, tivemos, nesse ano, 2.182.229 alunos ingressando no ensino superior. 

Comparando este dado com o número de alunos concluindo o ensino superior em 2014, 

é possível constatar que menos da metade dos alunos que ingressam no ensino superior 

acabam por concluí-lo.  

Depois dessa breve análise comparativa relativa a dados educacionais brasileiros 

entre os anos de 1997 e 2014, buscamos fazer uma comparação entre indicadores de 

educação do Brasil, Chile e da Coréia do Sul, a partir de dados coletados pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), entidade que, 

em sua plataforma, fornece dados que auxiliam os interessados a comparar políticas 

econômicas no intuito de solucionar políticas internas e internacionais. 

Em relação ao Brasil, em 2013, a taxa de matrícula foi de 53% para as crianças 

de 3 anos, 70% para as de 4 anos, 88% para as de 5 anos e 95% para as de 6 anos de 

idade. No ano de 2013, 54% dos adultos (idade entre 25 a 64 anos) não tinham 

completado o ensino médio. Com relação a esse indicador, enquanto apenas 28% dos 

adultos entre 55 a 64 anos concluíram ensino médio, o percentual aumenta para 61% 

entre aqueles de 25 a 34 anos. Portanto, segundo posicionamento da OECD (2015a) se 

os padrões atuais se mantiverem, mais de 60% dos jovens brasileiros possivelmente 

concluirão o ensino médio. 

O Chile (OECD, 2015b) encontra-se em uma situação mais favorável do que o 

Brasil quanto ao indicador mencionado acima, pois o número de alunos que não 

concluíram o ensino médio decresce para 39% da população entre 25 a 64 anos de 

idade, o que demonstra que outros 40% terminaram o ensino médio e 21% terminaram o 
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ensino superior. Ademais, 89% dos jovens possuem expectativa de entrar no ensino 

superior.  

No que diz respeito ao ensino superior, no Brasil observou-se um aumento da 

população. Entre 2009 e 2013, a parcela da população com idade entre 25 e 64 anos que 

concluiu o ensino superior aumentou 3 pontos percentuais, alcançando 14% em 2013, 

sendo assim é possível perceber que esse indicador se encontra abaixo do Chile (21%).  

A Coréia do Sul (OECD, 2015c) apresentou melhores condições do que os 

países latino americanos, com dados praticamente universais, na medida em que 98% da 

polução, entre 25 e 34 anos de idade, terminaram o ensino médio. Além disso, 45% dos 

adultos entre 25 a 34 anos possuem qualificação superior. 

Em relação à formação de professores, no Brasil, mais da metade dos 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental têm menos do que 40 anos de idade 

e apenas 15% deles têm mais do que 50 anos. O padrão é similar para os anos finais do 

ensino final e ensino médio, mais da metade dos professores têm menos do que 40 anos, 

enquanto a proporção com idade superior a 50 anos permanece abaixo dos 20%. 

No Chile, na educação primária, 22% dos professores possuem menos do que 30 

anos, 52% menos o que 40 anos e 28% mais de 50 anos.  

Para os anos iniciais do ensino fundamental, cerca de 73% das despesas 

correntes são destinadas à remuneração de pessoal. 

No que diz respeito a relação do número de alunos para cada professor, no Brasil 

são 21 alunos por professor nos anos iniciais do ensino fundamental, 17 nos anos finais 

do ensino fundamental e ensino médio, e 27 em educação superior. Enquanto no Chile 

na educação primária são 23 estudantes por professor e na educação secundária 25 

estudantes por professor.   

O Brasil destina 17.2% dos seus gastos públicos à educação, do nível de 

educação básica à educação superior. Em 2012, o gasto público brasileiro em 

instituições da educação básica a superior representou 5,6% do PIB. O Chile investe 

6.1% do PIB em instituições educacionais desde educação básica até ensino superior. 

Quanto a Coréia do Sul 6.7% do PIB é investido no sistema educacional, desde a 

educação básica até o ensino superior. 

Nossa proposta inicial de pesquisa  



27 

 

 

Feitas essas considerações, passemos às discussões e conclusões finais.    

 

4.0 Discussão e conclusões finais 

 

Vamos apresentar as discussões e conclusões finais por etapa de ensino. 

 

4.1 Educação Infantil  

 

  O exame da legislação que disciplina a educação infantil, como não poderia 

deixar de ser, se inicia com o marco da Constituição de 1988 que previu, em seu artigo 

208, IV, o dever do Estado, na busca pela efetivação do direito à educação, de assegurar 

o “atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”. 

  Interessante notar que a redação constitucional é ligeiramente diferente da 

prevista no anteprojeto do relator da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, 

Constituinte João Calmon, que estabelecia, em seu art. 3º, II, que a efetivação do direito 

à educação, no tocante à creche e pré-escola, se daria por meio de “oferta de vagas” 

(ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE – SUBCOMISSÃO DA FAMÍLIA, DA 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 1987/1988, p. 25), sendo fácil a percepção de que o 

problema do acesso, hoje escancarado por meio da chamada “judicialização do acesso 

às creches”, já ensejava preocupação. 

  Com o advento da Constituição de 1988, foi necessária a reforma da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) então vigente, que datava de 1961 (Lei 4.024). 

Neste contexto, a Medida Provisória 1.159/1995, posteriormente convertida na Lei 

9.131/95, alterou a redação do art. 9, §1º da LDB, incluindo dentro das competências da 

Câmara de Educação Básica a “educação infantil”. 

  Essa expressão, primeiramente utilizada nesta reforma da LDB, foi, no ano 

seguinte, incluída na Constituição pela EC 14/96, que substituiu a expressão “educação 

pré-escolar” por “educação infantil” no âmbito de atuação prioritária dos Municípios 

(art. 211, §2º). 
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  Ainda assim, havia uma dissintonia sistemática entre o novo texto constitucional 

e a LDB, que somente foi sanada com a promulgação da nova LDB, conhecida como 

“Lei Darcy Ribeiro” (Lei 9.394/1996). Nos anos seguintes à promulgação da Lei Darcy 

Ribeiro, a atividade normativa priorizou a formação de professores e o estabelecimento 

de um currículo para as modalidades de ensino, tendo como base as premissas propostas 

pela nova LDB. 

  No campo da educação infantil, destacam-se três importantes marcos 

normativos: o Decreto 3.276/1999 e a Resolução CNE/CEB 2/1999, ambas dispondo 

sobre a formação de docentes e profissionais aptos a atuar na educação básica, e a 

Resolução CNE/CEB 1/1999, que estabeleceu diretrizes curriculares nacionais para a 

Educação Infantil. É possível perceber que, na última década do Século XX, nós não 

tivemos nenhuma atividade legislativa relevante no campo da educação infantil, por 

parte do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo, excetuando a Lei Estadual 

9.143/1995, que estabeleceu as normas necessárias para a criação, composição, 

atribuição e funcionamento dos Conselhos Municipais e Regionais de Educação, 

importante instrumento de participação no âmbito educacional. 

  Essa inércia só foi quebrada após a edição, pela União, do Plano Nacional de 

Educação (PNE) de 2001, que, após diagnosticar o problema do acesso à educação 

infantil no país, deixou claro que a responsabilidade por esse nível de ensino é dos três 

entes e da família, e não só do Município, como uma leitura apressada e não sistemática 

da Constituição pode levar a crer. Além disso, foi o PNE/2001 que estabeleceu, como 

uma de suas metas, o aumento de duração do ensino fundamental, de 8 para 9 anos, 

impactando na educação infantil.  

  Assim, após o PNE, seguido da Resolução CNE/CEB 2/2001, que instituiu as 

diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, nós tivemos a 

promulgação, nos anos de 2002 e 2003, de três importantes leis municipais relativas à 

temática da educação infantil. 

  Primeiramente, no ano de 2002, foi editada a Lei Municipal 13.326/2002, que, 

em respeito à LDB (ou seja, com 6 anos de atraso), estabeleceu o direito ao ensino 

infantil dos 0 aos 6 anos, incluindo o direito à creche, sendo tal lei regulamentada, no 

mesmo ano, pelo Decreto Municipal 42.248/2002. 
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  No ano de 2003, o Decreto Municipal 44.272/2003 estabeleceu normas relativas 

a um importante instrumento para aumentar a oferta de vagas na área da educação 

infantil: os convênios com entidades e organizações sociais. 

  Interessante notar que esse último Decreto estabelece que as normas devem ser 

observadas pelas Subprefeituras, o que demonstra uma descentralização na execução da 

política pública dentro do âmbito do próprio Município. 

  A Emenda Constitucional 53/2006 alterou o inciso IV do art. 208 para prever 

que o direito à educação infantil (creche e pré-escola), deve ser garantido às crianças 

entre 0 e 5 anos, sendo posteriormente complementada pela EC 59/2009, que incluiu a 

idade entre 4 e 5 anos (pré-escolar) dentro da educação básica obrigatória e gratuita a 

ser oferecida pelo Estado, de progressiva universalização até 2016, segundo o disposto 

no art. 6º da própria Emenda Constitucional.    

Em 2007, tivemos, no âmbito nacional, o Decreto 6.094/2007, que instituiu o 

Plano de Metas conhecido como “Todos pela Educação”, um compromisso que, entre 

outras finalidades, tratou de “promover a educação infantil”; e a Lei 11.494/2007, que 

regulou o art. 60, §1º do ADCT para criar o FUNDEB, fundo vinculado à educação e 

que visa garantir meios materiais para a concretização do direito à educação básica. 

No ano seguinte, foram editados outros dois importantes atos normativos: a Lei 

11.700/2008, que, ao acrescentar o inciso X ao “caput” do art. 4º da LDB, previu o 

direito do Estado em garantir “vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino 

fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que 

completar 4 (quatro) anos de idade", e o Decreto 6.494/2008, que instituiu o Programa 

denominado “Pró-Infância”, que visa a adequação física da rede escolar pública de 

educação infantil, mediante, principalmente, a reestruturação, expansão da rede e 

aquisição de equipamentos.4 

  Nos anos de 2009 e 2010, excetuando a já citada EC 59/2009, a principal 

atividade regulamentar se deu por meio de Resoluções do Conselho Nacional de 

Educação: a CNE/CNE 4/2009, que visou estabelecer diretrizes operacionais, na 

educação básica, para a educação especial; a Resolução CNE/CEB 5/2009, que 

                                                           
4 Na realidade, o Programa Pró-Infância data de 2007, por meio da Resolução 6 do Ministério da 
Educação, mas acabou sendo “institucionalizado” por meio do Decreto 6.494/2008, data que 
selecionamos neste relatório. 
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estabeleceu novas diretrizes curriculares para a educação infantil; e as controversas 

Resoluções CNE/CEB 1/2010 e 6/2010, que, buscando operacionalizar o ensino 

fundamental com duração de 9 anos, após a entrada em vigor da EC 59/2009,  definiram 

as diretrizes para matrícula no ensino fundamental e infantil. 

Quanto a este tema, interessante ressaltar que, desde a Portaria 24/2004, da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, há intenso 

questionamento por parte dos próprios entes federativos quanto à definição de um 

marco temporal preciso para a matrícula na educação infantil e no ensino fundamental, e 

que, mesmo com a fixação de uma data precisa pelo Conselho Nacional de Educação, 

há divergências nacionais, citando como exemplo o Estado de São Paulo que, desde a 

Deliberação 73/2008, adota a data de “30 de junho” como corte etário. 

Essa problemática é acentuada pelo fato de as Resoluções CNE/CEB 1/10 e 

6/10, que operacionalizaram o ensino fundamental de 9 anos e definiram o corte etário 

em “31 de março” como limite para matrícula no primeiro ano do ensino pré-escolar e 

fundamental, serem alvo de intensa judicialização. 

Em dezembro de 2014, sobreveio decisão do STJ, no REsp 1.412/704/PE, no 

sentido da legalidade e não abusividade do corte etário. Todavia, a solução definitiva 

desta questão somente virá com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da 

ADPF 292, proposta em 2013 pela Procuradoria-Geral da República, em razão do 

caráter vinculante para a Administração Pública e os Tribunais da decisão proferida. 

A atividade legislativa estadual voltou a focar na educação infantil no ano de 

2011, com o Decreto Estadual 57.367, que instituiu o Programa “Ação Educacional 

Estado/Município/Educação infantil”, buscando, por meio de regime de colaboração, 

fortalecer e ampliar o atendimento de crianças na educação infantil. 5 

Neste mesmo ano, houve a conversão da MP 533/2011 na Lei 12.499/2011, 

autorizando a transferência de recursos aos Municípios e Distrito Federal para a criação 

de novos estabelecimentos de educação infantil, bem como a Resolução CNE/CEB 

                                                           
5 É certo que ano de 2008, portanto antes do citado Decreto, houve a Deliberação CEE 73/2008, que 
buscou regulamentar a alteração Constitucional implementada pela EC59/09, e que impactou 
indiretamente na educação infantil. Neste mesmo sentido, podemos citar a Resolução SE 27/201, que 
estabeleceu os procedimentos de matrículas no ensino fundamental do Estado de São Paulo e se utilizou 
do mesmo corte etário das Resoluções CNE/CEB 1/10 e 6/10.  
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1/2011, que fixou normas de funcionamento das unidades de educação infantil ligadas à 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.  

No ano de 2012, o Decreto Municipal 52.894/12 dispôs sobre a criação dos 

chamados “CEMEIs” (Centros Municipais de Educação Infantil), visando otimizar os 

recursos e suprir a demanda. 

Ainda no âmbito municipal, em 2013 foi instituído o programa “Mais Educação 

São Paulo”, buscando, entre outras finalidades, a “ampliação do número de vagas para a 

educação infantil e a universalização do atendimento para as crianças de 4 a 5 anos de 

idade”.  

No mesmo ano de 2013, a LDB foi alterada pela Lei 12.796/2013, modificando 

a forma como a educação infantil é organizada, com o estabelecimento de carga horária 

mínima, necessidade de avaliação e acompanhamento, entre outras regras comuns a 

serem observadas por todos.  

Por fim, no ano de 2014, foi instituído o novo PNE, que tem, como meta, 

universalizar, até 2016, a educação pré-escolar (como já previsto na EC 59/09), e 

garantir, até 2024, 50%, no mínimo, de atendimento às crianças de até 3 anos em 

creches.   

Fazendo uma retrospectiva da evolução do acesso à educação infantil de 1997 a 

2014, percebe-se uma implementação progressiva: 

Ano Creche Pré-escola 

1997 348.012 4.292.208 

1998 381.804 4.111.120 

1999 831.978 4.235.278 

2000 916.864 4.421.332 

2001 1.093.347 4.818.803 

2002 1.152.511 4.977.847 

2003 1.237.558 5.155.676 

2004 1.348.237 5.555.525 

2005 1.414.343 5.790.696 

2006 1.427.942 5.588.153 

2007 1.579.581 4.930.287 
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2008 1.751.736 4.967.525 

2009 1.896.363 4.866.268 

2010 2.064.653 4.692.045 

2011 2.298.707 4.681.345 

2012 2.540.791 4.754.721 

2013 2.730.119 4.860.481 

2014 2.891.976 4.964.015 

 

  Há ainda muito a fazer para a plena universalização da educação infantil. Tendo 

como parâmetro a meta prevista no PNE de 2014, o percentual de crianças 

contempladas na etapa de creche (0-3 anos) e na pré-escola (4-5) encontra-se no 

seguinte estágio de implementação: 

 

Diante do panorama acima exposto, o Grupo elegeu, como política pública a ser 

analisada na esfera da educação infantil, a partir da utilização do “Quadro de 

Referência, o denominado “corte etário”, que foi institucionalizado em duas Resoluções 

do Conselho Nacional de Educação que disciplinam as Diretrizes Operacionais para a 

implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (Resolução 1 do CNE/CEB) e das 

Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil 

(Resolução 6 do CNE/CEB). 

Tal iniciativa foi concebida na gestão governamental do Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, e do Ministro da Educação Fernando Haddad, sendo Presidentes da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação César Callegari 

(Resolução 1) e Francisco Aparecido Cordão (Resolução 6). A política pública foi 

iniciada em 2010 e ainda está em curso. 
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  A política tem como base normativa a Constituição Federal; a Lei Federal 

9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei Federal 10.172/01 – Plano 

Nacional de Educação; a Lei Federal 11.114/05; a Lei Federal 11.274/06; a Lei Federal 

12.796/2013; a Resolução CNE-CEB 1/10; a Resolução CNE-CEB 6/10; o Parecer 

CNE-CEB 24/04; o Parecer CNE-CEB 06/05; o Parecer CNE-CEB 18/05; o Parecer 

CNE-CEB 05/07; o Parecer CNE-CEB 07/07; o Parecer CNE-CEB 22/09; o Parecer 

CNE-CEB 12/10; a Deliberação CEE/SP 73/08; a Resolução SE/SP 36/15 e a Portaria 

SME/SP 6.811/15 

 A ampliação da duração do ensino fundamental, de 8 (oito) para 9 (nove) anos, 

prevista como um objetivo/meta do Plano Nacional de Educação de 2001 (Lei 

10.172/2001), com o seu consequente impacto na educação infantil, acabou por 

demandar, a partir da sua implementação, a definição de um marco temporal inicial para 

a matrícula dos alunos oriundos da educação infantil para o ensino fundamental, bem 

como para a matrícula dos alunos oriundos de creche na pré-escola.   

 Em razão disso, ainda sem previsão legal federal expressa determinando a 

duração do ensino fundamental para 9 anos (que somente se deu com a Lei 

11.274/2006, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 6, a Câmara 

de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação aprovou o Parecer 24/2004, 

estabelecendo que, caso as Secretarias e Conselhos de Educação optassem pela 

implementação do ensino fundamental de 9 anos, deveriam adotar, como corte etário 

para o ensino fundamental, uma data específica, respeitado o limite máximo de 30 de 

abril do ano da matrícula (item 5 do voto do relator no Parecer 24/2004, do Conselho 

Nacional de Educação). 

 Este parecer foi reencaminhado ao Conselho Nacional de Educação pelo 

Ministério da Educação e, ao ser reapreciado pela Câmara de Educação Básica, no 

Parecer 6/2015, retirou-se a data limite de 30 de abril do ano de matrícula, prevendo-se, 

em uma redação mais vaga, que “os sistemas de ensino deverão fixar as condições para 

a matrícula de crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental quanto à idade 

                                                           
6 A lei 11.274/06 também previu que o ensino fundamental deve iniciar aos 6 anos de idade. Ressalte-se 
que esse direito foi previsto, anteriormente, na Lei 11.114/05.  
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cronológica: que tenham 6 (seis anos) completos ou que venham a completar seis 

anos no início do ano letivo”. (CNE, 2015, p. 10)7  

 Com a edição da já citada Lei 11.274/2006, a Lei de Diretrizes e Bases passou a 

prever como obrigatória a adoção do ensino fundamental de 9 anos pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios até o ano de 2010, não fixando, expressamente, um termo 

específico como limite para a matrícula.  

 Em razão disso, iniciou-se uma série de questionamentos à Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação, esclarecendo os Conselheiros no Parecer 

05/2007 (reexaminado pelo Parecer 07/2007), que: 

(...) de fato não deve restar dúvida sobre a idade cronológica para o ingresso no 
Ensino Fundamental com a duração de nove anos: a criança necessita ter seis 
anos completos ou a completar até o início do ano letivo. Pode-se admitir outra 
interpretação diante de um texto tão claro? Será que alguém pode alimentar 
alguma dúvida sobre o que significam seis anos completos ou a completar até o 
início do ano letivo? Será que a tolerância até o início do ano letivo pode ter 
dupla interpretação? (CNE, 2007, p. 4). 

 Foi somente com o Parecer 22/2009 que se firmou uma data específica como 

limite para a matrícula no ensino fundamental, qual seja: alunos que tiverem 6 anos 

completos ou que completarem 6 anos até o dia 31 de março do ano da matrícula (CNE, 

2009). Neste Parecer, foi apresentado Projeto de Resolução contendo o corte etário, que 

deu origem à Resolução 1/2010 (CNE, 210).  

 Em sentido semelhante, a Resolução 6/2010 estabeleceu como corte etário para a 

matrícula dos alunos na pré-escola a idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de 

março do ano de matrícula, de modo a haver uma uniformidade entre a data da 

matrícula no ensino fundamental e no ensino infantil (CNE, 210).  

 Apesar da função normativa do Conselho Nacional de Educação, prevista no 

artigo 7º da Lei 4.024/1961, com a redação dada pela Lei 9.131/1995, há uma 

divergência no que se refere à necessidade de observância da data de corte prevista pelo 

CNE, ou a possibilidade de os entes federativos adotarem um termo diferente. Tal 

situação acaba por ocasionar uma insegurança jurídica e a ausência de uniformidade, no 

país, no tocante a essa orientação, gerando inúmeros problemas práticos, por exemplo, 

para aqueles que mudam de um Estado para outro. 

                                                           
7 Em posição semelhante, sem adotar um termo específico, nós temos o Parecer 18/2015 (CNE,2005).  
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 Com relação ao Estado de São Paulo, a Resolução 36/2015, da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, estabelece a data limite de 30 de junho para que os 

alunos completem 6 anos (CNE, 2015), data esta adotada pelo Estado de São Paulo 

desde a Deliberação 73/2008 do Conselho Estadual de Educação.  

 Já o Município de São Paulo, conforme a Portaria 6.811/2015 (Secretaria Municipal 

de São Paulo, 2015), adota como corte etário, a data de 31 de março do ano de matrícula, 

em sintonia com o termo escolhido pelo Conselho Nacional de Educação, tanto para a 

educação infantil, como para o ensino fundamental. 

A definição do corte etário foi realizada pela Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, que tem como membro nato o Secretário de Educação 

Fundamental do Ministério da Educação, além de membros indicados em listas 

elaboradas mediante consulta a entidades da sociedade civil. 

O Conselho Nacional de Educação tem atribuições normativas, deliberativas e 

de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação, conforme prevê o artigo 7º da 

Lei 4.024/1961, com a redação dada pela Lei 9.131/1995. 

Com relação à Resolução 1/2010, o Parecer CNE-CEB 22/2009 (CNE, 2009), 

que deu origem a ela, menciona expressamente que a Câmara de Educação Básica 

realizou uma reunião técnica com representantes de “mais de quarenta participantes de 

todo o Brasil, envolvendo dezenove Unidades da Federação”, apesar de não haver a 

individualização dos participantes.  

É importante frisar que o aumento de 8 para 9 anos no ensino fundamental, bem 

como o termo inicial de 6 (seis) anos para o ingresso no ensino fundamental, com a suas 

respectivas interferências no ensino infantil, foram decisões tomadas no âmbito do 

Poder Legislativo, seja em razão do Plano Nacional de Educação de 2001, seja pelas leis 

subsequentes já analisadas, merecendo destaque a Emenda Constitucional 53/2006, que 

previu o dever do Estado de garantir a educação infantil em creches e pré-escolas até os 

5 (cinco) anos de idade, numa tentativa de compatibilização do sistema.  

Por fim, no âmbito estadual e municipal, há a participação das Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, dos Conselhos Estaduais e Municipais de 

Educação, além do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação 

(CONSED). 
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No tocante à definição do corte etário, percebemos a participação de diversos 

agentes não governamentais, tendo como exemplo os representantes da União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e da União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação (UNCME) (Parecer CNE-CEB 24/2004) e o Movimento 

Interfórum de Educação Infantil do Brasil – MIEIB (Parecer CNE-CEB 39/2006).  

Além disso, especificamente neste assunto, temos a importante participação dos 

atores jurídicos, em um processo de judicialização das escolhas realizadas pelos atores 

governamentais, que, pela sua relevância nesta temática, será examinada em um item 

próprio.  

Vale destacar que a competência para legislar sobre direito educacional é 

concorrente entre os entes federativos, devendo Estado e Municípios respeitarem a 

legislação geral do ente federal, que é a LDB. 

A LDB prevê, no artigo 8º, § 1º, que caberá à União a coordenação da política 

nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função 

normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais, o 

que é feito pelo Ministério da Educação. 

Desse modo, assim como ocorre com o exercício da competência concorrente, as 

normas gerais (ou diretrizes gerais, como no caso em questão) são atribuídas à União. 

Se assim não fosse, correríamos o risco de haver regras díspares, o que gera grande 

insegurança jurídica. 

A questão em torno do corte etário, previsto pelas Resoluções 1 e 6/2010 da 

Comissão de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, é que, em função da 

competência legislativa concorrente, alguns entes entendem que as Resoluções do 

Conselho Nacional de Educação não são vinculantes. 

Assim, a definição de um corte etário pelas citadas Resoluções, que serviria 

exatamente para uniformizar uma data para todo o território nacional – o que era a 

intenção, em função da necessidade de harmonização dos sistemas de ensino - não 

conseguiu o efeito esperado. 

Esse problema é agravado quando constatamos que a Constituição, em seu 

artigo 211, § 2º e 3º, estabelece que tanto os Municípios quanto os Estados atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental. Essa atuação de ambos os entes federativos, 
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somada a cortes etários diversos, acaba por criar uma situação delicada: duas datas 

diferentes de corte etário em uma mesma localidade, a depender se a escola é municipal 

ou estadual. Isso, por óbvio, também impacta no ensino infantil, notadamente na pré-

escola.  

 A situação é ainda mais crítica quando pensamos no número de Estados e, 

principalmente, Municípios, no território brasileiro, o que acaba por dificultar o diálogo 

entre os entes federativos. 

 No âmbito dos Estados, temos, por exemplo, o Conselho Nacional de Secretários 

de Educação e o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e Distrito 

Federal, que buscam exatamente promover essa interrelação entre os Estados. 

 Para solucionar essa questão, é fundamental que seja reconhecido o caráter 

vinculante das Resoluções do Conselho Nacional de Educação, que trazem normas 

gerais, como é o caso de uma data que, para garantir a harmonização dos sistemas de 

ensino, precisa ser unificada. 

 Para que não houvesse questionamento a esse respeito, o Sistema Nacional de 

Educação, previsto no PNE 2014, ao ser regulamentado, deveria dispor de forma 

expressa sobre a obrigatoriedade de observância das regras gerais emanadas pelo 

Conselho Nacional de Educação.  

  O público alvo afetado pela política do corte etário são os alunos que ingressam 

na pré-escola (Resolução 6 do CEB-CNE) e no ensino fundamental (Resolução 1 – 

CEB-CNE), ou seja, alunos com 4 (quatro) e 6 (seis) anos completos na data da 

matrícula ou, que completem essa idade até o dia 31 do ano da matrícula. 

Como já referido, os atores jurídicos ocupam, no debate sobre a definição do 

corte etário, um papel de destaque, por meio do questionamento judicial  

(judicialização) da escolha da data limite para a matrícula no 1º ano do ensino 

fundamental e na pré-escola. 

 Essa judicialização, principalmente por meio de ações civis públicas, acaba por, 

na prática, agravar as desigualdades da definição de um corte etário único para todo o 

território brasileiro. Nesse sentido, a tabela abaixo, elaborada por  Alessandra Gotti, 

pesquisadora do Grupo, demonstra a dificuldade prática em estabelecer qual é o corte 

etário em cada Estado da Federação: 
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 A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.412.704-PE já se 

posicionou pela legalidade da definição do corte etário por meio de Resolução do 

Conselho Nacional de Justiça. Neste sentido, segundo a emenda do citado Recurso 

Especial: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. EDUCAÇÃO. INGRESSO NO PRIMEIRO ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL. CORTE ETÁRIO. RESOLUÇÕES Nº 
01/2010 E Nº 06/2010 - CNE/CEB. LEGALIDADE. RECURSO 
ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. 
1. As Resoluções nº 01/2010 e nº 06/2010, ambas emanadas da 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 
(CNE/CEB), ao estabelecerem corte etário para ingresso de crianças 
na primeira série do ensino fundamental (6 anos completos até 31 de 
março do correspondente ano letivo), não incorreram em contexto de 
ilegalidade, encontrando, ao invés, respaldo na conjugada exegese dos 
arts. 29 e 32 da Lei nº 9.394/96 (LDB). 2. Não é dado ao Judiciário, 
como pretendido na ação civil pública movida pelo Parquet, 
substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou 
suprimir requisitos para o ingresso de crianças no ensino 
fundamental, quando os atos normativos de regência não revelem 
traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade. 3. Recurso 
especial da União provido, restando prejudicado aquele interposto 
pelo Ministério Público Federal. (STJ, REsp 1.412.704/PE, Rel. Min. 
Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014). (Grifo 
nosso). 
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A definição sobre a constitucionalidade da definição do corte etário somente se 

dará com o julgamento da ADPF 292, pelo Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do 

Ministro Luiz Fux, como já mencionado. 

 

4.2 Ensino fundamental / Ensino Médio 

  É importante observar que as normas relativas ao ensino fundamental que, ora 

serão apresentadas, nem sempre são específicas a essa etapa de ensino, uma vez que, 

muitas delas perpassam todas as demais etapas que compõem o ciclo de educação 

básica, como ocorre com o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica – PARFOR, elaborado para fins de implementação emergencial da política 

nacional de formação de professores da educação básica. Esse programa específico, por 

perpassar o ensino fundamental e médio, foi o escolhido para uma análise mais 

aprofundada a partir do preenchimento do Quadro de Referência.  

 A Constituição de 1988 é um marco óbvio para se iniciar a análise das bases 

normativas das atuais das políticas educacionais, pois, como uma Constituição rígida, 

que tem supremacia normativa, tal documento desencadeou uma renovação legislativa a 

partir dos novos parâmetros de reconhecimento do direito à educação como um direito 

social, de responsabilidade de todos os entes Federativos, com princípios, objetivos e 

prioridades de ação definidos em capítulo próprio.  

  Por sua vez, o Plano Nacional de Educação, de 2014, ao mesmo tempo que 

retrata os vinte e seis anos de evolução dos valores que permearam as políticas 

educacionais do período pós-constitucional, estabelece novas metas e diretrizes que 

objetivam melhor enfrentar os desafios ainda não superados, especialmente relacionados 

à necessidade de maior conjugação de esforços dos diversos níveis governamentais. 

Prevê, por exemplo, o Sistema Nacional de Avaliação Básica, entrevendo a tendência a 

estruturação de um Sistema Nacional de Educação. 

  Em linhas gerais, a Constituição de 1988, em sua primeira versão, determina a 

obrigatoriedade do ensino fundamental, de responsabilidade prioritária dos Estados e 

Municípios e da família, com um conteúdo mínimo comum para assegurar uma 

uniformidade nacional à formação dos educandos, prestados em língua portuguesa, 



40 

 

garantindo aos índios o ensino em suas línguas próprias. A partir de 2009, o ensino 

fundamental passa a integrar, ao lado da educação infantil e do ensino médio, o que se 

convencionou denominar de educação básica. O financiamento do ensino fundamental 

foi uma grande preocupação do constituinte, expressa, primeiramente, com a instituição 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério – FUNDEF e posteriormente, com o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB, em 2006. 

As temáticas das políticas públicas adotadas pela União de forma mais 

recorrente e que mais impactaram a etapa do ensino fundamental foram as que 

estabelecem diretrizes e planos de educação; as que regulam a formação de professores 

e valorização do magistério; as relacionadas à melhoria da qualidade do ensino, ao 

enfrentamento da pobreza; à educação especial; à educação indígena, à educação 

ambiental e à educação da história e de valores afro-brasileiros. 

Dentre as normas federais que se constituem como base das políticas públicas 

educacionais merecem destaque, por retratarem o esforço de coordenação e articulação 

nacional dos sistemas de ensino, a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, o Plano Nacional 

de Educação, de 2001 e o Plano Nacional de Educação, de 2014.   

A Lei 9394, que normatizou as diretrizes e bases da educação nacional, só foi 

editada em 1996, sem ter aproveitado o longo debate que estava sendo travado na esfera 

legislativa no sentido da estruturação de um verdadeiro sistema nacional de educação. 

Em sua versão inicial, a lei estabelece regras sobre as atribuições da União, dos Estados, 

e dos Municípios na promoção dos seus respectivos sistemas de educação; definiu a 

duração do ensino fundamental (de 8 anos inicialmente, e, a partir de 2006, de 9 anos); a 

possibilidade de concebê-lo em ciclos ou séries, com progressão continuada ou regular, 

com caga horária mínima diária de 4 horas e algumas referências curriculares. Somente 

em 2013 será fixada a base nacional comum do currículo como diretriz nacional.  

A própria Lei de diretrizes e Bases incumbiu à União a elaboração de um Plano 

Nacional de Educação, o que somente ocorreu em 2001, com o advento da Lei 

10172/2001, que instituiu um plano decenal da educação que deveria viger até 2010. O 

Plano Nacional impôs a obrigação da elaboração de planos estaduais e municipais da 

educação. O Plano pretende universalizar o atendimento de toda a clientela do ensino 

fundamental, inclusive com a sua ampliação para nove anos, o que veio a ocorrer em 
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2006, mitigação da distorção idade-série e o combate às desigualdades regionais e 

sociais no acesso ao ensino fundamental, com a fixação de padrões mínimos para os 

equipamentos escolares, e valorização da carreira docente8. 

                                                           
8 As metas específicas para o ensino fundamental foram: 1. Universalizar o atendimento de toda a 
clientela do ensino fundamental, no prazo de cinco anos a partir da data de aprovação deste plano, 
garantindo o acesso e a permanência de todas as crianças na escola, estabelecendo em regiões em que se 
demonstrar necessário programas específicos, com a colaboração da União, dos Estados e dos 
Municípios. 2. Ampliar para nove anos a duração do ensino fundamental obrigatório com início aos seis 
anos de idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 anos. 3. 
Regularizar o fluxo escolar reduzindo em 50%, em cinco anos, as taxas de repetência e evasão, por meio 
de programas de aceleração da aprendizagem e de recuperação paralela ao longo do curso, garantindo 
efetiva aprendizagem. 4. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de infra-estrutura para 
o ensino fundamental, compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e com as realidades regionais, 
incluindo: a) espaço, iluminação, insolação, ventilação, água potável, rede elétrica, segurança e 
temperatura ambiente; b) instalações sanitárias e para higiene; c) espaços para esporte, recreação, 
biblioteca e serviço de merenda escolar;d) adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos 
alunos portadores de necessidades especiais; e) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas; f) 
mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; g) telefone e serviço de reprodução de textos; h) 
informática e equipamento multimídia para o ensino. 5. A partir do segundo ano da vigência deste plano, 
somente autorizar a construção e funcionamento de escolas que atendam aos requisitos de infra-estrutura 
definidos.6. Assegurar que, em cinco anos, todas as escolas atendam os ítens de "a" a "d" e, em dez anos, 
a totalidade dos ítens. 7. Estabelecer, em todos os sistemas de ensino e com o apoio da União e da 
comunidade escolar, programas para equipar todas as escolas, gradualmente, com os equipamentos 
discriminados nos ítens de "e" a "h". 8. Assegurar que, em três anos, todas as escolas tenham formulado 
seus projetos pedagógicos, com observância das Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental e dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 9. Promover a participação da comunidade na gestão das escolas, 
universalizando, em dois anos, a instituição de conselhos escolares ou órgãos equivalentes. 10. Integrar 
recursos do Poder Público destinados à política social, em ações conjuntas da União, dos Estados e 
Municípios, para garantir entre outras metas, a Renda Mínima Associada a Ações Sócio-educativas para 
as famílias com carência econômica comprovada.11. Manter e consolidar o programa de avaliação do 
livro didático criado pelo Ministério de Educação, estabelecendo entre seus critérios a adequada 
abordagem das questões de gênero e etnia e a eliminação de textos discriminatórios ou que reproduzam 
estereótipos acerca do papel da mulher, do negro e do índio. 12. Elevar de quatro para cinco o número de 
livros didáticos oferecidos aos alunos das quatro séries iniciais do ensino fundamental, de forma a cobrir 
as áreas que compõem as Diretrizes Curriculares do ensino fundamental e os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 13. Ampliar progressivamente a oferta de livros didáticos a todos os alunos das quatro séries 
finais do ensino fundamental, com prioridade para as regiões nas quais o acesso dos alunos ao material 
escrito seja particularmente deficiente. 14. Prover de literatura, textos científicos, obras básicas de 
referência e livros didático-pedagógicos de apoio ao professor as escolas do ensino fundamental. 15. 
Transformar progressivamente as escolas unidocentes em escolas de mais de um professor, levando em 
consideração as realidades e as necessidades pedagógicas e de aprendizagem dos alunos. 16. Associar as 
classes isoladas unidocentes remanescentes a escolas de, pelo menos, quatro séries completas. 17. Prover 
de transporte escolar as zonas rurais, quando necessário, com colaboração financeira da União, Estados e 
Municípios, de forma a garantir a escolarização dos alunos e o acesso à escola por parte do professor. 18. 
Garantir, com a colaboração da União, Estados e Municípios, o provimento da alimentação escolar e o 
equilíbrio necessário garantindo os níveis calóricos-protéicos por faixa etária. 19. Assegurar, dentro de 
três anos, que a carga horária semanal dos cursos diurnos compreenda, pelo menos, 20 horas semanais de 
efetivo trabalho escolar. 20. Eliminar a existência, nas escolas, de mais de dois turnos diurnos e um turno 
noturno, sem prejuízo do atendimento da demanda. 21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar 
visando expandir a escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, 
com previsão de professores e funcionários em número suficiente. 22. Prover, nas escolas de tempo 
integral, preferencialmente para as crianças das famílias de menor renda, no mínimo duas refeições, apoio 
às tarefas escolares, a prática de esportes e atividades artísticas, nos moldes do Programa de Renda 
Mínima Associado a Ações Sócio-educativas. 23. Estabelecer, em dois anos, a reorganização curricular 
dos cursos noturnos, de forma a adequá-los às características da clientela e promover a eliminação 
gradual da necessidade de sua oferta. 24. Articular as atuais funções de supervisão e inspeção no sistema 
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 O Plano Nacional de 2014 ficou em discussão por vários anos, o que gerou uma 

quebra de planificação, pois de 2010 a 2014 não houve novas metas e estratégias 

definidas para a implementação de políticas públicas educacionais. Foi introduzido pela 

Lei 13005/2014, sendo também um novo plano decenal, que mais uma vez exige que os 

Estados e Municípios elaborem planos decenais, ou adaptem os planos já existentes em 

um ano; estrutura um sistema de avaliação contínua das metas definidas, bem como 

estabelece um Sistema Nacional de avaliação básica. Fica evidente a tentativa de 

mitigar os problemas de desarticulação institucional entre os diversas sistemas 

educacionais existentes. Em relação ao ensino fundamental, estabelece novas metas 

relacionadas principalmente à garantia da qualidade do ensino.9 

                                                                                                                                                                          

de avaliação. 25. Prever formas mais flexíveis de organização escolar para a zona rural, bem como a 
adequada formação profissional dos professores, considerando a especificidade do alunado e as 
exigências do meio. 26. Assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos alunos mediante a 
implantação, em todos os sistemas de ensino, de um programa de monitoramento que utilize os 
indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e dos sistemas de avaliação dos 
Estados e Municípios que venham a ser desenvolvidos. 27. Estimular os Municípios a proceder um 
mapeamento, por meio de censo educacional, das crianças fora da escola, por bairro ou distrito de 
residência e/ou locais de trabalho dos pais, visando localizar a demanda e universalizar a oferta de ensino 
obrigatório. 28. A educação ambiental, tratada como tema transversal, será desenvolvida como uma 
prática educativa integrada, contínua e permanente em conformidade com a Lei nº 9.795/99. 29. Apoiar e 
incentivar as organizações estudantis, como espaço de participação e exercício da cidadania. 30. Observar 
as metas estabelecidas nos capítulos referentes à educação a distância, formação de professores, educação 
indígena, educação especial e financiamento e gestão, na medida em que estão relacionadas às previstas 
neste capítulo. 
9 As metas mais relevantes para a etapa do ensino fundamental são: Meta 2: universalizar o ensino 
fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo 
menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 
último ano de vigência deste PNE. Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o 
(terceiro) ano do ensino fundamental. Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) 
dos (as) alunos (as) da educação básica. Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as 
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes 
médias nacionais para o Ideb: 
IDEB 2017 2019 2021 
Anos iniciais do ensino fundamental 5,5 5,7 6,0 
Anos finais do ensino fundamental 5,0 5,2 5,5 
Ensino médio 4,7 5,0 5,2 
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e 
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Meta 15: garantir, 
em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 
(um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado 
que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Meta 16: formar, em 
nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano 
de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino. Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 
básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade 
equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) 
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  No período em que se deu o levantamento legislativo, o Estado de São Paulo 

apresentou várias normas que impactaram o ensino fundamental, sendo as mais 

relevantes as que trataram a carreira docente e dos demais agentes escolares, 

observando temas como remuneração, gratificações, prêmios, provimento de cargos, 

controle de faltas, normas estaduais de educação de caráter geral, as relacionadas à 

proteção do meio ambiente, as de articulação entre os Entes Federativos e a sociedade, 

as relacionadas à violência e práticas discriminatórias no ambiente escolar, dentre outras 

. 

  Quanto ao Município de São Paulo, foi possível observar que os problemas 

educacionais mais frequentemente tratados por políticas públicas, no período em 

questão, foram, primeiramente, os relacionados à carreira docente, seja por meio de 

provimento de cargos, remuneração, gratificações, plano de carreira, entre outros. Não 

obstante, também há legislação municipal tratando de normas gerais sobre a educação, 

as que versam sobre o cuidado com a saúde dos docentes e alunos, as relacionadas com 

a infraestrutura das escolas municipais e as relacionadas à melhoria da alimentação e 

transporte escolar. As normas que institucionalizaram políticas públicas educacionais 

para o enfrentamento da violência e do uso de drogas, alcoolismo e dependência 

química de outras substâncias também foram recorrentemente adotadas nesse período. 

  Todavia, o estudo da legislação estadual e municipal sobre as políticas públicas 

de educação ressalta a omissão legislativa na elaboração tanto do Plano Estadual de 

Educação do Estado de São Paulo, quanto do Plano de educação do município de São 

Paulo. Não houve, assim, uma contextualização do Plano Nacional de 2001 na esfera 

estadual e municipal, nem mesmo a fixação de metas e estratégias próprias para 

alcançar objetivos a partir da realidade específica do Estado e do Município. 

Atualmente, os projetos legislativos dos planos já foram elaborados, mas é interessante 

o atraso, neste aspecto, de região tão rica e populosa. 

                                                                                                                                                                          

anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública 
de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica 
pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos 
do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) 
anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 
recursos e apoio técnico da União para tanto. Meta 20: ampliar o investimento público em educação 
pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB 
do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do 
PIB ao final do decênio. 
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  Como acima mencionado, a política pública analisada pelo Grupo foi o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, elaborado para 

fins de implementação emergencial da política nacional de formação de professores da 

educação básica. Tal política foi concebida na Presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, 

sendo o titular da pasta de educação o então Ministro Fernando Haddad. O programa foi 

iniciado em 2009 e ainda está em curso. 

  Sua base normativa foi a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

diretrizes e bases da educação- arts. 3º, incisos VII e IX, e 8º ); a Resolução CNE/CP no 

2, de 26 de junho de 1997- Dispõe sobre os programas especiais de formação 

pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do 

ensino médio e da educação profissional em nível médio; a Lei no 10.172, de 9 de 

janeiro de 2001 (Plano Nacional de Educação, então vigente), sendo que o atual Plano 

Nacional de Educação Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 mantém os mesmos 

pressupostos normativos que embasaram a política pública; a Resolução CNE/CP no1, 

de 18 de fevereiro de 2002 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena; a Lei no 8.405 de 9 de janeiro de 1992 (Lei de criação da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de pessoal de nível superior- artigo 2º); a Lei no 11.273, de 6 de 

fevereiro 2006 - Autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes 

de programas de formação inicial e continuada de professores para a educação básica; o 

Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007 - Dispõe sobre a implementação do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de 

colaboração com Municípios, Estados e Distrito Federal, e a participação das famílias e 

da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando 

a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica; o Decreto nº 6755 

de 29 de janeiro de 2009 –que instituiu a Política nacional de formação de professores 

da educação básica ; a Portaria MEC no. 09, de 30 de junho de 2009, – Institui o Plano 

Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica no âmbito do Ministério da 

Educação; a Portaria MEC n. 883, de 16 de setembro de 2009, do Ministério da 

Educação - Estabelece as diretrizes nacionais para o funcionamento dos Fóruns 

Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente; Decreto no 7.219, de 24 de julho 

de 2010, que dispõe sobre Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e 

introduz alterações no Decreto 6.577/2009 e permite a participação das IES privadas 
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sem fins lucrativos no Parfor; a Resolução CNE/CP no 1, de 11 de fevereiro de 2009 - 

Estabelece Diretrizes Operacionais para a implantação do Programa Emergencial de 

Segunda Licenciatura para professores em exercício na Educação Básica a ser 

coordenado pelo MEC em regime de colaboração com os sistemas de ensino e realizado 

por instituições públicas de Educação Superior; o Regulamento do Parfor, disponível 

em http://www.capes.gov.br/educacao- basica/parfor. 

 O programa está inserido dentro da Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação básica que, nos termos do Decreto 6755/2009, 

tem como um de seus pressupostos que a formação docente para todas as etapas da 

educação básica, construída em bases científicas e técnicas sólidas, é um compromisso 

público de Estado, constituindo uma importante ferramenta para assegurar o direito das 

crianças, jovens e adultos à educação de qualidade. O programa visa atender 

principalmente os seguintes objetivos: apoiar a oferta e a expansão de cursos de 

formação inicial e continuada pelas instituições públicas de educação superior, voltados 

a profissionais do magistério que já estão na rede pública e que não atendem aos 

critérios da lei de diretrizes e bases, que exige o nível superior para todos os 

professores. 

 Portanto, o PARFOR, que tem modalidade presencial e à distância, é um 

Programa emergencial concebido para garantir o artigo 11, inciso III do Decreto nº 

6755/2009, ao ensejar a oferta emergencial de cursos de licenciatura e de cursos ou 

programas especiais dirigidos aos docentes em exercício há pelo menos três anos na 

rede pública de educação básica, que sejam: a) graduados não licenciados; b) 

licenciados em área diversa da atuação docente; e c) de nível médio, na modalidade 

Normal. 

  Segundo a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes), 

responsável pela intermediação dos interesses na formação entre os Estados, municípios 

e as universidades, bem como na sua avaliação: 

o programa fomenta a oferta de turmas especiais em cursos de: I. 
Licenciatura – para docentes ou tradutores intérpretes de Libras em 
exercício na rede pública da educação básica que não tenham 
formação superior ou que mesmo tendo essa formação se disponham a 
realizar curso de licenciatura na etapa/disciplina em que atua em sala 
de aula; II. Segunda licenciatura – para professores licenciados que 
estejam em exercício há pelo menos três anos na rede pública de 
educação básica e que atuem em área distinta da sua formação inicial, 
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ou para profissionais licenciados que atuam como tradutor intérprete 
de Libras na rede pública de Educação Básica; e III. Formação 
pedagógica – para docentes ou tradutores intérpretes de Libras 
graduados não licenciados que se encontram no exercício da docência 
na rede pública da educação básica (CAPES, 2009). 
 

 Nos termos do Decreto que concebeu a política pública de formação nacional de 

professores de educação básica, os Estados devem criar os Fóruns Permanentes de 

Apoio à Formação docente, para coordenar a elaboração dos planos estratégicos 

estaduais e submetidos à avaliação e aprovação do Ministério da Educação.  

A Capes apresenta anualmente os prazos e atividades que devem ser realizadas 

pelas Secretarias de Educação estaduais, municipais e do Distrito Federal, os Fóruns e 

as universidades. Os professores se cadastram através de uma plataforma eletrônica 

administrada pela Capes, a Plataforma Freire, devendo estar registrados no Educacenso, 

e ter sua pré-inscrição autorizada ao órgão que esteja vinculado. O Ministério da 

Educação pode dar bolsas de estudo e bolsa de pesquisas para professores (existe um 

programa específico denominado Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência- PIBID), e apoio financeiro aos Estados e Municípios e às instituições de 

ensino superior selecionados, inicialmente somente as públicas posteriormente as 

comunitárias e confessionais (Programa de Consolidação das Licenciaturas- 

Prodocência).  

  O Programa pretende estimular a criação de turmas especiais em cursos de 

licenciatura ofertados pelas universidades, a implementação de cursos para o programa 

de segunda licenciatura para que os professores tenham formação nas disciplinas que 

lecionam em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01/2009 e programas especiais de 

formação pedagógica para os professores que não tem essa formação específica para 

cumprir a Resolução CNE/CP nº 02/1997. 

  A Capes celebra Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com as Secretarias 

Estaduais de Educação ou órgão equivalente. Por sua vez, as instituições de ensino 

superior firmam Termo de Adesão a tais acordos. Os Fóruns Estaduais Permanentes de 

Apoio à Formação Docente analisam a demanda das respectivas redes estadual e 

municipais, planejam, organizam e acompanham o desenvolvimento da formação em 

cada unidade federada. 

  O Parfor na modalidade presencial é implementado pela Diretoria de Formação 
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dos Professores da Educação Básica – DEB. A Diretoria de Educação a Distância – 

DED está responsável pela oferta de cursos na modalidade a distância.  

O programa foi elaborado pelo Ministério da Educação, estando sob o encargo 

da Secretaria de Educação Básica (SEB), embora outros órgãos do Ministério da 

Educação também favoreçam a implementação do programa como a Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE); a Secretaria da Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI); e o Conselho Nacional de Educação.  

Na esfera federal, a Capes também é um importante agente governamental na 

implementação desse programa, sendo a Diretoria de Formação de Professores da 

Educação básica responsável pelos cursos presenciais, e a Diretoria de Educação ã 

Distância, pelos cursos à distância.  

As Secretarias estaduais e municipais de educação também são agentes públicos 

importantes na efetivação do programa, conjunto principalmente os órgãos responsáveis 

pela formação dos professores e os Conselhos de educação. 

As instituições públicas de ensino superior também são peças fundamentais do 

programa, pois são as promotoras dos cursos de graduação, licenciatura e formação em 

libras dos professores. 

As instituições públicas de ensino superior comunitárias também estão 

habilitadas à prestação dos cursos que o programa pretende fomentar. A União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, assim como representantes dos 

profissionais do magistério indicado pela seccional da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação – CNTE devem integrar os Foruns permanentes de apoio à 

formação docente. 

Não só esse programa, como toda a política nacional de formação de 

profissionais do magistério da educação básica tem como mecanismo de cumprimento 

de seus objetivos os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, que 

devem propiciar o regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, e por meio de ações e programas específicos do Ministério da Educação. 

Tal articulação se dá, nos termos da base normativa do programa, através dos planos 

estratégicos a serem formulados pelos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à 

Formação Docente, criados em cada Estado e no Distrito Federal. 
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 Quanto ao plano estratégico o artigo 5º do decreto 6755/2009 estabelece:  

Art. 5o  O plano estratégico a que se refere o § 1o do art. 4o deverá 
contemplar: I - diagnóstico e identificação das necessidades de 
formação de profissionais do magistério e da capacidade de 
atendimento das instituições públicas de educação superior 
envolvidas; II - definição de ações a serem desenvolvidas para o 
atendimento das necessidades de formação inicial e continuada, nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino; e III - atribuições e 
responsabilidades de cada partícipe, com especificação dos 
compromissos assumidos, inclusive financeiros. § 1º  O diagnóstico 
das necessidades de profissionais do magistério basear-se-á nos dados 
do censo escolar da educação básica, de que trata o art. 2º do Decreto 
nº 6.425, de 4 de abril de 2008, e discriminará: I - os cursos de 
formação inicial; II - os cursos e atividades de formação continuada; 
III - a quantidade, o regime de trabalho, o campo ou a área de atuação 
dos profissionais do magistério a serem atendidos; e IV - outros dados 
relevantes que complementem a demanda formulada. § 2º  O 
planejamento e a organização do atendimento das necessidades de 
formação de profissionais do magistério deverão considerar os dados 
do censo da educação superior, de que trata o art. 3º do Decreto nº 
6.425, de 2008, de forma a promover a plena utilização da capacidade 
instalada das instituições públicas de educação superior (BRASIL. 
Decreto 6.755, 2009, art. 5) 

 

 O público alvo do programa são os professores que estão na rede pública há 

mais de três anos e que não têm formação de nível superior. A Lei de Diretrizes e bases 

da Educação, em sua versão inicial, determinava que, a partir de 2006 (ou seja, ao fim 

da década da educação), somente seriam admitidos na educação básica os professores 

com nível superior, ou os formados em treinamento.  

  Todavia, o Educacenso de 2007 revelava que 636,8 mil, de 1.977 milhões de 

professores da educação básica das redes públicas e particular no Brasil, não tinham 

formação de nível superior ou da disciplina em que lecionavam. Tal fato acabou 

motivando a concepção do programa, ora examinado, que tinha como meta inicial 

adequar plenamente os professores da rede pública, que seriam mais de 400.000. 

Segundo o relatório de gestão (2009-2013) da Diretoria de Formação de 

Professores da Educação básica- DEB da Capes, neste período investiu-se no Parfor o 

montante de R$ 529.111.171,35 (quinhentos e vinte e nove milhões, cento e onze mil, 

cento e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), conforme desembolso atual 

apresentado na tabela: 
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Tabela 8.  

Financiamento de turmas especiais presenciais especiais do Parfor - 2009 a 2013 

  

Ano 

 

Totais por ano (R$) 

  

2009 

 

12.394.341,09 

2010 70.914.408,33 

2011 110.987.220,82 

  

2012 

  

 

162.895.436,02 

 

2013 

  

171.919.765,09 

 

Total 

  

529.111.171,35 

 

 

Fonte- relatório de gestão da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica- 

DEB 2009-2013. Brasília, 2013. 

 O relatório de gestão do Parfor da Diretoria de Formação de Professores da 

Educação básica da CAPES nos apresenta a estratégia de implantação do programa: 

O Parfor iniciou sua trajetória na Capes, em 2009, com a oferta de 
cursos formação inicial e continuada, nas modalidades presencial e a 
distância, por meio da Plataforma Freire. A partir de 2011, a formação 
continuada ficou sob responsabilidade da SEB e da SECADI, ambas 
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do MEC, sendo ofertada no âmbito da Rede Nacional de Formação 
Continuada (Renafor). A Capes permaneceu com a oferta de formação 
inicial e continuada, na modalidade a distância, por meio da DED; e a 
DEB com a ação emergencial da oferta de formação inicial, na 
modalidade presencial. As duas Diretorias ficaram responsáveis pela 
gestão da Plataforma Freire. No final de 2012, os cursos de formação 
inicial e continuada, na modalidade a distância passaram a ser 
ofertados e geridos, exclusivamente, por meio do sistema do Sistema 
de Gestão da Universidade Aberta do Brasil. A Plataforma Freire 
passou, então, a realizar exclusivamente a gestão dos cursos de 
formação inicial na modalidade presencial. Essa trajetória institucional 
transformou o Parfor em um programa cuja ação fomenta a oferta de 
cursos de Licenciatura, Segunda Licenciatura e Formação Pedagógica 
para professores em serviço. A DEB, desde que assumiu o Parfor, 
identificou a necessidade de desenvolver estratégias para aperfeiçoar 
os processos de gestão e implementação do Programa. Entre as 
providências mais visíveis, estavam o estabelecimento de 
instrumentos normativos e sistemas de gestão que pudessem organizar 
o fluxo operativo e o acesso às informações e dados do Programa. 
Iniciou-se então, um incisivo processo de aperfeiçoamento da 
Plataforma Freire e regulamentação do Programa, seguidos da 
implantação de calendário de atividades para organizar o fluxo de 
atividades a serem desenvolvidas por cada parceiro. As principais 
mudanças introduzidas na Plataforma contribuíram para: concretizar a 
participação das secretarias municipais de educação; facilitar o 
processo de elaboração do planejamento estratégico pelos Fóruns  Estaduais; fortalecer o papel dos Fóruns Estaduais como 
articuladores da política de formação  docente;  realizar o 
acompanhamento da demanda, da oferta e das matrículas; tornar o 
ambiente mais amigável aos usuários; tornar mais eficiente o processo 
de gestão do programa por meio da automatização  do cadastramento 
da demanda e da oferta; da pré-inscrição vinculada ao cadastro no 
Educacenso e da integração da Plataforma Freire com o sistema e-
MEC para garantir que as turmas especiais ofertadas estejam 
vinculadas a IES com IGC válido e criadas em cursos autorizados e 
ativos para oferta de vagas.  A implantação do Manual Operativo, 
contendo as normas e orientações sobre o programa, conseguiu dar 
transparência e esclarecer os parceiros quanto às condicionalidades de 
participação e financiamento.  A fixação de um calendário de 
atividades permitiu estabelecer o fluxo operacional do Programa. A 
partir dele, a Capes, os Fóruns, as secretarias de educação estaduais, 
municipais e do Distrito Federal e as IES passaram a programar-se e 
organizar-se antecipadamente para participar com mais efetividade na 
elaboração do Planejamento Estratégico do seu estado. O cronograma 
estabelece prazos para: a) inserção da demanda pelas secretarias de 
educação e da oferta pelas IES; b) análise, ajuste e homologação do 
Quadro de Oferta de Cursos e Vagas pelos Fóruns; c) período de pré-
inscrição, período de validação pelas secretarias estaduais, período de 
seleção e matrícula e período de repasse dos recursos para IES.  Em 
2013, com a finalidade de fortalecer o planejamento estratégico, o 
Parfor passou a realizar chamada anual para a oferta de cursos e 
vagas.  A Plataforma Freire seguiu seu processo de reestruturação 
com a introdução de novos módulos, visando tornar mais eficiente os 
processo de concessão e o acompanhamento da execução dos recursos 



51 

 

investidos no Programa.  Também em 2013, com a finalidade de 
atender as orientações do Decreto no 7.568, de 16 de setembro de 
2011, a DEB lançou o Edital 30/2013, de 29 de julho de 2013, para 
selecionar Instituições Privadas sem fins lucrativos que desejassem 
participar do Parfor. Um total de 32 Instituições Privadas Sem Fins 
Lucrativos enviaram propostas e todas foram habilitadas a ofertar 
turmas especiais no Programa. Desse total, apenas 6 são novas. As 
demais IES já participavam do programa.”(CAPES, 2013). 

 

  Segundo informações obtidas no site da Capes (http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/parfor), até 2014, foram implantadas 2.428 turmas, em 451 municípios, 

localizados em 24 unidades da federação. Nesse período o Parfor atendeu professores 

oriundos de 3.294 municípios brasileiros. 

Há, em 2015, 51.008 professores da educação básica frequentando os cursos do 

Parfor e 12.103 professores já concluíram sua formação. 

 Foram firmados Acordos de Cooperação Técnica com 26 estados e o Distrito 

Federal. Aderiram ao Programa 142 IES de diferentes esferas administrativas.  

Veja abaixo a distribuição dos cursistas por região: 

 

 

  

Fonte: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor 
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A meta de atendimento da integralidade dos quase 400.000 professores sem 

curso universitário da rede pública não foi atendida, em 2013 ainda 25,2% dos 

professores de educação básica não tinham o curso de nível superior. Neste ano a lei 

12.796/2013 revogou a norma da lei de diretrizes e bases que determinava que a 

contratação de professores a partir de 2006 dependia da formação universitária, a 

reconhecer, de uma certa forma, a lentidão do programa, bem como o 

superdimensionamento das metas iniciais. 

 A falta de articulação institucional entre os entes da Federação brasileira em 

matéria de educação dificulta o funcionamento do programa como um todo, os fóruns 

permanentes não são uma realidade em todos os Estados, e mesmo nos lugares em que 

atuam, os planos estratégicos não foram concebidos. Nem todas as instituições de 

ensino superior aderiram ao programa. A taxa de evasão também é considerável, pois 

muitos professores não são estimulados pelos órgãos públicos aos quais estão 

vinculados e, em muitas hipóteses, se desinteressam pelos cursos de formação 

extremamente teóricos. Os estímulos financeiros, tanto para as instituições de ensino 

superior, quanto para os professores, não surtiram o efeito desejado. 

 Podemos constatar do exame do desenho jurídico-institucional do programa que: 

a) tem uma consistente base normativa; b) previu a existência de mecanismos de 

articulação institucional; c) há financiamento federal sustentável, pelo menos até 2014, 

do programa; d) o programa prevê estímulos para os professores e instituições de ensino 

superior. 

 Todavia, tal programa só surgiu 13 anos depois da LDB. Nesse período, por 

vários motivos, algumas unidades da Federação já mitigaram esse problema específico 

da formação universitária dos professores em educação básica, e em outras regiões, 

como o Norte e o Nordeste, a ausência de uma atuação nacional imediata ao processo de 

elaboração da lei de diretrizes e bases foi muito prejudicial, tornando o quadro bastante 

desigual, quanto a este aspecto fundamental para a qualidade do ensino. Assim, a 

demora na elaboração da política pública de formação dos professores ampliou a 

desarticulação, pois também gerou concorrência com programas estaduais e locais.  

 Quando um programa pressupõe a adesão de vários entes, em várias instâncias, 

inclusive com autonomia constitucional, como as universidades, um bom desenho 

jurídico da política pública não é suficiente para a obtenção de resultados de forma 
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expedita. Por outro lado, a própria tarefa da formação de recursos humanos é mais 

demorada, e metas muito espetaculares dão uma sensação de fracasso e impedem a 

celebração dos bons resultados. 

Relativamente ao ensino médio, vale a pena mencionar, ainda, em que pesem as 

reformas instituídas pela Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) direcionadas a esta etapa da educação básica – como, e.g., a obrigatoriedade e 

a gratuidade -, o governo federal, no período aludido, priorizou os investimentos no 

ensino fundamental, transferindo parcela considerável de sua responsabilidade, quanto 

ao ensino médio, para os Estados da federação. 

Já no final do século XX e no início do século XXI, nota-se que o ensino médio 

foi marcado por uma considerável desigualdade educacional, bem como por uma 

situação precária em relação à permanência nas escolas e à aprendizagem dos alunos, 

com uma considerável taxa de evasão, criada, sobretudo, em razão dos problemas 

sociais enfrentados pelos estudantes menos favorecidos economicamente, os quais, não 

raramente, acabam por abandonar os estudos e ingressar no mercado de trabalho nessa 

fase de suas vidas. 

No mais, as reformas criadas pela LDB referentes ao ensino médio trouxeram 

novamente a lume a problemática da dualidade existente nesta etapa da educação 

básica, a saber, ensino propedêutico (formação geral) e ensino profissional (habilitação 

para o trabalho), sendo que a situação foi posteriormente enfrentada pelo Decreto nº 

2.208/1997 do governo federal, revogado no primeiro mandato do Presidente Luís 

Inácio Lula da Silva (PT), através do Decreto nº 5.154/2004, que estabeleceu que a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio seria desenvolvida de forma articulada 

com o ensino médio. 

Nota-se, assim, que restava evidente no início do governo de Lula a necessidade 

iminente de criação e de desenvolvimento de uma política indutora da implantação do 

ensino médio integrado à educação profissional. 

Já no primeiro governo da Presidente Dilma Roussef, iniciado em 2011 (1º 

mandato), o ensino médio brasileiro ainda enfrenta as mesmas dificuldades expostas 

alhures, tendo como uma de suas principais dificuldades a alta taxa de evasão dos 

estudantes matriculados nesta etapa de ensino. 
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Por fim, cumpre destacar, em ordem cronológica, os políticos e seus respectivos 

partidos que assumiram o governo do Estado de São Paulo no referido período – desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 até 2015 -. Assim, tem-se: Orestes 

Quércia (Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB), Luiz Antônio Fleury 

Filho (PMDB), Mário Covas (Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB), 

Geraldo Alckmin (PSDB), Cláudio Lembo (Partido da Frente Liberal – PFL), José Serra 

(PSDB), Alberto Goldman (PSDB), e, novamente, Geraldo Alckmin (PSDB), reeleito 

em 5 de outubro de 2014. 

O Estado é responsável pela prestação dos serviços educacionais de ensino 

médio, por isso o enfoque no exame da legislação estadual. A Lei nº 9.939, de 17 de 

abril de 1998, inseriu no currículo das escolas públicas de Educação Básica do Estado 

de São Paulo o ensino de noções básicas de “Prevenção e Combate ao Uso Indevido de 

Drogas” (art. 1º). 

Por sua vez, a Lei nº 10.352/99 autorizou o Poder Executivo a criar o Programa 

Estadual de Incentivo à Educação Básica, vinculado à Secretaria de Estado da Educação 

(art. 1º), com recursos provenientes, na sua essência, de contribuições financeiras do 

setor privado (art. 3º), tendo como principal objetivo o incentivo à criação de projetos 

que contribuam para inovações e melhorias no ensino básico, nas redes públicas do 

Estado e dos Municípios (art. 2º). 

Relativamente à pesquisa no âmbito do ensino médio, a Lei nº 10.522/2000 

autorizou o Poder Executivo a instituir o Programa de Desenvolvimento de Atividades 

de Pesquisa Discente sobre Temas Incorporados ao Projeto Pedagógico das Unidades 

Escolares de Ensino Médio (art. 1º), regulamentando, ainda, o modo de elaboração e 

desenvolvimento das atividades (art. 2º e seguintes), bem como os temas que deverão 

ser objetivo da pesquisa (art. 6º). 

A Lei nº 10.891, de 20 de setembro de 2001, com o objetivo de diagnosticar e 

prevenir problemas de aprendizagem nos estabelecimentos de ensino básico público, 

autorizou o Poder Executivo a implantar assistência psicológica e psicopedagógica 

naquelas instituições de ensino (art. 1º), em especial através de normas, procedimentos e 

planejamentos da Secretaria da Educação, através do Conselho de Educação e da 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (art. 3º). 
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Em 28 de novembro de 2001, foi criada a Lei nº 10.959, que instituiu o 

Programa “Jovem Universitário, Educação com Trabalho”, o qual objetiva incentivar os 

estudantes do ensino médio das redes de ensino públicas (entre 17 e 30 anos de idade) a 

obterem melhor desempenho escolar, sobretudo mediante o oferecimento de 

oportunidades de acesso ao ensino superior, a empresas públicas ou privadas, aos alunos 

egressos desta etapa de ensino que forem aprovados nos respectivos processos seletivos. 

Ainda, estabelece que as empresas que aderirem ao programa e oferecerem vagas de 

estágio deverão financiar os estudos em nível superior de seus estagiários. 

Visando a melhora da qualificação dos integrantes do Quadro do Magistério da 

Secretaria da Educação, a Lei nº 11.498/2003 autorizou o Poder Executivo a instituir 

programas de formação continuada destinados a estes profissionais (art. 1º), prevendo, 

dentre outros recursos, a aquisição de equipamentos imprescindíveis à inclusão digital e 

ao desenvolvimento das funções educacionais (art. 2º, inciso I), a concessão de bolsas 

de estudo nos termos dos Programas Bolsa-Mestrado (art. 2º, inciso II) e a aquisição de 

ajuda financeira para participação em cursos de formação continuada (Art. 2º, inciso 

IV); 

 A Lei nº 11.812, de 16 de dezembro de 2004, criou novos cargos no Quadro do 

Magistério da Secretaria da Educação, em especial 35.000 (trinta e cinco mil) cargos 

para professores da Educação Básica, conforme disposição de seu art. 1º. 

A Lei nº 13.068/2008 obriga as escolas da rede pública estadual a comunicarem, 

de forma preventiva (quando atingido o limite de 20%), a ocorrência de excesso de 

faltas de seus alunos regularmente matriculados no ensino fundamental e médio, 

notadamente aos seus respectivos pais, ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da 

Juventude. 

Em 13 de maio de 2008, foi editada a Lei Complementar nº 1.044/2008, que 

instituiu o Plano de Carreiras, de Empregos Públicos e Sistemas Retribuitório dos 

servidores do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS. 

No que tange o ensino médio, a norma aludida estabelece que a carreira docente 

das Escolas Técnicas – ETECs será composta por 7 (sete) classes de Professor, e, ainda, 

organizadas de acordo com as exigências de maior capacitação para o magistério do 

ensino médio e de educação profissional técnica de nível médio (art. 7º). Ainda, 



56 

 

regulamenta, em seu art. 8º, a carreira de Auxiliar de Docente para a educação 

profissional técnica de nível médio (art. 8º). 

Ademais, a lei supracitada também estabelece os requisitos mínimos para 

ingresso nas carreiras e nos empregos públicos por ela tratados (art. 12). 

Vale ressaltar que a Lei Complementar nº 1.044/2008 foi alterada pela Lei 

Complementar nº 1.148, de 15 de setembro de 2011, sendo que as alterações referentes 

ao ensino médio se encontram nos incisos II e III, do art. 5º, da referida lei. 

A Lei Complementar nº 1.087, de 03 de abril de 2009, alterou a Lei 

Complementar nº 1.086/2009, trazendo novos requisitos para a bonificação por 

resultados, no âmbito do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – 

CEETEPS. 

A Lei Complementar nº 1.143/2011 dispõe sobre a reclassificação de 

vencimentos e salários dos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da 

Educação, trazendo alterações normativas em outras leis complementares, sendo que, 

com relação aos professores do ensino médio, prevê as alterações em seu art. 4º, inciso 

II, alíneas “a” e “d”. 

Em 11 de julho de 2011, foi criada a Lei Complementar nº 1.144, que instituiu o 

Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro de Apoio 

Escolar, sendo este definido, nos termos do inciso VIII, do art. 2º, como o “conjunto de 

cargos e funções-atividades de servidores que prestam apoio operacional às atividades-

fins da escola, privativos das unidades escolares da Secretaria da Educação”. 

Em síntese, a Lei Complementar nº 1.164, de 04 de janeiro de 2012, instituiu “o 

Regime de dedicação plena e integral - RDPI e a Gratificação de dedicação plena e 

integral - GDPI aos integrantes do quadro do Magistério em exercício nas escolas 

estaduais de ensino médio de período integral”. 

No que concerne aos profissionais integrantes do referido quadro, a norma em 

comento veda expressamente o desempenho de qualquer outra atividade remunerada 

pelos sujeitos aludidos, notadamente durante o horário de funcionamento da Escola 

Estadual de Ensino Médio de Período Integral (art. 1º, parágrafo único).Outrossim, a 

referida lei dispõe, dentre outros assuntos, sobre a composição do corpo docente 

daquelas instituições de ensino (art. 3º), bem como sobre o processo seletivo e as 
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atribuições destes profissionais (art. 4º ao art. 9º), e, ainda, sobre os requisitos para a 

obtenção da gratificação de dedicação plena e integral, com seu respectivo valor (art. 11 

e seguintes). 

Vale ressaltar que esta norma foi alterada pela Lei Complementar nº 1.191/2012, 

que também dispôs sobre o Programa de Ensino Integral em escolas públicas estaduais. 

Por sua vez, a Lei Complementar nº 1.240, de 22 de abril de 2014, alterou a Lei 

Complementar nº 1.044/2008, já descrita alhures, notadamente através da modificação 

dos artigos 5º, 6º, 10º, 12º, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 50, 52, assim como 

da criação de novos dispositivos legais – 25-A, 32-A, 33-A, 37 (parágrafo único), 52 

(§§ 4º e 5º). No mais, trouxe outras disposições acerca dos servidores regidos pelo 

Estatuto dos Servidores Técnicos Administrativos do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica “Paula Souza” (art. 3º). 

A Lei nº 15.693, de março de 2015, criou o Plano Estadual de Educação 

Empreendedora, vinculado à Secretaria da Educação do Estado e ao Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza (art. 1º), sobretudo para promover a inserção do 

empreendedorismo no ensino formal, nas escolas de ensino médio e nas escolas técnicas 

(art. 2º), prevendo diversas atividades para atingir o referido objetivo, tais como a Feira 

do Jovem Empreendedor, o Clube do Jovem Empreendedor e o Centro de Educação 

Empreendedora (art. 5º e incisos). 

Relativamente ao atendimento a alunos com necessidades especiais nas escolas 

públicas, de ensino fundamental e médio, a Lei nº 15.830/2015 limita o número de 

alunos matriculados em salas de aula que têm matriculado ao menos 1 (um) estudante 

com necessidades especiais, autorizando, ainda, a existência de um professor auxiliar 

ajudando o professor regente nas respectivas salas, dependendo do grau de dependência 

dessa classe de alunos. 

 

4.3 Ensino Superior 

 

 A partir do modelo de análise de políticas públicas adotado no presente projeto 

de pesquisa, delineado por BUCCI (2013, p. 37), a organização governamental pode ser 

examinada a partir de três planos distintos. No plano macroinstitucional está 



58 

 

compreendido o governo, “os rumos do planejamento de longo prazo” (BUCCI, 2013, 

p. 43). Já nos planos mesoinstitucional e microinstitucional são considerados os arranjos 

institucionais e a ação governamental atomizada, respectivamente: “enquanto o plano 

macroinstitucional tem por objeto a politics, os planos meso e microinstitucionais 

focam as policies, distinguindo-se entre eles apenas a chave de análise adotada” 

(BUCCI, 2013, p. 37). Assim, no plano mesoinstitucional são articulados os diversos 

pontos de ação governamental do plano microinstitucional, por meio de arranjos 

institucionais.  

             Tabela 1. Relação entre planos e marcos normativos/programas.  

Plano Marco normativo e/ou Programa de 

ação governamental 

Macroinstitucional  • Constituição Federal de 1988; 

• Plano Nacional de Educação 

(PNE)- Lei nº 13.005/2014.  

Mesoinstitucional • Lei de Diretrizes e Bases (LDB)-   

-Lei nº 9.394/96  

Microinstitucional 

(exemplos) 

• Universidade Aberta do Brasil 

(UAB); 

• Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES); 

• Programa Universidade para Todos 

(ProUni); 

• Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades 

Federais (Reuni); 

• Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica 

(PARFOR).  

• Política de Cotas - (Lei nº 

12.711/2012 e Decreto 7.824/2012) 
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Note-se que os programas de ação governamental não possuem “um padrão 

jurídico uniforme e claramente apreensível pelo sistema jurídico” (BUCCI, 2006, p. 22). 

Embora os dispositivos Constitucionais (CF, art. 6º e Capítulo III- arts. 205 a 214) 

sejam o núcleo de sentido da política educacional, o fato é que exteriorizam apenas a 

dimensão macroinstitucional, a ação governamental em um nível abstrato- a “grande 

política”-, os “rumos do planejamento de longo prazo” da política educacional 

brasileira.  

Os programas governamentais, “arranjos institucionais que expressam o Estado 

em movimento” (BUCCI, 2013, p. 39), situados no nível microinstitucional, decorrentes 

dos processos jurídicos que levam à formação de políticas públicas, são delineados por 

atos normativos de diferentes graus hierárquicos. O Programa UAB, por exemplo, foi 

instituído por meio de Decreto e encontra nessa figura sua principal base normativa. 

É importante frisar que, diferentemente das demais etapas estudadas na pesquisa, 

a produção normativa da educação superior é menor e menos fragmentada, uma vez que 

concentrada10 no nível da União (LDB, art. 9º, VII). Note-se que os Estados e 

Municípios devem se voltar prioritariamente para a educação básica (CF, art. 211, 

parágrafos 1º e 2º). Dessa forma, a competência da União, no tocante ao ensino 

superior, é residual (RANIERI, 2009, p. 43), uma vez que não é atribuição primordial 

dos demais entes federativos.  

Ademais, enquanto a educação básica foi expressamente reconhecida como um 

direito público subjetivo11, garantido até mesmo aos que a ela não tiveram acesso na 

idade própria (RANIERI, 2013, p. 55), o ensino superior é um “compromisso do Poder 

Público” (GOMES, 2009, p. 106) e deve ser garantido de acordo com as aptidões de 

cada um (CF, art. 208, V). 

Além da regulamentação prevista na Constituição Federal, também deve ser 

destacado, no plano macroinstitucional, o Plano Nacional de Educação (PNE), 

articulador do “Sistema Nacional de Educação” (CF, art. 214), introduzido a partir da 

Emenda Constitucional n. 59, de 2010. O PNE tem um papel organizador, sobretudo no 

aspecto das relações federativas (BUCCI; VILARINO, 2013, p. 135) e estabelece metas 

e estratégias decenais para a área da educação. O PNE de 2014, prevê, na meta voltada 

                                                           
10 É importante notar algumas exceções, como a incumbência dos Estados em “autorizar, reconhecer, 
credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino” (LDB, art. 10, inciso IV).  
11 CF, art. 208, I e parágrafo 1º/ LDB, art. 5º 
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para a ampliação do acesso, a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior 

para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no 

segmento público (Meta 12): 

 

  Tabela 1. Meta e estratégias do PNE 2014 voltadas para a ampliação do acesso à 

educação superior. 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 

24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 

40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

12.1.  Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e 

coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação; 

12.2.  ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal 

de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a 

densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na 

idade de referência e observadas as características regionais das micro e 

mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, uniformizando a expansão no território nacional; 

12.3. elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, 

no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de 

estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de 

aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição 

de competências de nível superior; 

12.4 fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para 

a formação de professores e professoras para a educação básica, sobretudo nas 

áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao défice de 

profissionais em áreas específicas; 

12.5. ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) 

estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de 
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educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - 

FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação 

superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas 

de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola 

pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de 

forma a apoiar seu sucesso acadêmico; 

12.6. expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento 

Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, com a 

constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar 

progressivamente a exigência de fiador; 

12.7. assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares 

exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, 

orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social; 

12.8. ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior; 

12.9. ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos 

na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na 

forma da lei; 

12.10. assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na 

forma da legislação; 

12.11. fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre 

formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 

necessidades econômicas, sociais e culturais do País; 

12.12. consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 

docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e 

internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior; 

12.13. expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades 

indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e 

formação de profissionais para atuação nessas populações; 

12.14. mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível 

superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e 

matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a 

inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica; 
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12.15. institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências 

bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a 

acessibilidade às pessoas com deficiência;  

12.16. consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação 

superior como forma de superar exames vestibulares isolados; 

12.17.  estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na 

educação superior pública; 

12.18. estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior 

estaduais e municipais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e 

financeiro do Governo Federal, mediante termo de adesão a programa de 

reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua contribuição para 

a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de 

ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da educação básica; 

12.19 

 

 

 

reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e qualidade da decisão, no prazo 

de 2 (dois) anos, os procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e 

supervisão, em relação aos processos de autorização de cursos e instituições, de 

reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores e de 

credenciamento ou recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema 

federal de ensino; 

12.20. ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do 

Programa Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, de 

13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de financiamento a 

estudantes regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a 

distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos 

processos conduzidos pelo Ministério da Educação; 

12.21. fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas 

áreas estratégicas definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, 

tecnologia e inovação. 

 

Depreende-se do quadro supratranscrito que várias estratégias direcionadas para 

o cumprimento das metas dependem da formulação de novas políticas públicas e do 

aprimoramento dos diversos programas governamentais existentes. A título de exemplo, 
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a estratégia 12.2, voltada para a ampliação do acesso e interiorização da educação 

superior, está relacionada à criação do Programa UAB.  

Vale ressaltar que, de acordo com os dados do Observatório do PNE (Imagem 

1), a ampliação do acesso à educação superior (Meta 12) vem sendo gradativamente 

atingida, seguindo a tendência das últimas décadas. Entretanto, é importante notar que a 

ampliação do acesso está ligada à expansão das instituições privadas mercantis, 

difundida por programas como FIES e ProUni.  

 

Imagem 1- Taxas Brutas e Líquidas de matrículas em 2013 e matrículas novas, em 

relação ao cumprimento da meta 12. 

 

 

 

Nesse sentido, conforme o estudo de Ribeiro e Schlegel, houve uma 

democratização do acesso à educação superior no Brasil nos últimos cinquenta anos, 

com o aumento da participação relativa de mulheres e negros. Essa ampliação do acesso 

foi, porém, resultado de uma série de políticas educacionais articuladas com a atuação 
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do setor educacional privado. Ademais, os autores pontuam que a inclusão não veio 

acompanhada de um acesso igualitário a todos os cursos universitários, tendo sido mais 

intensa em campos menos valorizados pelo mercado de trabalho (RIBEIRO; 

SCHLEGEL, 2015, p. 133).  

No plano mesoinstitucional, situado entre os planos macroinstitucional e 

microinstitucional, consideramos os arranjos institucionais. A institucionalidade 

explicita a dimensão sistemática das políticas públicas, “o nexo de unidade dos vários 

elementos que compõem o programa de ação governamental” (BUCCI, 2013, p. 205), a 

articulação dos diversos atores envolvidos na promoção dos programas governamentais 

e a reiteração de práticas. Ou seja, no plano mesoinstitucional são contemplados os 

elementos de racionalização da ação governamental, a partir da indicação de 

atribuições. 

Os arranjos institucionais, na definição de Gomide e Pires, “definem a forma 

particular de coordenação de processos em campos específicos, delimitando quem está 

habilitado a participar de um determinado processo, o objeto e os objetivos deste, bem 

como as formas de relações entre os atores” (2014, p. 19).  

No caso das políticas educacionais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, aprofundou a questão da 

cooperação federativa, o que pode ser demonstrado pela existência de um título (Título 

IV) destinado à “organização da educação nacional”, sendo prevista a organização dos 

sistemas de ensino, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios (art. 8º e seguintes) e a definição das atribuições de cada um 

dos entes federados.  

Em relação à educação superior, é atribuição da União assegurar o processo 

nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, 

em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 

melhoria da qualidade do ensino (LDB, art. 9º, inciso VI), bem como atuar na promoção 

da avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que 

tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino (LDB, art. 9º, inciso VIII) e 

autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino (LDB, 

art. 9º, inciso IX), função que pode ser delegada desde que mantenham instituições de 
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educação superior (LDB, art. 9º, parágrafo 3º). Já questões como a finalidade da 

Educação Superior, autonomia universitária e tipos de instituições de ensino, por 

exemplo, são disciplinadas no Capítulo IV da LDB. 

Para Maria Paula Dallari Bucci e Marisa Alves Villarino, a LDB foi muito além 

da fixação das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (2013, p. 137)  uma vez que 

possui organicidade e clareza, atributos, em tese, suficientes para a articulação do 

sistema educacional e fomento da colaboração dos entes federativos. O problema, 

contudo, reside na “deficiência de instrumentos para que essa articulação seja a direção 

vinculativa a orientar as condutas de cada um dos entes da federação” (BUCCI; 

VILLARINO, 2013, p. 137), o que poderia ser minorado pela instituição de foro e 

instâncias permanentes de cooperação (BUCCI; VILLARINO, 2013, p. 138). Como já 

mencionado, ainda que a União exerça um papel preponderante na regulação e na 

promoção de políticas públicas educacionais voltadas para a expansão da educação 

superior, o fato é que a articulação com Estados e Municípios é de extrema importância, 

sobretudo em políticas educacionais, como o Programa UAB. 

No plano microinstitucional o objeto central é a “ação governamental”, 

“resultante de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados”. Ou seja, 

as políticas públicas propriamente ditas, bem como os processos jurídicos e ciclos que 

levam à formação e amadurecimento dos programas governamentais.  

Nessa dimensão, resta claro que já não são tão visíveis as diferenças entre as 

funções legislativa e administrativa estatais, tendo em vista que a Administração exerce 

um amplo papel normativo, “fazendo normas gerais e abstratas (os regulamentos), 

semelhantes às leis em vários aspectos importantes” (SUNDFELD, 2014, p. 35). 

Embora nos últimos anos tenham sido formuladas e implementadas diversas 

políticas públicas voltadas para a expansão do acesso à educação superior, optamos pela 

análise dos arranjos jurídico-institucionais do programa Universidade Aberta do Brasil, 

uma vez que é uma política pouco estudada em abordagens jurídicas de políticas 

educacionais, diferentemente de programas como o ProUni, e é voltada para a educação 

à distância, modalidade que permite a flexibilização da necessidade de presença física, é 

adaptável a diferentes ritmos de aprendizagem e viabiliza a formação de profissionais 

em escala ampla, além de possibilitar interiorização de cursos.  
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Ademais, a UAB tem como objetivo a estruturação de um sistema público de 

educação à distância e privilegia a oferta cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada de professores da educação básica (Decreto nº 5.800/2006, parágrafo único, 

inciso I).  Ou seja, além de ser meio de realização da meta 12, também é relevante para 

a efetivação das metas da Educação Básica. A educação a distância é prevista apenas no 

art. 80 da LDB, sendo imprescindível, para a compreensão do programa UAB, a análise 

de uma série de Portarias e Decretos.  

O Programa Universidade Aberta do Brasil foi concebido no governo do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva - Partido dos Trabalhadores-PT (2006), tendo 

como Ministro da Educação Fernando Haddad, e foi instituído pelo Decreto 5.800 de 8 

de julho de 2006 e ainda está em curso. Ademais, a educação a distância12, modalidade 

objeto do programa de ação governamental, é prevista  pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação no art. 80 (BRASIL. 1988, art, 80). O dispositivo é regulamentado pelo 

Decreto n. 5.622/2005, e pela Portaria Ministerial 4.361/2004.   

  A UAB é operacionalizada por uma série de Portarias , Decretos  e Resoluções, 

bem como por Leis não exclusivas do programa. Pode-se dizer, ainda, que a UAB 

contribui para o atingimento das metas 12, 13, 14 e 16 do Plano Nacional de 

Educação 2014-2024 (PNE). 

  Note-se que o funcionamento dos programas de ação governamental geralmente 

tem como suporte a atividade legislativa desempenhada pelo Poder Executivo (CLÈVE, 

2013, p. 51). Com efeito, o componente dinâmico do programa está previsto em 

Portarias, Instruções Normativas13, mecanismos de “permanente remodelagem” de 

políticas públicas “permitindo seu ajuste às necessidades encontradas ao longo de sua 

implementação” (COUTINHO, 2013, p. 116);  

  O programa é voltado para o desenvolvimento de um sistema nacional de 

educação à distância e tem como principal finalidade a expansão e interiorização da 

oferta de cursos e programas de educação superior pública. A UAB atualmente é 

vinculada à Diretoria de Educação a Distância-DED da CAPES14 (Vide Lei nº 

                                                           
12 Conforme o Anexo da Portaria Normativa do MEC n. 40, a Educação a distância é a “modalidade 
educacional na qual a mediação nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos”(MEC, 2007). 
13 Cf. anexos I, II, III e IV.  
14 Inicialmente, a UAB era vinculada à Secretaria de Educação a Distância, do MEC.  
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11.502, de 2007, Decreto nº 6.755, de 2009, e Portaria MEC nº. 318, de 02 de abril de 

2009) e deve ser operacionalizada em regime de colaboração da União com entes 

federados, por meio da articulação das Instituições Públicas de Ensino Superior com 

polos presenciais15.  

  A UAB “não propõe a criação de uma nova instituição de ensino, mas sim, a 

articulação das já existentes, possibilitando levar ensino superior público de qualidade 

aos Municípios brasileiros que não possuem curso de formação superior” (CAPES, 

2013) Os cursos são ofertados para públicos diversos. Entretanto, nos termos do 

Parágrafo Único do Art. 1º do Decreto nº 5.800/2006, o Sistema UAB deve (I) oferecer, 

prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de 

professores da educação básica. A publicação do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 

2009, que institui a Política Nacional de Formação do Magistério da Educação Básica e 

disciplina a atuação da CAPES no fomento a programas de formação inicial e 

continuada, reforçou essa disposição. 

  As Instituições Públicas de Ensino Superior que compõem o Sistema UAB 

podem ofertar cursos de aperfeiçoamento, bacharelado, especialização, extensão, 

formação pedagógica, licenciatura e mestrado.  

  Note-se que embora a UAB ofereça cursos para diversos públicos, a prioridade 

do programa é a formação de professores para a educação básica em cursos de 

licenciatura e de formação inicial e continuada. Ademais, são também objetivos do 

programa a capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ou seja, além de expansão do acesso à 

educação, o programa também funciona como um mecanismo de indução à formação de 

professores.  

Importante destacar a articulação da UAB com outros programas educacionais, 

como os Programas de Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT), letras 

(PROFLETRAS) e física (PROFIS) na modalidade a distância. Tais programas têm 

como principal objetivo a formação continuada de professores atuantes nas redes 

                                                           
15 O ensino a distância depende de uma estrutura organizacional complexa (“técnica, pedagógica e 
científica”): “é preciso definir, formar uma equipe, definir e escolher as pessoas (técnicos, tutores ou 
mediadores, além dos professores, só na parte pedagógica) que irão trabalhar para desenvolver cada curso 
e definir a natureza do ambiente on-line em que será criado”. (KENSKI, 2003).  
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públicas da educação básica em nível de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado 

Profissional) e são ofertados no Sistema UAB. 

  A UAB é vinculada à Diretoria de Educação Básica da Capes. Participam 

também do programa as Universidades públicas federais e estaduais, bem como 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia e Universidades filantrópicas e 

comunitárias.  

  O Sistema UAB é baseado na colaboração da União com entes federativos 

(Decreto 5.800/2006, art. 2º), viabilizada pelo Fórum Nacional de Coordenadores e 

Coordenadores Adjuntos do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, composto 

pelos Coordenadores UAB das Instituições Públicas de Ensino Superior (IES) 

integrantes Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e pelos Fóruns Regionais de 

Coordenadores do Sistema UAB, composto pelos coordenadores de polo de apoio 

presencial da região e pelos Coordenadores e Coordenadores Adjuntos das IES 

integrantes do Sistema UAB e que ofertam cursos na região.  

  Compete aos Fóruns Nacional e Regionais de Coordenadores do Sistema UAB 

apoiar a diretoria de Educação a Distância na formulação de diretrizes, na definição de 

parâmetros e critérios técnicos e pedagógicos que norteiem as ações do Sistema UAB 

relacionados à infraestrutura de polos, oferta de cursos em polos de apoio presencial, 

seleção e capacitação de tutores. 

  Outros mecanismos de articulação, são os fóruns de área do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil - UAB, constituído das seguintes áreas: Matemática, 

Física, Biologia, Química, Letras, Pedagogia, Filosofia, História, Geografia, Artes, 

Informática, Teatro, Música, Educação Física, Sociologia, Administração, 

Especializações. Compete aos fóruns apoiar a diretoria de Educação a Distância da 

Capes na formulação de parâmetros e diretrizes para o desenvolvimento de ações 

relacionadas à implantação, oferta, acompanhamento e avaliação dos cursos ofertados 

no âmbito do Sistema UAB, bem como dos cursos integrados no âmbito do Programa 

de Ações Articuladas - PAR e dos cursos ofertados pelo Pró-Licenciatura, visando seu 

aperfeiçoamento e garantia de qualidade 

  Até o ano de 2013, o sistema da UAB era Integrado por 104 Instituições 

Públicas de Ensino Superior (56 Universidades Federais, 31 Universidades Estaduais e 
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17 Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia) e 657 polos de apoio 

presencial ativos, distribuídos nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal. O programa 

contava, no mesmo ano, com cerca de 245 mil alunos matriculados. 

  Conforme dados da CAPES (2013), até 2013 foram matriculados 64.203 

professores de educação básica e formados 34.626  nos cursos de graduação e de pós-

graduação ofertados pela UAB. 

Quadro Resumo de Alunado por Tipo de Curso até o final de 2014 

              

Fonte: DED/CAPES16 

  A dimensão econômico-financeira do programa pode ser compreendida pelo 

investimento na tabela abaixo relativas aos dados de 2013: 

Item de custo  Dotação Dotação Final     Execução     Percentual 

                                                           
16 Relatório de Gestão 2014, p. 69.  

Tipo de curso Quantidade de 

Ingressantes 

Quantidade de 

Matriculados 

Quantidade de 

Concluintes 

Aperfeiçoamento 57.611 

 

13.077 25.462 

Bacharelado 58.111 34.161 5.780 

Especialização 172.481 83.243 45.236 

Extensão 12.319 4.663 3.320 

Formação 

Pedagógica 

1.162 674 93 

Licenciatura 210.759 112.745 40.607 

Mestrado 

Profissional 

7.963 5.733 1.296 

Sequencial 1.583 926 258 

Tecnólogo 15.596 6.093 2.523 

TOTAL 537.585 261.315 124.575 
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PLOA 2013  Global de 

Execução  

Bolsas 513.740.000     

267.968.181,00   

 

267.968.181,00   

100%   

Custeio/Capital     180.251.000    

156.038.493,00   

 

127.345.132,52   

 81,61   

 Total    

693.991.000,00   

 

424.006.674,00   

 

395.313.313,52   

 93,23 

 

Um estudo organizado pelo  MEC (Secretaria de Educação a Distância) 

apresenta a estratégia de implantação do programa: 

A primeira ação voltada para a oferta educacional [foi] a implantação 
de projeto-piloto de curso a distância de graduação em administração, 
em nível nacional, em parceria especial do Banco do Brasil e demais 
bancos estatais. São dezoito universidades federais que já contam com 
infraestrutura adequada para os cursos, [iniciaram] os trabalhos para o 
desenho do projeto pedagógico para o curso. Os editais para os 
processos seletivos foram divulgados em rede nacional em 17 de abril 
de 2005. O projeto pedagógico para o curso será unificado, observadas 
as particularidades de cada universidade, com oferta de dez mil vagas 
nacionais. O processo seletivo constituir-se-á de provas de Português, 
Matemática  e Conhecimentos Gerais, sendo a instituição de ensino 
autônoma para definir o modelo específico de avaliação. [...] Em cada 
unidade da federação participante, serão definidos, pelas 
universidades, os locais adequados dos polos regionais e sua 
infraestrutura para atendimento adequado aos estudantes nos 
encontros presenciais, e o sistema de tutoria consistirá de duas 
modalidades de tutoria, tutoria local e a distância. Os alunos deverão 
contar com um sistema de apoio dos tutores em que ocorrerá um 
encontro presencial semanal de uma hora e meia para cada disciplina 
dos dois primeiros anos de curso. Além desse encontro os estudantes 
contarão com o acompanhamento de um coordenador de área que 
estará no polo em regime de 15 horas semanais; tutoria a distância- 
será realizada por meio de fax, telefone e Internet. Cada aluno será 
acompanhado a distância, em cada disciplina, por docentes de 
reconhecida competência. Auxiliando tais professores haverá um 
corpo de tutores em nível de pós-graduação, atuando a distância nas 
universidades responsáveis pelos cursos. Será criado um esquema de 
tarefas em que os estudantes contarão com um sistema de consulta 
capaz de esclarecer dúvidas pelo telefone, fax ou Internet. [...] 
Inicialmente, a tutoria a distância será uma célula básica formada por 
um professor efetivo do quadro da universidade, auxiliado por cinco 
tutores para cada grupo de 250 alunos. A tutoria a distância será 
complementada pela tutoria presencial do polo regional. Acrescente-se 
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que cada disciplina deverá ter um professor coordenador do quadro 
efetivo da instituição de ensino que será o responsável pelo controle 
da efetividade dos processos de ensino e aprendizagem da disciplina.  
O curso utilizará material didático em mídia eletrônica e material 
impresso. O semestre letivo será composto por 20 semanas, com cada 
unidade didática tendo, no mínimo, duas semanas de duração. Será 
prevista a reserva de outras duas semanas para o período de avaliações 
presenciais, e o curso estará previsto para quatro anos e meio. 
Pretende-se que o sistema de biblioteca seja idealizado como uma 
Unidade de Informação.  (SRI) informatizado que visa à 
gestão/organização dos documentos produzidos e recebidos pela 
instituição, durante suas funções/atividades, bem como ao 
planejamento, aquisição, processamento, armazenamento e 
disseminação/transferência da informação contida em documentos de 
diversas naturezas (MOTA; CHAVES FILHO; CASSIANO, 2006). 

 

A Educação à Distância (EaD) é uma das estratégias para a expansão do ensino 

superior privado, ante o potencial dessa modalidade para a oferta de vagas em grande 

escala. É uma tendência recente, razão pela qual só foi regulamentada na década de 

1990. Conforme Castro e Cabral Neto (2014), a ampliação da EaD foi impulsionada 

pela aprovação da LDB em 1996, uma vez que os procedimentos para criação e 

implementação de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu foram flexibilizados. 

Conforme já indicado, a EaD é respaldada por orientações de organismos internacionais 

como o Banco Mundial e a Unesco (Idem).  

Como resultado das poucas exigências previstas na base normativa, a EaD foi 

predominantemente ofertada pelo setor privado, dada a “exaustão da oferta de cursos 

presenciais (que tinha se expandido de forma extraordinária nos últimos anos do século 

XX) e, essencialmente, pela busca de ocupar novos nichos no mercado educacional” 

(CABRAL NETO; CASTRO, 2014).  

Para Iria Brzezinski (2014), embora o Sistema UAB tenha ampliado a oferta de 

cursos destinados à formação de professores, a expansão não regulada pela CAPES 

promoveu um rompimento com os compromissos firmados inicialmente, direcionados 

para a redução da desigual distribuição geográfica das instituições de ensino superior:  

[..] os cursos a distância seriam ofertados somente em locais de difícil 
acesso , onde não existissem cursos presenciais de nível superior, ou 
em localidades em que a demanda ultrapassasse muito o número de 
vagas em cursos regulares disponibilizadas pelas instituições 
formadoras públicas. A oferta desordenada de ensino superior na 
modalidade a distância em territórios econômicos e educacionais 
muito desenvolvidos, com boa cobertura de cursos de formação de 
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professores presenciais, revela o equívoco do Estado em relação ao 
atendimento da população atendida (BRZEZINSKI, 2014).  

Ademais, outro risco é a valorização da “capacitação em serviço” e a 

“reciclagem” e o esvaziamento da formação de professores (BARRETO, 2013, p. 143).  
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ANEXO I - LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

1. União  

 

Constituição Federal: em sua redação original, falava em “educação pré-escolar” e 

“creche” 

Lei 9.131/95: alterou a Lei de Diretrizes e Bases até então vigente (Lei 4024/61), 

utilizando a expressão “educação infantil” no tocante às atribuições da Câmara de 

Educação Básica. 

EC 14/95: alterou, entre outros, o art. 211, §2º da Constituição, substituindo a expressão 

“educação pré-escolar” por “educação infantil”. 

Lei 9.394/96: instituiu a nova LDB – Lei Darcy Ribeiro. 

Decreto 3.276/99: dispôs sobre a formação do profissional que irá atuar na educação 

básica, incluindo a educação infantil. 

Resolução CNE/CEB 1/99: diretrizes curriculares nacionais para a Educação Infantil. 

Resolução CNE/CEB 2/99: instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de docentes, tanto na educação infantil, quanto nos anos iniciais do ensino 

fundamental, no nível médio, na modalidade normal.  

Lei 10.172/2001: instituiu o Plano Nacional de Educação, que previu como uma de suas 

metas a ampliação da duração do ensino fundamental para 9 anos. 

Resolução CNE/CEB 2/01: instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na educação básica.  

Parecer 24/2004: estabeleceu que, durante o período de não obrigatoriedade da adoção 

do ensino fundamental de 9 anos, caso Secretarias e Conselhos de Educação optassem 

pela sua implementação, deveriam adotar um corte etário tendo, como limite, 30 de abril 

do ano da matrícula.  

EC 53/06: previu que a educação infantil, em creches e pré-escolas, deve ser garantida 

até os 5 anos.  

Decreto 6.094/2007: instituiu o Plano de Metas – Compromisso “Todos pela 

educação”. 

Lei 11. 494/2007: criou o FUNDEB. 
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Lei 11.700/2008: acrescentou o inciso X ao caput do art. 4º da LDB, prevendo o dever 

do Estado em garantir “vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino 

fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que 

completar 4 (quatro) anos de idade." 

Decreto 6.494/2008: instituiu o Programa Pró-infância. 

EC 59/09: abrangeu a pré-escola dentro da obrigatoriedade na educação, que deverá ser 

universalizada até o ano de 2016.  

Resolução CNE/CEB 4/09: instituiu Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade de Educação Especial. 

Resolução CNE/CEB 5/09: fixou as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

educação infantil. 

Resolução CNE/CEB 1/10: visou operacionalizar a mudança prevista na EC59/09, com 

o ensino fundamental durando 9 anos.  

Resolução CNE/CEB 6/10: definiu diretrizes operacionais para a matrícula no ensino 

fundamental e infantil. 

MP 533/2011 (convertida na Lei 12.499/2011): autorizou a transferência de recursos 

aos Municípios e Distrito Federal para novos estabelecimentos de educação infantil. 

Resolução CNE/CEB 1/11: fixou normas de funcionamento das unidades de educação 

infantil ligadas à Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações.  

Lei 12. 796/2013: alterou a LDB, estabelecendo a forma como será organizada a 

educação infantil. 

Lei 13.005/2014: instituiu o novo Plano Nacional de Educação 

 

2. Estado de São Paulo 

 

Lei 9.143/95: estabeleceu normas para a criação, composição, atribuições e 

funcionamento de Conselhos Municipais e Regionais de Educação. 

Deliberação CEE 73/2008:  regulamentou a implantação do ensino fundamental com 

duração de 9 anos no Estado de São Paulo, adequando ao texto constitucional que prevê 

a educação infantil dos 0 aos 5 anos de idade.  

Decreto 57.367/2011: instituiu o Programa “Ação Educacional 

Estado/Município/Educação Infantil” - em regime de colaboração, visando a fortalecer e 

ampliar o atendimento de crianças na educação infantil, e dá providências correlatas.  
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Resolução SE 36/2015: estabeleceu o procedimento para matrícula no ensino 

fundamental do Estado de São Paulo, adotando como corte temporal a data de 

30/06/2016, que é a mesma adotada pela Deliberação 73/08 do Conselho Estadual de 

Educação. 

 

3. Município de São Paulo 

 

Lei 13.326/02: lei municipal que, em respeito à LDB e ao Estatuto da Criança e 

Adolescente, estabeleceu o direito ao ensino infantil dos 0 aos 6 anos, incluindo o 

direito à creche ao ensino infantil.  

Decreto 42.248/2002: regulamentou a lei municipal 13.326/02.  

Decreto 44.272/2003: estabeleceu normas gerais a serem observadas pelas 

Subprefeituras na celebração de convênios com entidades/associações e organizações 

sociais, visando ao atendimento da demanda na área da educação infantil do Município 

de São Paulo. 

Decreto 52.895/12: dispôs sobre a criação dos Centros Municipais de Educação Infantil 

– CEMEIs, que atenderão as crianças de 0 a 3 anos no Núcleo Creche; e de 4 a 5 anos 

no Núcleo Pré-Escola, para otimização dos recursos públicos e melhor suprir a demanda 

local.  

Decreto 54.452/13: instituiu o “Programa Mais Educação São Paulo”, que tem, como 

uma de suas finalidades, no art. 3º, I, a “ampliação do número de vagas para a educação 

infantil e a universalização do atendimento para as crianças de 4 a 5 anos de idade”. 

Portaria 6.811/15: prevê como corte etário para o Município de São Paulo, o dia 31/03, 

em consonância com as Resoluções do Conselho Nacional de Educação. 
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ANEXO II- LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

1. União 

 

 

Constituição Federal de 1988 

Lei 8069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente 

Decreto nº 26/91- Dispões sobre a educação indígena no Brasil 

Decreto 240/91- Dispõe sobre a carga horária do ensino fundamental e do ensino médio 

Lei nº 8913/94- Dispõe sobre a municipalização da merenda escolar 

Lei nº. 9.045/95- Autoriza o ministério da Educ. e do Desporto e o ministério da 

Cultura a disciplinarem a obrigatoriedade de reprodução, pelas editoras de todo o País, 

de obras em caracteres braile, e a permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de 

obras já divulgadas, para uso exclusivo de cegos.   

Lei nº.9.394/96 – Lei que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Lei nº. 9.424/96 - 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 

Lei nº. 9.475/97 - Dá nova redação ao art. 33 da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Resolução CNE/CEB nº. 2/1998- fundamentada no Parecer CNE/CEB nº. 4/1998, cria 

as Diretrizes Curriculares Nacional para o Ensino Fundamental. 

Resolução CNE/CEB nº. 3/99, com base no Parecer CNE/CEB nº. 14/99, que fixou 

Diretrizes Nacionais para o Funcionamento das Escolas Indígenas. 

Lei nº. 9.765/99- Dispõe sobre a educação ambiental, institui a política Nacional de 

Educ.Ambiental. 

Decreto nº3.276/99- Dispõe sobre a formulação em nível superior de professores para 

atuar na educação básica.   

Decreto nº. 3.554/00– Dá nova redação ao §2º do art. 3º. Do Decreto nº. 3.276/99, que 

dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica, 

e dá outras providências.  

Lei nº. 10.172/01- Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. 
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Resolução CNE/CEB nº. 2/01, com fundamento no Parecer CNE/CEB 17/2001, 

complementadas pelas Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educ. Básica, modalidade Educ. Especial (Res. CNE/CEB nº. 4/2009, 

com fundamento no Parecer CNE/CEB nº. 13/2009), para implementação do Dec. nº. 

6.571/2008, que dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE), cria as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

Lei nº. 10.219/01, Cria o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à educação – 

“Bolsa Família”.  

Decreto nº. 3.823/01, Aprova o Regulamento do Programa Nacional de Renda Mínima 

vinculado à educação - “Bolsa Família.  

Lei nº. 10.328/01, Introduz a palavra “obrigatório” após a expressão “curricular”, 

constante do §3º do artigo 26 da Lei nº.  9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 – Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras e dá outras providências.  

Lei nº 10.639/03-Inclui no currículo oficial a temática História e cultura afro-brasileira 

Lei nº 10.845, DE 5-3-2004 Institui o programa de complementação ao atendimento 

educacional especializado às pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências. 

Publicada no DOU de 8-3-2004, p. 1. 

Lei nº 10880/04- Programa Nacional de Apoio ao Transporte escolar 

LEI Nº 11.161, DE 5-8-2005 Dispõe sobre o ensino da língua espanhola. Publicada no 

DOU de 8-8-2005, p. 1.  

DECRETO Nº 5.154, DE 23 DE JULHO DE 2004 Regulamenta o § 2º do art. 3 6 e os 

arts. 39 a 41 da Lei nº 9 .394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 5.154, DE 23 DE JULHO DE 2004 Regulamenta o § 2º do art. 3 6 e os 

arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, e dá outras providências. 

Lei 11114/05-Torna obrigatório o início do ensino fundamental aos 6 anos 

Resolução CNE/CEB nº 3/05- sobre o  início do ensino fundamental aos 6 anos 

Decreto 5622 de 19/12/2005- regulamenta a educação à distância em todas as etapas 

DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005 Regulamenta o art. 80 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 
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DECRETO nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005 - Dispõe sobre regulamenta a Lei no 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, 

e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Lei n 11274/2006- altera a LDB- ensino fundamental obrigatório de 9 anos 

Lei 11273/06- bolsas de estudo a participantes de programas de formação inicial e 

continuada de professores 

DECRETO Nº 5.840, DE 13-7-2006 Institui, no âmbito federal, o Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja), e dá outras providências. Publicado no DOU de 

14-7-2006, p. 7.  

Lei 11494/07- FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 

Decreto 6253/07- regulamento do FUNDEB 

DECRETO Nº 6.093, DE 24-4-2007 Dispõe sobre a reorganização do Programa Brasil 

Alfabetizado, visando a universalização da alfabetização de jovens e adultos de quinze 

anos ou mais, e dá outras providências. Publicado no DOU de 25-4-2007, p. 4.  

DECRETO Nº 6.094, DE 24-4-2007 Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração 

com municípios, Distrito Federal e estados, e a participação das famílias e da 

comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a 

mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Publicado no DOU 

de 25-4-2007, p. 5. 

Lei 11769/08-obrigatoriedade do ensino da música  

Lei 11700/08-alteração LDB direito à vaga mais próxima 

Lei 11645/08- alteração LDB- história indígena 

Lei 11738/2008- piso salarial profissional nacional 

LEI Nº 11.692, DE 10-6-2008 Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (ProJovem), instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005; altera a Lei nº 

10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis nos 9.608, de 18 de 

fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003, 10.940, de 27 de agosto de 2004, 

11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro de 2005; e dá outras 

providências.  

Lei 11947/2009-alimentação escolar e Programa Dinheiro Direto na Escola 

Lei 12056/2009- formação continuada de professores 
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Lei 12014/2009- altera LDB para definir os profissionais da educação básica 

Resolução CNE/CEB nº 1/10 Define Diretrizes Operacionais para a implementação do 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

Resolução nº 4/10, Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica. 

Resolução nº 7/10, Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

de 9 (nove) anos.  

Lei 12244/10- universalização de bibliotecas 

DECRETO nº 7084, de 27 de janeiro de 2010-Dispõe sobre os programas de material 

didático e dá outras providências. 

Decreto nº 7083, de 27 de janeiro de 2010 -Dispõe sobre o Programa Mais Educação. 

Resolução nº 1/12- Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação Básica em 

Direitos Humanos. 

Resolução nº 2/12 Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental. 

Resolução nº 3/12- Define diretrizes para o atendimento de educação escolar para 

população em situação de intinerância. 

Resolução nº 5/12-Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Indígena na Educação Básica. 

Resolução nº 8/12- Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola na Educação Básica. 

DECRETO Nº 7.611, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011 Dispõe sobre a educação 

especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. 

Lei nº. 12.852/13- Cria o Estatuto da Juventude. 

Lei 12796/13- Formação de docentes de educação básica 

LEI nº 12.982, de 28 de maio de 2014 -Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 

para determinar o provimento de alimentação escolar adequada aos alunos portadores de 

estado ou de condição de saúde específica. 

Lei nº. 13.005/14- Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 

 

2. Estado de São Paulo 

 

1989 Constituição Estadual de São Paulo 
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Lei Complementar 645/89-Novo sistema retribuitório para as classes do Quadro do 

Magistério  

Lei Complementar 640/89-Concessão de gratificação aos integrantes do Quadro do 

Magistério  

Lei n 6491/89-Cargos de Delegado de Ensino no Quadro do Magistério da Secretaria da 

Educação. 

Lei n 6483/89- Cargos de Diretor de Escola no Quadro do Magistério da Secretaria da 

Educação. 

Lei  6.855/90: Carteira de Saúde do Escolar 

Lei Complementar 672/91:Gratificação por trabalho no curso noturno em escola-

padrão,  

Lei Complementar n° 671/91: Regime de Dedicação Plena e Exclusiva a integrantes 

do Quadro do Magistério  

Lei Complementar n° 670/91: Gratificação de função aos Diretores de Escola, nas 

condições que especifica  

Lei Complementar n° 669/91: Adicional de local de exercício a integrantes do Quadro 

do Magistério, nas condições que especifica  

Lei Complementar n° 665/91: Altera o Estatuto do Magistério Paulista  

Lei Complementar n° 664/91: Dispõe sobre reclassificação da série de classes de 

docentes e das classes de especialistas de educação do Quadro do Magistério  

Lei Complementar 692/92: Reclassificação da série de classes de docentes e das 

classes de especialistas de educação do Quadro do Magistério  

Lei Complementar 687/92: Adicional de local de exercício aos integrantes do Quadro 

de Apoio Escolar  

Lei 8.074/92: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente  

Lei Complementar 679/92: Adicional de transporte para classes do Quadro do 

Magistério  

Lei Complementar  744/93: Vantagens pecuniárias para os integrantes da classe de 

supervisor de ensino do Quadro do Magistério  

Lei Complementar 742/93: Reclassificação da série de classes de docentes e das 

classes de especialistas de educação do Quadro do Magistério  

Lei Complementar 725/93: Cria a função de Vice-Diretor de Escola e altera a Lei 

Complementar nº 444/85, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista  
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Lei Complementar 720/93: Dispõe sobre a extensão do disposto no Plano Geral de 

Cargos, Vencimentos e Salários do Quadro de Apoio Escolar  

Lei Complementar 717/93: Institui gratificação de apoio escolar destinada às classes 

que especifica  

Lei Complementar  716/93: Institui gratificação por atividade administrativa 

educacional, destinada às classes que especifica  

Lei Complementar 708/93: Autoriza o Poder Executivo a instituir Caixas de Custeio 

Escolar 

Lei Complementar 707/93: Dispõe sobre reclassificação da série de classes de 

docentes e das classes de especialistas de educação do Quadro do Magistério  

Lei Complementar 702/1993: Altera as Leis Complementares n. 669/1991, que institui 

adicional de local de exercício a integrantes do Quadro do Magistério, n. 670/1991, que 

institui Gratificação de Função aos Diretores de Escola, n. 671/1991, que institui o 

Regime de Dedicação Plena e Exclusiva a integrantes do Quadro do Magistério e n. 

672/1991, que institui Gratificação por Trabalho no curso noturno em Escola-Padrão  

Lei Complementar 774/94: Altera a Lei Complementar nº 444, de 27/12/85, que 

dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista  

Lei Complementar 766/94: Altera a redação do artigo 21-E da Lei Complementar nº 

444, de 27/12/85, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista  

Lei 8.951/1994: Dispõe sobre a instituição na rede escolar de ensino de atividade e 

programas de educação ambiental  

Lei Complementar 748/94: Altera as referências iniciais e finais dos integrantes do 

Quadro do Magistério  

Lei n° 9.334, de 27/12/1995: Altera a Lei n. 906, de 18 de dezembro de 1975 que 

Autoriza o Poder Executivo a constituir sociedade por ações denominada Companhia de 

Construções Escolares do Estado de São Paulo - CONESP, institui o Fundo de 

Desenvolvimento da Educação em São Paulo - FUNDESP.  

Lei n° 9.281, de 22/12/1995: Proíbe nas escolas públicas ou particulares, qualquer 

discriminação a portadores de AIDS  

Lei Complementar n° 799, de 07/11/1995: Concede complementação de piso aos 

docentes integrantes do Quadro do Magistério  

Lei Complementar n° 798, de 07/11/1995: Eleva as referências iniciais e finais das 

classes integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação  
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Lei Compl. n° 796, de 25/10/95: sobre os vencimentos e salários dos integrantes da 

série de classes de docentes e das classes de especialistas de educação do Quadro do 

Magistério da Secret. da Educ.  

Lei n° 9.167, de 18/05/1995: Cria o Programa Estadual de Educação Especial  

Lei n° 9.164, de 17/05/1995: Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de educação 

artística nas escolas públicas estaduais  

Lei n° 9.156, de 15/05/1995: Oficializa o Hino à Negritude, do Prof. Eduardo Ferreira 

de Oliveira.  

Lei n° 9.145, de 09/03/1995: Cria o Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes 

Carentes  

Lei n° 9.143, de 09/03/1995: Estabelece normas para a criação, composição, atribuições 

e funcionamento de Conselhos Municipais e Regionais de Educação  

Decreto n° 39.931, de 30/01/1995: Dispõe sobre a fixação da sede de controle de 

frequência e de critérios relativos à apuração de faltas do pessoal docente  

Lei n° 9.476, de 30/12/1996: Cria o Programa Permanente de Plantio de Árvores, pelos 

estudantes do 1º grau da rede pública de educação pertecente ao Estado de São Paulo  

Lei Complementar n° 820, de 18/11/1996: Institui Gratificação para os integrantes do 

Quadro do Magistério da Secretaria da Educação  

Decreto n° 41.054, de 29/07/1996: Artigo 1º - Fica a Secretária da Educação autorizada 

a transferir unidades escolares de ensino fundamental para as redes escolares 

municipais, pelo prazo de 5 anos, em cumprimento dos objetivos do Programa de Ação 

de Parceria Educacional Estado-Município, instituído pelo Decreto 40.673, de 1996  

Lei Complementar n° 809, de 18/04/1996: Institui Prêmio de Valorização para os 

servidores em exercício na Secretaria da Educação  

Decreto n° 40.673, de 16/02/1996: Institui o Programa de Ação de Parceria 

Educacional Estado-Município, com o objetivo de desenvolver o ensino fundamental 

através de ação conjunta dos poderes executivos Estadual e Municipal  

Lei n° 9.338, de 09/01/1996: Institui nas escolas estaduais de 1º e 2º graus a "Semana 

da Gincana de Coleta de Lixo Reciclável".  

Lei Complementar n° 836, de 30/12/1997: Institui Plano de Carreira, vencimentos e 

salários para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação  

Lei Complementa n° 834, de 04/11/1997: Institui Gratificação Área Educação, e altera 

dispositivo da Lei Complementar nº 820/96, que institui Gratificação para os integrantes 

do Quadro do Magistério  
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Lei n° 9.760, de 24/09/1997: sobre a proibição, aos alunos de 1º e 2º Graus, de fumar 

cigarros de qualquer espécie em todos os recintos das escolas  

Lei n° 9.724, de 28/08/1997: Inclui atividades que discutam os problemas sociais do 

Brasil, no Calendário das Escolas Públicas Estaduais.  

Lei n° 9.687, de 30/05/1997: Institui, no Calendário Escolar, atividades que discutam o 

ECA, no período que inclui o dia 12/10.  

Lei n° 9.532, de 24/04/1997: Institui a "Semana da Coleta Seletiva e Reciclagem de 

Lixo", nas escolas de 1º e 2º graus.  

Lei n° 9.508, de 20/03/1997:sobre noções básicas do "Estatuto da Criança e do 

Adolescente", a serem ministradas pelas escolas públicas.  

Lei n° 9.501, de 11/03/1997: Institui a "Semana Educativa do Trânsito" em 

estabelecimento de ensino.  

Lei n° 9.484, de 04/03/1997: sobre a realização, no Estado, de censo escolar  

Decreto n° 41.552, de 15/01/1997: Altera o Programa de Segurança Escolar instituído 

pelo Decreto nº 28642, de 03/08/1988  

Lei n° 10.098, de 26/11/1998: Institui a "Semana Paulo Freire da Educação", no Estado 

de São Paulo  

Decreto n° 43.409, de 26/08/1998: Dispõe sobre os Postos de Trabalho de Vice-Diretor 

de Escola, nas unidades escolares da Secretaria da Educação  

Lei n° 10.028, de 10/07/1998: Institui o "Dia Estadual da Não à Violência Contra a 

Criança", a ser comemorado, anualmente, em 30 de agosto, nos estabelecimentos de 

ensino de 1º e 2º Graus do Estado.  

Lei n° 9.939, de 17/04/1998: Insere no currículo das escolas públicas o ensino de 

noções básicas de "Prevenção e Combate ao Uso Indevido de Drogas"  

Lei n° 9.938, de 17/04/1998: Dispõe sobre os direitos da pessoa portadora de 

deficiência  

Decreto n° 42.966, de 27/03/1998: Disciplina a transferência e o aproveitamento dos 

integrantes do Quadro do Magistério da Secretária da Educação.  

Decreto n° 42.965, de 27/03/1998: Dispõe sobre as jornadas de trabalho do pessoal 

docente do Quadro do Magistério  

Decreto n° 42.798, de 12/01/1998: Institui o Programa "Núcleos Regionais de 

Educação Ambiental" no Estado de São Paulo e dá outras providências  
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Lei Complementarn° 862, de 20/12/1999: Art 1º - Fica prorrogado até 31/12/00, o 

prazo para a concessão da Gratificação Área Educação, instituída pela Lei 

Complementar nº 834, de 04/11/97  

Lei n° 10.455, de 20/12/1999: Estabelece obrigatoriedade de exame de audiometria nas 

escolas públicas estaduais  

Lei n° 10.429, de 02/12/1999: sobre a criação da Campanha Anual de Combate à 

Violência e Exploração Contra Crianças e Adolescentes no Estado  

Decreto n° 44.449, de 24/11/1999: sobre a tipologia das escolas da rede estadual de 

ensino  

Lei n° 10.352, de 16/08/1999: Cria o Programa Estadual de Incentivo à Educação 

Básica  

Decreto n° 44.166, de 03/08/1999: Regulamenta a Lei n° 10.312, de 12/05/1999, que 

institui o Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitária para Prevenção e 

Combate à Violência nas Escolas da rede pública de ensino no Estado  

Lei n° 10.326, de 14/06/1999: Autoriza o Poder Executivo a implantar centros de 

difusão, ensino, aprendizado e práticas esportivas, nas Escolas Públicas e outras 

dependências públicas estaduais  

Lei n° 10.312, de 12/05/1999: Institui Programa Interdisciplinar e de Participação 

Comunitário para Prevenção e Combate à Violência nas Escolas da Rede Pública de 

Ensino  

Lei n° 10.306, de 05/05/1999: sobre a instalação de lixeiras seletivas nas escolas 

públicas estaduais.  

Lei n° 10.247, de 25/03/1999: Institui nas escolas estaduais a atividade extracurricular 

de Introdução à Leitura de Jornais e Revistas  

Lei n° 10.237, de 12/03/1999: Institui política para a superação da discriminação racial 

no Estado  

Lei n° 10.216, de 19/01/1999: Autoriza o Poder Executivo a promover, por intermédio 

das Escolas Públicas, projetos de integração com a comunidade  

Lei n° 10.202, de 07/01/1999: Institui o "Dia de Homenagem a Zumbi dos Palmares", a 

ser comemorado, anualmente, no dia 20 de novembro.  

Lei Complementar n° 891, de 28/12/2000: Institui Bônus Mérito às classes de 

docentes do Quadro do Magistério  

Lei Complementar n° 890, de 28/12/2000: Institui Bônus Gestão às classes de suporte 

pedagógico do Quadro do Magistério  
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Lei Complementar n° 889, de 28/12/2000: Prorroga o prazo para a concessão da 

Gratificação Área Educação  

Lei Complementar n° 888, de 28/12/2000: Institui Plano de Carreira, Vencimentos e 

Salários para os integrantes do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação  

Lei Complementar n° 885, de 05/12/2000: Institui Prêmio de Valorização para os 

servidores em exercício na Secretaria da Educação  

Decreto n° 45.348, de 27/10/2000: Regulamenta a Evolução Funcional, pela via 

acadêmica, dos integrantes do Quadro do Magistério, prevista no artigo 20 da Lei 

Complementar 836, de 30/12/1997  

Decreto n° 45.114, de 28/08/2000: sobre o Conselho Estad. de Alimentação Escolar de 

SP - CEAE  

Lei Complementar n° 872, de 27/06/2000: Institui Gratificação de Suporte às 

Atividades Escolares - GSAE para os servidores que especifica  

Decreto n° 44.667, de 21/01/2000: Cria Centro Estadual de Formação de Liderança 

Educacional.  

Lei n° 10.498, de 05/01/2000: Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação 

compulsória de maus tratos em crianças e adolescentes  

Lei Complementar n° 910, de 28/12/2001: Institui um Bônus Gestão às classes de 

suporte pedagógico do Quadro do Magistério  

Lei Complementar n° 909, de 28/12/2001: Institui o Bônus Mérito às classes de 

docentes do Quadro do Magistério  

Lei n° 10.990, de 19/12/2001: Obriga à inclusão, nos conteúdos programáticos das 

escolas estaduais, do tópico "Perigos e Prevenção do Alcoolismo"  

Decreto n° 46.337, de 03/12/2001: Autoriza a Secretaria da Educação, a representando 

o Estado de São Paulo, celebrar com a União, por intermédio do Ministério da 

Educação - MEC, através de seus órgãos específicos e autarquias a ele vinculadas, os 

convênios que especifica  

Lei n° 10.958, de 27/11/2001: Torna oficial a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e 

dá outras providências  

Lei n° 10.945, de 26/10/2001: Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de suco de 

laranja na merenda escolar  

Decreto n° 46.168, de 09/10/2001: Regulamenta o Bônus Gestão instituído às classes 

de suporte pedagógico do Quadro do Magistério pela Lei Compl. 890, de 2000  
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Decreto n° 46.167, de 09/10/2001: Regulamenta o Bônus Mérito instituído às classes 

de docentes do Quadro do Magistério, pela Lei Complementar 891, de 2000  

Lei n° 10.893, de 28/09/2001: Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde 

Vocal do Professor da Rede Estadual de Ensino  

Lei n° 10.891, de 20/09/2001: Autoriza o Poder Executivo a implantar assistência 

psicológica e psicopedagógica em todos os estabelecimentos de ensino básico público, 

com o objetivo de diagnosticar e prevenir problemas de aprendizagem  

Lei n° 10.886, de 20/09/2001: Dispõe sobre a realização anual de avaliação 

oftalmológica e auditiva nos alunos da rede estadual de ensino  

Lei n° 10.878, de 10/09/2001: Insere no calendário da rede pública estadual de ensino 

fundamental e médio a "Semana do Patriarca da Independência"  

Lei n° 10.857, de 31/08/2001: Institui a Semana de Alfabetização e Conscientização 

Ambiental nas escolas públicas  

Lei n° 10.856, de 31/08/2001: Cria o Programa de Coleta Seletiva de Lixo nas escolas 

públicas do Estado de São Paulo  

Lei n° 10.848, de 06/07/2001: Dispõe sobre o registro e funcionamento de 

estabelecimentos de ensino e prática de modalidades esportivas  

Decreto n° 45.656, de 05/02/2001: Institui Menção Honrosa a integrantes do Quadro 

do Magistério da Secretaria da Educação  

Lei n° 10.783, de 09/03/2001: Dispõe sobre o ensino religioso na rede pública estadual 

de ensino fundamental  

Lei n° 10.732, de 08/01/2001: Institui o Dia da Escola, a ser comemorado, anualmente, 

no dia 19 de março  

Decreto nº 46.576, de 01/03/2002 Cria, na Secretaria da Educação, o Centro de 

Referência em Educação. 

Lei nº 11.257, de 06/11/2002 Fica instituído, no âmbito das escolas públicas de ensino 

fundamental, o Programa de Saúde Bucal. 

Lei nº 11.264, de 14/11/2002 Dispõe sobre a criação da Comissão Interna de Vivência 

Escolar - CIVE. 

Lei nº 11.361, de 17/03/2003 Dispõe sobre a obrigatoriedade da disciplina de educação 

física . 

Lei 11.498/03-Autoriza o Poder Executivo a instituir Programas de Formação 

Continuada destinados aos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria de 

Educação 
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Decreto nº 48.408, de 06/01/2004 Altera e acrescenta dispositivos que especifica ao 

Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres - APM, estabelecido pelo Decreto nº 

12.983, de 15 de dezembro de 1978. 

Decreto nº 48.782, de 07/07/2004 Altera dispositivos que especifica do Decreto nº 

45.114, de 28 de agosto de 2000, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Alimentação 

Escolar - CEAE. 

Lei 11875/05- Política de prevenção contra educadores da Rede de Ensino do Estado de 

São Paulo 

Decreto nº 49.602, de 13/05/2005 Institui e disciplina o Sistema de Pontuação 

Acrescida, para afrodescendentes e egressos do ensino público (fundamental e médio), 

nos exames seletivos para ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais - ETEs e nas 

Faculdades ... 

Decreto nº 49.814, de 22/07/2005 Dispõe sobre a criação da Escola Estadual Indígena 

Aldeia Djaikoaty, na Diretoria de Ensino - Região de Miracatu, da Coordenadoria de 

Ensino do Interior da Secretaria da Educação e dá providências correlatas. 

Lei nº 12.295, de 07/03/2006 Dispõe sobre a impressão na linguagem Braille dos livros, 

apostilas e outros materiais pedagógicos. 

Lei 12297/06- Dispõe sobre o Programa de Educação específica contra os males do 

fumo, do álcool e as das drogas nas escolas públicas de ensino fundamental do Estado 

Lei 12284/06- Autoriza o Poder Executivo a incluir no currículo do ensino fundamental 

e médio a crítica da violência doméstica e da discriminação de raça, gênero, orientação 

sexual, origem ou etnia 

Decreto nº 50.756, de 03/05/2006 Altera o Estatuto Padrão das Associações de Pais e 

Mestres, estabelecido pelo Decreto 12.983, de 1978. 

Decreto nº 51.407, de 22/12/2006 Institui o Programa de Integração das Creches Pré-

Escolas da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social ao Sistema de 

Ensino do Município de São Paulo. 

Lei nº 12.524, de 02/01/2007 Dispõe sobre criação do Programa Estadual para 

Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede Oficial de Educação. 

Lei nº 12.730, de 11/10/2007 Proíbe o uso telefone celular nos estabelecimentos de 

ensino do Estado, durante o horário de aula. 

Lei 12780/07- Institui a Pol;itica Estadual de Educação ambiental 
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Decreto nº 51.630, de 05/03/2007 Institui Grupo de Trabalho incumbido de estudar a 

situação da formação inicial de professores para Educação Básica no Estado de São 

Paulo. 

Decreto nº 51.672, de 19/03/2007 Regulamenta, no âmbito do Estado São Paulo, a 

gestão dos recursos originários do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e institui 

o Conselho de A ... 

Decreto nº 51.939, de 27/06/2007 Dá nova redação a dispositivo que especifica do 

Decreto nº 51672, de 19 de março de 2007, que regulamenta, no âmbito do Estado de 

São Paulo, a gestão dos recursos originários do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da E ... 

Decreto nº 52.221, de 04/10/2007 Altera o Decreto nº 51.672, de 19 de março de 2007, 

que regulamenta, no âmbito do Estado de São Paulo, a gestão dos recursos originários 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Pr ... 

Decreto nº 52.377, de 19/11/2007 Autoriza a Secretaria da Educação a representar o 

Estado na celebração de convênios com instituições sem fins lucrativos, atuantes em 

educação especial, objetivando promover o atendimento a educandos portadores de 

necess ... 

Lei  13068/08- Dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas da rede pública estadual 

comunicarem excesso de faltas de alunos 

Decreto nº 52.616, de 09/01/2008 Dá nova redação ao -caput- do artigo 1º do Decreto 

nº 41.607, de 24 de fevereiro de 1997, alterado pelo Decreto nº 42.711, de 26 de 

dezembro de 1997, que institui o Programa de Bolsas para aprimoramento 

dosestudantes de ... 

Decreto nº 52.625, de 15/01/2008 Regulamenta o uso de telefone celular nos 

estabelecimentos de ensino do Estado de São Paulo. 

Decreto nº 53.667, de 07/11/2008 Altera e acrescenta dispositivos que especifica no 

Decreto nº 51.672, de 2007, que regulamenta, no âmbito do Estado de São Paulo, a 

gestão dos recursos originários do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Bás ... 

Lei 13545/09- Proíbe a compra , venda , fornecimento e consumo de bebidas alcóolicas 

em qualquer dos estabelecimentos de ensino mantidos pela administração estadual 

Lei nº 13.556, de 09/06/2009 Institui o -Programa Bolsa Talento Esportivo-. 
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Lei 13748/09-Determina aos clubes de futebol que assegurem matrícula em instituição 

de ensino aos jogadores menores de 18 (dezoito) anos a eles vinculados 

Lei nº 13.855, de 07/12/2009 Autoriza o Poder Executivo a instituir o -Programa Escola 

Albergue: Turismo Estudantil- e dá outras providências. 

Decreto nº 54.284, de 29/04/2009 Institui o Programa Visão do Futuro, destinado à 

prevenção e recuperação da saúde ocular dos alunos matriculados na 1ª série do ensino 

fundamental da rede pública estadual de ensino. 

Decreto nº 54.553, de 15/07/2009 Institui o Programa de Integração Estado/Município 

para o desenvolvimento de ações educacionais nas escolas das redes públicas 

municipais, autorizando a Secretaria da Educação a representar o Estado de São Paulo 

na celebração... 

Decreto nº 54.887, de 07/10/2009 Autoriza a Secretaria da Educação a representar o 

Estado na celebração de convênios com instituições sem fins lucrativos, atuantes em 

educação especial, objetivando promover o atendimento a educandos com graves 

deficiências... 

Decreto nº 55.047, de 16/11/2009 Altera a denominação dos Centros Estaduais de 

Educação Supletiva, para Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos. 

Decreto nº 55.080, de 25/11/2009 Dispõe sobre o fornecimento de alimentação escolar 

aos alunos da rede pública estadual. 

Decreto nº 55.145, de 10/12/2009 Altera dispositivo que especifica do Decreto nº 

54.553, de 2009, que institui o Programa de Integração Estado/Município para o 

desenvolvimento de ações educacionais nas escolas das redes públicas municipais, e 

autorizou ... 

Decreto nº 55.732, de 23/04/2010 Dá nova redação a dispositivo que especifica do 

Decreto nº 55.047, de 2009, que altera a denominação dos Centros Estaduais de 

Educação Supletiva, para Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos. . 

Decreto nº 56.052, de 28/07/2010 Dispõe sobre o funcionamento das escolas públicas 

estaduais nos períodos de recesso escolar e dá providências correlatas. . 

Lei nº 14.469, de 21/06/2011 Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Horta 

na Escola, e dá providências correlatas. 

Decreto nº 57.238, de 17/08/2011 Institui o Programa de Educação nas Prisões - PEP. 

Decreto nº 57.367, de 26/09/2011 Institui o Programa -Ação educacional 

Estado/Município/Educação infantil- - em regime de colaboração, visando a fortalecer e 

ampliar o atendimento de criança na educação infantil, e dá providências correlatas. 
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Decreto nº 57.571, de 02/12/2011 Institui, junto à Secretaria da Educação, o Programa 

Educação - Compromisso de S.Paulo e dá providências correlatas . 

Lei 14923/12- Institui o programa de Premiação a alunos, professores e profissionais de 

educação da rede estadual de ensino 

Lei 14830/12- Cria o Programa Nutricional nas escolas públicas 

Lei 14689/12- Institui o Programa “Aprimoramento da gestão participativa, destinado 

às Associações de Pais e Mestres-Apm’s das escolas estaduais 

Lei nº 14.830, de 13/07/2012 Cria o Programa Nutricional nas escolas públicas. 

Lei Complementar nº 1.191, de 28/12/2012 Dispõe sobre o Programa Ensino Integral 

em escolas públicas estaduais e altera a Lei Complementar nº 1.164, de 2012, que 

instituiu o Regime de dedicação plena e integral - RDPI e a Gratificação de dedicação 

plena e integ ... 

Decreto nº 58.117, de 11/06/2012 Dá nova redação a dispositivos e substitui o Anexo II 

do  

Decreto nº 58.986, de 21/03/2013 Institui os Jogos Escolares do Estado de S.Paulo e dá 

providências correlatas. 

Decreto nº 59.082, de 12/04/2013 Dispõe sobre a criação, na Secretaria da Educação, 

do -Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Botucatu- e dá providências 

correlatas. 

Decreto nº 59.180, de 14/05/2013 Dispõe sobre a criação, na Secretaria da Educação, 

do Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos de Miracatu e dá providências 

correlatas. 

Decreto nº 59.354, de 15/07/2013 Dispõe sobre o Programa Ensino Integral de que 

trata a Lei Complementar nº 1.164, de 2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191, 

de 2012. 

Lei 15298/14- Assegura o pagamento da meia-entrada para diretores , coordenadores 

pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes 

estaduais e municipais 

Decreto nº 60.259, de 19/03/2014 Dispõe sobre a criação de Centros Estaduais de 

Educação de Jovens e Adultos na Secretaria de Educação e dá providências correlatas. 

Decreto nº 60.328, de 02/04/2014 Dá nova redação a dispositivos que especifica do 

Decreto nº 60.075, de 2014, que altera a denominação do -Programa estadual de 

atendimento às pessoas com deficiência intelectual-, instituído pelo Decreto nº 58.658, 

de 20 ... 
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Decreto nº 60.397, de 25/04/2014 Dispõe sobre o Conselho Estadual de Alimentação 

Escolar de S.Paulo - CEAE/SP e dá providências correlatas. 

Decreto nº 60.495, de 29/05/2014 Dá nova redação ao artigo 3º do Estatuto da 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, editado pelo Decreto nº 51.925, 

de 2007. 

Lei nº 15.661, de 09/01/2015 Institui o programa Lições de Primeiros Socorros na 

educação básica da rede escolar em todo Estado e dá providências correlatas. 

Lei nº 15.666, de 12/01/2015 Dispõe sobre a inclusão de produtos definidos como 

orgânicos na merenda escolar das unidades de ensino fundamental da rede pública. 

Lei nº 15.667, de 12/01/2015 Dispõe sobre a criação, organização e atuação dos 

grêmios estudantis nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio públicos e 

privados. 

Lei nº 15.692, de 19/02/2015 Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção integral 

do pagamento de tarifa aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior nos 

transportes públicos de passageiros, no âmbito da Secretaria dos Transportes 

Metropolitanos, na forma que especifica 

 

3. Município de São Paulo 

 

Lei Orgânica do Município de São Paulo- 1990 

Lei 11036/91-serviço noturno dos servidores da rede municipal de ensino 

Lei 11117/91- contratação por tempo determinado no âmbito da Secretaria municipal de 

educação 

Lei 11229/1992- Dispõe sobre o Estatuto do magistério público municipal 

Lei 11369/93- cria uma classe especial para alunos excepcionais mentais educáveis a 

cada nova implantação da escola municipal 

Lei 11415/93-Autoriza o Executivo a celebrar protocolo de cooperação mútua com o 

governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria municipal de educação, 

objetivando a implantação do projeto “Inovações no ensino básico no Estado de São 

Paulo 

Decreto Municipal Nº 33.892/93 – dispõe sobre estabelecimento do Conselho 

Municipal de Educação  
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Deliberação CME Nº 01/94: aprova o regimento das sessões do Conselho Municipal 

de Educação. 

Lei no: 11737/95 denomina "semana ayrton senna", a semana de educacao e orientacao 

de transito, na rede municipal de ensino, e da outras providencias.  

Lei 11833/95- brinquedoteca circulante para as EMEIS que não possuam condições 

para de ter brinquedoteca 

Lei no: 11861/95 dispoe sobre a implantacao nas escolas municipais de 1. e 2. graus, do 

"programa de orientacao para o trabalho do menor".  

Lei 11886/95- ensino de técnicas de judô nas escolas 

Decreto no: 34867/95adapta a evolucao funcional dos integrantes da carreira do quadro 

do magisterio municipal as disposicoes da lei 11434/93, que organiza o quadro 

dosprofissionais da educacao,e da outras providencias.  

Decreto no: 35072/95 dispoe sobre as salas de leitura nas escolas municipais, e da 

outras providencias.  

Decreto no: 35087/95 institui o memorial do ensino municipal de sao paulo, e da outras 

providencias. 

Decreto no: 35179/95 cria grupo executivo municipal intersecretarial de articulacao de 

projetos de auxilio a crianca e ao adolescente em situacao de risco-geminter,e dao utras 

providencias.  

Decreto no: 35412/ 95-cria o conselho de alimentacao escolar, e da outras providencias  

Decreto no: 35458/95 institui o "plano de saude preventiva do escolar - programa 

presente!", e da outras providencias. (programa leve leite)  

Decreto no: 35705/95 regulamenta a lei 11827,de 26 de junho de 1995,que dispoe sobre 

o hasteamento e arriamento semanal do pavilhao nacionalnas escolas municipais,e da 

outras providencias.  

Decreto no: 35735/95 dispoe sobre a instalacao de zeladorias nas escolas da rede 

municipal de ensino, e da outras providencias.  

Decreto no: 35797/95 aprova o regimento do conselho de alimentacao escolar do 

municipio de sao paulo.  

Lei no: 11726/95 cria o "programa de vitaminizacao da merenda escolar" na rede 

municipal de ensino.(pl 471/94).  

Lei no: 11972/96 dispoe sobre projeto de educacao sexual nas escolas publicas do 

municipio de sao paulo.(pl 714/95)  
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Lei no: 11973/96 dispoe sobre a introducao nos curriculos das escolas municipais de 1.e 

2.graus de "estudos contra a discriminacao racial".(pl 325/93)  

Lei no: 12017/96 dispoe sobre inclusao de estudos basicos de direitos humanos nas 

escolas municipais de 1.e 2.graus,como conteudo curricular,e da outras providencias. (pl 

324/93)  

Lei no: 12121/96 institui a "semana de combate ao alcoolismo, tabagismo e outros 

toxicos" narede municipal de ensino,nos centros de convivencia, nos centros de juvent 

ude, nos centros esportivos, nos balnearios e mini-balnearios do municipio de sao 

paulo.(of.atl.693/95)  

Lei no: 12148/96 dispoe sobre a criacao de unidades volantes de servico odontologico 

para atendimento dos alunos da rede municipal de ensino. (pl487/93)  

Lei no: 12160/96 institui a semana educativa "nao fique por baixo - pipas sem corte". 

Decreto no: 35824/96 regulamenta a lei 11607,de 13/07/1994,que dispoe sobre a 

criacao de oficinas abertas de trabalho para ensino e profissionalizacao de deficientes 

fisicos.  

Decreto no: 35850/96 regulamenta a lei 11726,de 22 de fevereiro de 1995,que criou o 

programa de vitaminizacao da merenda escolar,e da outras providencias.  

Decreto no: 36173/96 regulamenta a lei 11973, de 4 de janeiro de 1996, que dispoe 

sobre a introducao de estudos contra a discriminacao racial nos curriculos das escolas 

municipais de 1. e 2. graus, e da outras providencias.  

Decreto no: 36285/96 regulamenta a lei 11833, de 28/06/1995, que dispoe sobre a 

criacao de brinquedoteca circulante, para atendimento das escolas municipais de 

educacao infantil - emeis, que especifica, e da outras providencias.  

Decreto no: 36341/96 regulamenta a lei 11861, de 31/08/1995, que dispoe sobre a 

implantacao, nasescolas municipais de 1.e 2.graus, do "programa de orientacao para o 

trabalho do menor", e da outras providencias.  

Decreto no: 36429/96 regulamenta a le96i 12017, de 02/04/1996, que dispoe sobre a 

inclusao de estudos basicos de direitos humanos nas escolas municipais de 1. e 2. graus, 

e da outras providencias.  

Decreto no: 36541/96 cria o programa agua limpa - estrategias visuais para educacao 

ambiental nas areas de protecao aos mananciais, e da outras providencias.  

Lei 12340/97- dispõe sobre a aplicação de recursos no desenvolvimento do ensino 

fundamental e da educação infantil 

Lei 12392/97- ensino da língua italiana nas escolas da rede municipal de ensino 
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Lei 12405/97- instalação de cursos de informática na rede municipal de ensino  

Lei no: 12396 /97- dispoe sobre a reorganizacao parcial do quadro do magisterio 

municipal e readequa as escalas de padroes de vencimentos que especifica 

Lei no: 12405/97dispoe sobre a instalacao de cursos de informatica na rede municipal 

de ensino,alterando o decreto 34160, de 09/05/94.  

Lei 12540/97-introdução de disciplinas sobre os efeitos de substâncias que causam 

dependência física e psicológica em seres humanos 

Lei 12543/97- recursos para o ensino fundamental e para educação infantil 

Decreto no: 36697/97 dispoe sobre nomeacao de candidatos habilitados en concurso de 

ingresso e/ou acesso para provimento de cargos dos quadros dos profissionais de 

educacao, e da outras providencias.  

Decreto no: 36969/97 cria sala de leitura nas escolas municipais de educacao infantil, e 

da outras providencias.  

Decreto no: 37037/97 regulamenta a lei 11622, de 14 de julho de 1994, que dispoe 

sobre a implantacao de hortas e pomares escolares na rede oficial de ensino do 

municipio, e da outras providencias.  

Decreto no: 37038/97 regulamenta a lei 12274, de 19 de dezembro de 1996, que dispoe 

sobre a inclusao da disciplina de educacao fisica no curriculo das escolas municipais de 

educacao infantil - emei's, e da outras providencias.  

Decreto no: 37040/97 fixa o numero de cargos da carreira de agente escolar do quadro 

de apoio a educacao, e da outras providencias.  

Decreto no: 37068/97 dispoe sobre a concessao de auxilio-refeicao aos professores da 

rede municipal de ensino, e da outras providencias. 

Indicação CME  Nº   04/97 – aprovada em 27/11/97: Diretrizes para a elaboração do 

regimento escolar dos estabelecimentos de educação infantil e do ensino fundamental e médio 

vinculados ao sistema de ensino do Município de São Paulo (Diretrizes, programa de combate à 

evasão escolar, à repetência, etc.) 

Lei 12545/98- Criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e controle social 

do Fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do 

magistério 

Lei 12617/98- introdução no currículo das escolas da disciplina de cidade-cidadania 

Lei no: 12639/98 dispoe sobre a obrigatoriedade da implantacao de emeis nos conjuntos 

habitacionais resultantes do projeto prover/cingapura que especifica, e da 

outrasprovidencias.  
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Lei 12650/98- incentivos à participação de pessoas físicas e jurídicas na melhoria da 

rede de ensino do Município de São Paulo 

Lei 12753/98- institui no município o programa de integração e escolarização de 

deficientes visuais 

Lei 12756/98- Institui o Programa “Oficinas Pedagógicas 

Decreto no: 37336/98 dispoe sobre delegacao de competencia ao secretario municipal 

de educacao, para autorizar o enquadramento dos ocupantes de funcoes docentes 

previsto na lei n. 11434, de 12 de novembro de 1993, e da outras providencias.  

Decreto no: 37586/98 regulamenta a lei n. 12434, de 10 de julho de 1997, que institui a 

"semana educativa de nutricao infantil", e da outras providencias.  

Decreto no: 37621/98 dispoe sobre a criacao do programa de ensino fundamental com 

duracao de 9 (nove) anos, e da outras providencias.  

Decreto no: 37674/98 fixa o numero de cargos das classes i e ii da carreira do 

magisterio municipal, e da outras providencias.  

Decreto no: 37720/98 regulamenta a lei n. 12540, de 29 de dezembro de 1997, que 

dispoe sobre a inclusao, no curriculo escolar, de conteudo programatico sobre os efeitos 

de substâncias que causam dependencia fisica e psicologica aos seres humanos.  

Deliberação CME Nº  01/98: Dispõe sobre a adequação da organização de Câmaras e 

Comissões do Conselho Municipal de Educação ao artigo 21 da Lei federal Nº 9.394, de  

20.12.96. 

Indicação CME  Nº  05/98 – aprovada em 06/08/98- regulamenta o funcionamento de 

cursos e de examos supletivos correspondentes ao ensino fundamental na rede escolar 

municipal 

Indicação CME Nº 06/98 – aprovada em 22/10/98: Dispõe sobre currículos para o 

ensino fundamental e médio no sistema de ensino do Município de São Paulo 

Indicação CME Nº 07/98 – aprvada em 10/12/98: Autonomia e gestão da escola 

pública 

Indicação CME Nº  08/98 - aprvada em 10/12/98: Cursos noturno e a educação de 

jovens e adultos 

Indicação CME Nº 09/98 - aprvada em 10/12/98: trata da educação à distância 

Parecer CME Nº  08/98 - CEI E CEFM - aprvado em 1º/10/98 Secretaria Municipal de 

Educação: Programa de ensino fundamental com duração de nove anos 
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Lei no: 12818/99 da nova redacao ao artigo 1. da lei n. 11726, de 22 de fevereiro de 

1995,que cria o "programa de vitaminizacao da merenda escolar na rede municipalde 

ensino", e da outras providencias.  

Decreto no: 37845/99aprova o regimento interno do conselho municipal de 

acompanhamento e controle social do fundo de manutencao e desenvolvimento do 

ensino fundamental ede valorizacao do magisterio do municipio de sao paulo. 

Decreto no: 37953/99 dispoe sobre atribuicao de competencia para suprir as unidades 

escolares darede municipal de ensino com materiais e equipamentos no preparo da 

merendaescolar.  

Decreto no: 37975/99 da nova redacao ao paragrafo 2. do artigo 11 do regimento 

interno do conselho municipal de acompanhamento e controle social do fundo de 

manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio, 

aprovado pelo decreto n. 37845, de 4 de marco de 1999.  

Decreto no: 38038/99 aprova o manual de orientacao geral relativo a merenda escolar e 

aos generos alimenticios, elaborado pela coordenadoria de alimentacao e suprimentos - 

cas, da secretaria municipal de abastecimento.  

Indicação CME Nº 01/99 – aprovada em 28/01/99: Formação e aperfeiçoamento de 

professores (da capacitação) 

Indicação CME Nº 06/99 - aprovada em 16/12/99 – Um novo plano de carreira que 

contemple as novas disposições legais e levee m conta a realidade atual do Município de 

Sao Paulo deve constituir prioridade essencial da Administração Municipal (valorização 

dos professores) 

Decreto no: 39786/00 reorganiza o conselho de alimentacao escolar, criado pelo decreto 

n. 35412,de 18 de agosto de 1995, e da outras providencias.  

Decreto no: 40168/00 regulamenta a lei n. 12493, de 10 de outubro de 1997, que dispoe 

sobre a instalacao de lixeiras seletivas nas escolas publicas municipais.  

Decreto no: 40278/00 aprova o regimento interno do conselho de alimentacao escolar 

do municipio de sao paulo.  

Decreto no: 40626/00 cria o "programa municipal de estimulo a pratica de educacao 

fisica, esporte, recreacao e lazer".  

Decreto no: 40946/00 regulamenta a lei n. 12120, de 28 de junho de 1996, que dispoe 

sobre a obrigatoriedade de instalaçao de para-raios em creches, escolas e postos de 

saude municipais.  
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Decreto no: 41221/00 dispoe sobre a continuidade das acoes preventivas e curativas em 

saude bucal destinadas as crianças usuárias de creches municipais.  

Decreto no: 41391/00 dispoe sobre a criação do programa de transporte escolar 

municipal gratuito, no municipio de São Paulo. 

Decreto no: 41449/00 dispoe sobre a gratificacao por desenvolvimento educacional 

concedida aos servidores lotados nas unidades escolares da rede municipal de ensino e 

nas sedes dos nucleos de acao educativa (nae).  

Indicação CME Nº  01/2000 - aprovada em 05/10/2000 – Ação supervisora e o papel 

do supervisor escolar 

Indicação CME Nº 02/2000 - aprovada em 19/10/00: Pedido de reconsideração 

e de revisão das decisões do plenário do Conselho Municipal de Educação 

Indicação CME Nº 03/2000 - aprovada em 19/10/2000: Dispõe sobre a 

solidariedade comunitária e saúde integral  

Deliberação CME Nº 01/2000: Fixa normas para pedidos de reconsideração e revisão 

das decisões do plenário do Conselho Municipal de Educação. 

Lei 13148/01- inclusão no currículo de escolas municipais de  estudos básicos sobre o 

tratamento e destinação do lixo  

Lei no: 13168 cria os quadros que especifica no quadro do magisterio municipal e no 

quadro de apoio a educacao, altera a forma de provimento do cargo de agente escolar, e 

da outras providencias.  

Lei n º 13.169, de 11.07.2001: Dispõe sobre a reorganização parcial das estruturas 

organizacionais das secretarias municipais que especifica, cria e extingue cargos em 

comissão, e dá outras providências. 

Lei no: 13205/01 dispoe sobre a obrigatoriedade das escolas e creches municipais 

manterem alimentacao diferenciada aos diabeticos em sua merenda escolar. 

Lei 13210/01-obrigatoriedade da aplicacao do "programa de educacao especifica contra 

os males do fumo, do alcool e das drogas", em todas as escolas publicas de ensino 

fundamental, da rede municipal de ensino de São Paulo 

Lei 13232/01- obriga a divulgacao da demanda atendida e potencial (nao atendida), bem 

como o indice de evasao, repetencia e aprovacao de alunos, nas escolas municipais de 

educacao infantil (emeis) e nas escolas municipais de 1. grau (empgs) 

Lei 13244/01- autoriza o Município a celebrar acordo com o Programa Nacional de 

Renda Mínima vinculada à educação- Bolsa escola 
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Lei 13245/01-define as despesas que poderão ser consideradas bo cômputo do 

percentual das receitas destinadas à educação 

Lei no: 13255/01altera a redacao dos artigos 7. e 10 da lei n. 13168, de 6 de julho de 

2001que cria os cargos que especifica no quadro do magisterio municipal e no quadro 

de apoio a educacao, altera a forma de provimento do cargo de agente escolar, e da 

outras providencias. (pl 426/01) 

Decreto 40430/01- altera a denominaçãoo de unidades e cargos da Secretaria municipal 

de educação 

Decreto 40626/01- Programa municipal de estímulo à prática de educação física, 

esporte, recreação e lazer 

Decreto 40496/01- instalação de para-raios em escolas 

Decreto 41391/01- programa de transporte escolar municipal 

Decreto 41447/01- readequação da escala de padrões de vencimentos de servidores da 

educação 

Decreto 41449/01- Gratificação de desenvolvimento educacional aos servidores lotados 

nas unidades escolares 

Parecer CME Nº 03/01 - CEFM – aprovado em 08/02/01 – Diretoria de orientação 

técnica – Secretaria Municipal de Educação de São Paulo: Plano de curso Proalfa e 

relatório - 2000 

Lei 13323/02-obrigatoriedade da complementação do material escolar para alunos do 1 

grau da rede municipal de ensino 

Lei Nº 13.459/02: Institui palestras de conscientização ambiental nas escolas da rede 

municipal de ensino, e dá outras providências.  

Lei Nº 13.460/02: Determina medidas a serem adotadas pelas escolas municipais, 

objetivando evitar que seus alunos sejam obrigados a transportar peso incompatível com 

a sua estrutura física e dá outras providências. 

Lei 13464/02- garantia de assistência aos alunos da rede pública municipal de ensino 

com problemas no aprendizado e na integração escolar 

Decreto 41877/02- lotação de agentes escolares na rede municipal de ensino 

Decreto 41971/02- regulamenta a lei 41971/01 que obriga a identificaçãoo e 

divulgaçãoo da demanda atendida e potencial da educação 

Decreto 42071/2002- fixaçãoo dos quadros de lotaçãoo dos cargos de professor 

adjunto nos núcleos de ação educativa 

Decreto 42178/2002- regulamenta a lei 13322/2002- câncer bucal 
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Decreto 42214/02- regulamenta a lei 12556/98 programa de saúde auditiva para 

crianças no município de São Paulo 

Decreto 42216/02-regulamenta a lei 13210/01- que dispõe sobre a obrigatoriedade 

da aplicaçãoo do program de educaçãoo específica 

Decreto 42628/02- gratificaçãoo por desenvolvimento educacional nas escolas e nas 

sedes dos Núcleos de Ação Educativa- NAEs 

LEI Nº 13.500/03- alterações na Lei n 11434/93 que dispõe sobre a organização dos 

Quadros dos Profissionais de Educação da Prefeitura Municipal de São Paulo 

Lei 13546/03- Programa de esporte-educação + esporte 

Lei 13697/03-Programa de transporte escolar gratuito-vai-e-volta 

Decreto 42965/03- instalaçãoo de lixeiras seletivas nas escolas públicas municipais 

Decreto 43012/03- regulamenta a lei 13459/02 que institui palestras de 

conscientizaçãoo ambiental nas escolas da rede municipal de ensino 

Decreto 43449/03- regulamenta a lei 13460/02 que dispõe sobre obrigaçãoo dos alunos 

transportarem peso compatível com a sua estrutura física 

Decreto 43480/03- gratificação de desenvolvimento educacional 

Decreto 43557/03- regulamenta a inclusão de estudos básicos sobre trânsito como 

conteúdo curricular nas escolas municipais de ensinon fundamental 

Lei 13778/04- Programa Saúde Vocal do Professor 

LEI Nº 13780/04 Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Atenção à Saúde 

do Escolar e dá outras providências 

Decreto 44287/04- Pagamento da gratificaçãoo por desenvolvimento educacional 

relativa ao ano de 2003 

Decreto 44470/04-Transfere a execuçãoo e a operacionalização do programa de 

transporte escolar municipal gratuito Via-e-Volta para as subprefeituras 

Decreto 45415/04- estabelece diretrizes para a política de atendimento a crianças, 

adolescentes, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais no sistema 

municipal de ensino 

Decreto 45437/04- primeira parcela de gratificaçãoo por desenvolvimento educacional 

relativa ao ano de 2004 

Decreto 45462/04- Fixa as quantidades de cargo de professor adjunto e de professor 

titular, de carreira do magistério municipal, nos termos da lei 13268/2001 

Decreto 45652/04- Estabelece diretrizes pra a política de atendimento a crianças, 

adolescentes , jovens com necessidades educacionais no sistema municipal de ensino 
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Decreto 45654/04- criação e organizaçãoo de salas de leitura , espaços de leitura e 

núcleos de leitura na rede municipal de ensino 

Decreto 45924/04- regulamenta a lei 13778/04 que dispõe sobre a criação de Programa 

Municipal de Saúde Vocal 

Lei 13991/05- Programa de transferência de recursos financeiros às associações de pais 

e mestres das unidades educacionais da rede municipal de ensino 

Lei 14063/05- Sistema de avaliação de aproveitamento escolar nas escolas do município 

Lei 14064/05- fornecimento de tênis gratuitamente para alunos da rede de ensino 

público municipal 

Lei 14080/05- avaliação oftalmológica, auditiva e bucal dos estudantes da rede 

municipal 

Decreto 45986/05- regulamenta a lei 13780/04 que dispõe sobre a criação do Programa 

municipal de atençãoo à saúde escolar 

Decreto n 46017/05- institui o programa “São Paulo e uma Escola”nas unidades 

educacionais que especifica 

Decreto 46079/05- regulamenta a lei 13371/02 que dispõe sobre uso de uniformes pelos 

alunos da rede municipal de ensino 

Decreto 46146/05- Pagamento da gratificação por desenvolvimento educacional 

instituída pelas leis 13273/02 e 13274/02 

Decreto 46211/2005- Programa “São Paulo e uma escola” 

Decreto 46213/2005- introduz alterações nos artigos 3 e 7 e revoga o artigo 5 do 

decreto 45654/04- salas de leitura, espaços de leitura na rede municipal de ensino 

Decreto 46230/05- regulamenta a lei n 13991/05- que institui o programa de 

transferência de recursos financeiros  às associações de pais e mestres de unidades 

educacionais da rede municipal de ensino 

Decreto  46868/05- dispõe sobre o pagamento da segunda parcela da gratificaçãoo por 

desenvolvimento educacional no exercício de 2005  

Lei 14127/06-Programa de informação sobre demanda de acesso e permanência de 

crianças na rede 

LEI Nº 14.181/06 : Dispõe sobre o ensino religioso na rede pública municipal de ensino 

fundamental. 

Lei 14183/06-alteração do pagamento da gratificação por desenvolvimento educacional 

Lei 14 244/06- institui a gratificação de regência , de atividade educativa, de apoio 

educacional e atribui adicional a especialistas 
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LEI Nº 14.263/06: Institui o programa câmara municipal de são paulo nas escolas, e dá 

outras providências 

LEI Nº 14.660/06: Dispõe sobre alterações das Leis nº 11.229, de 26 de junho de 1992, 

nº 11.434, de 12 de novembro de 1993 e legislação subseqüente, reorganiza o Quadro 

dos Profissionais de Educação, com as respectivas carreiras, criado pela Lei nº 11.434, 

de 1993, e consolida o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal. 

Decreto 47155/06- dispõe sobre a criação do Programa de informaçãoo sobre demanda 

por acesso de permanência de crianças, jovens e adultos na rede municipal de ensino 

Decreto 47339/2006- altera a redução do artigo 11 do decreto 33792/93 que 

regulamenta a apreciaçãoo de tempo e a apresentaçãoo de titulação para fins de 

evolução funcional dos integrantes da carreira do magistério municipal 

Decreto 47436/06- dispõe sobre o pagamento da gratificação por desenvolvimento 

educacional no exercício de 2006 

Decreto 47683/06- regulamenta a lei 14063/05 que institui o sistema de avaliaçãoo de 

aproveitamento escolar dos alunos da rede municipal de ensino de São Paulo, sob a  

responsabilidade da Secretaria municipal de educação 

Decreto 47837/06- dá nova redação ao decreto de programa de transferência de 

recursos financeiros às associações de pais e mestres das unidades educacionais da rede 

municipal de ensino 

Lei 14405/07- inclui tema de preservação de bens públicos nas escolas municipais 

Lei n 14420/07- inclui tema de prevenção contra as drogas 

Lei 14433/07- responsabilidade e poder na cidadania como tema das escolas 

Lei 14479/07-entrega de cópia de ECA no ato da matrícula 

Lei 14492/07-define área escolar de segurança 

Lei 14650/07- altera lei de sistema de avaliação 

Lei 14660/07-consolida o Estatuto dos profissionais da educação municipal 

Decreto 48404/07- pagamento da gratificaçãoo aos professores do ano de 2007 

Decreto 48601/07- regulamenta alei 14433/07 que dispõe sobre a inclusão de tema 

relativo à conscientizaçãoo ética e a responsabilidade e poder da cidadania nas 

atividades escolares da rede municipal de ensino 

Decreto 48648/07- Institui o programa Sábado na escola 

Decreto 48704/07- confere nova regulamentaçãoo ao programa municipal de atençãoo à 

saúde do escolar, criado pela lei 13780/04, alterando sua denominaçãoo para Programa 

aprendendo com saúde 
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Lei 14666/08- Criação do Conselho Municipal de acompanhamento e controle social do 

Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos 

profissionais de educação 

LEI Nº 14.758/08: Institui a campanha permanente de educação postural nas escolas de 

ensino fundamental no município e dá outras providências. 

Decreto 49146/08- pagamento da parcela da gratificação por desenvolvimento 

educacional de 2007 

Decreto 49304/08- revoga a transferência da execução e a operacionalizaçãoo do 

programa de transporte escolar municipal às subprefeituras 

Decreto 49588/08- dispõe sobre o pagamento da gratificação por desenvolvimento 

educacional relativa ao exercício de 2008 

Decreto 49589/08- pagamento da remuneraçãoo relativa às jornadas de trabalho dos 

profissionais de educaçãodocente 

Decreto 49662/08- regulamenta a lei 14450/07 que institui o programa de combate à 

venda ilegal de bebida alcoolica e desestímulo ao seu consumo por crianças e 

adolescentes no âmbito do Município de São Paulo 

Decreto 49731/08- dispõe sobre a criação e organização de salas de leitura , espaços de 

leitura e núcleos de leitura na rede municipal de ensino 

Decreto 50069/08- regulamenta a evolução funcional dos integrantes da carreira do 

magist’rio municipal do quadro dos profissionais da educação , conforme previsto nas 

leis 14660/07 , 14715/08 

Decreto 50347/08-pagamento de gratificaçãoo por desenvolvimento educacional 

relativa ao exercício de 2008 

Lei 14915/2009-Prêmio Professor emérito de São Paulo e Professor de destaque 

LEI Nº 14.936/09: Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no 

Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo o concurso “Prêmio Pequeno Escritor”, 

a ser realizado pela entidade denominada Conselho Comunitário de São Paulo, 

anualmente, no mês de setembro, e dá outras providências 

Lei 14938/09-Prêmio de desempenho educacional 

Lei 14957/2009- Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e 

combate ao “bullying” escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas 

de educação básica do Município de São Paulo, e dá outras providências 

LEI Nº 14.958/09: Dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega do cartão SUS aos alunos 

atendidos pelo Programa Aprendendo com Saúde. 
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LEI N 14.961/09: Institui, no âmbito do município de São Paulo, o prêmio de incentivo 

ao jovem autor e dá outras providencias. 

Lei 14964/09- padronização de uniforme escolar 

Lei 14978/09-instituição de Conselhos Regionais de gestão participativa no âmbito da 

secretaria municipal de educação 

LEI Nº 14.999/09: Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a 

Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura, a ser realizada, 

anualmente, na segunda semana de abril e dá outras providências. 

LEI Nº 15.040/09: Disciplina a divulgação do Programa Aprendendo com Saúde e dá 

outras providências. 

Decreto 50639/09- reajustamento das escalas de padrões de vencimentos dos quadros 

de profissionais de educaçãoo, nos termos do disposto na lei 14709/08 

Decreto 50705/09- pagamento da primeira parcela do prêmio de desempenho 

educacional a que se refere a lei 14938/09 

Decreto 50738/09- regulamenta a lei 14662/08 que dispõe sobre a criação dos 

Conselhos gestores dos Centros Educacionais Unificados-CEUS 

Decreto 50814/09- regulamenta a lei n 14915/09 que institui os prêmios “Professor 

Emérito de São Paulo”e “Professor em Destaque” a serem concedidos no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação 

Lei nº 15.099/10: Dispõe sobre a realização de campanhas periódicas educativas de 

conscientização para a população para não sujar a cidade, e dá outras providências. 

Lei 15526/12- incentivos à implementação de escolas 

Lei 15617/12- princípios, diretrizes e objetivos para a política de formação dos 

profissionais de educação básica da rede pública do Município de São Paulo 

Lei Nº 15.648/12: Estabelece diretrizes para o funcionamento dos Centros Integrados de 

Educação de Jovens e Adultos - CIEJAs na Rede Municipal de Ensino do Município de 

São Paulo 

Decreto 52947/2012- Institui o Programa Ceu Olimpíco nos Centros Educacionais 

Unificadis- CEUS da rede municipal de ensino 

Decreto 52950/12- dispõe sobre o pagamento da segunda parcela do Prêmio por 

desempenho educacional, instituído pela lei 14938/09 

Decreto 53061/2012- regulamenta a lei 15526/12 no que se refere à concessão de 

incentivos à implantação de escolas 
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Decreto 53161/12- divulga os novos valores das escalas de padrões de vencimentos do 

quadro dos profissionais da educação- QPE, em cumprimento da lei 15215/10 

Decreto 53226/12- dispõe sobre o pagamento do Prêmio de desempenho educacional, 

instituído pela lei 14938/05 

Lei Nº 15.682/13: Dispõe sobre a criação de cargos de Assistente de Diretor de Escola 

no Quadro do Magistério Municipal. 

Lei n 15719/2013-assistência pedagógica em toda a rede municipal de ensino 

Lei 15881/13- institui grupos de defesa escolar 

Lei Nº 15.883/13: Dispõe sobre a implantação do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil - UAB no âmbito do Município de São Paulo 

Lei 15886/13-programa pedagógico hospitalar destinado a crianças e adolescentes 

hospitalizados 

Lei 15892/13- ensino obrigatório de música 

Lei Nº 15.933/13: Institui no âmbito do município de São Paulo o Programa de Adoção 

de Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. 

Lei 15919/13- programa para atendimento de alunos superdotados 

Decreto 53702/13- Fixa o valor total do prêmio de desempenho educacional relativoa o 

exercício de 2012 

Decreto 53946/13- dispõe sobre o pagamento do Prêmio de desempenho educacional 

instituído pela lei 14938/2009 

Decreto 54040/13- fixa o valor total do prêmio do desempenho educacional na lei 

14938/2004 

Lei Nº 15.954/14: Estabelece diretrizes para a Política Municipal sobre a utilização da 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e dá outras providências. 

Lei Nº 15.956/14: Dispõe sobre a criação da Campanha Publicitária Educativa de 

Conscientização de que álcool é droga, e fixa outras providências. 

Lei 15960/14- Serviço de assistência psicológica 

Lei Nº 15.963/14: Acrescenta referências à Escala de Padrões de Vencimentos do 

Quadro do Magistério Municipal, do Quadro dos Profissionais de Educação – QPE. 

Lei 15967/14- política municipal de educação ambiental 

Decreto 54769/14 regulamenta a lei 15719/13 que dispõe sobre a implantaçãoo de 

assistência psicopedagógica em toda a rede municipal de ensino, com o objetivo de 

diagnosticar , intervir e prevenir problemas de aprendizagem tendo como enfoque o 

educando e as instituições de educaçãoo infantil e ensino fundamental 
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Decreto 54792/14- regulamenta a lei 15892/13 que estabelece o ensino obrigatório de 

música na rede municipal de ensino 

Decreto 54823/14- gestão compartilhada dos Centros Educacionais unificados- CEUS 

entre as Secretarias municipais de educação, de cultura e de esportes, lazer e recreação. 

Decreto 54839/14- reorganiza o Conselho de alimentação escolar. 
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ANEXO III- LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 

 

 

1. União  

 

Constituição Federal de 1988 

Emenda Constitucional nº 14: versa sobre a progressiva universalização do ensino 

médio gratuito (art. 208, II, CF), atuação prioritária dos Estados e do DF (art. 211, § 3º, 

CF); 

Lei 9.394/96: Institui a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 

Darcy Ribeiro; 

Parecer CNE nº 05: Interpretação do artigo 33 da Lei 9.394 - “ensino religioso” na 

educação básica; 

Decreto nº 2.208/97: Regulamenta o § 2 º do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

Resolução CNE/CEB nº 01 de 1997: Institui a habilitação profissional plena de 

Técnico de Estilismo em Confecção Industrial, no nível do ensino médio; 

Resolução CNE/CEB nº 02 de 1997: Institui a habilitação profissional plena de 

Técnico em Vestuário e as habilitações profissionais parciais de Desenhista de Moda e 

Auxiliar de Desenvolvimento do Vestuário no nível médio; 

Resolução CNE/CEB n.º 1 de 1998: Institui a Habilitação Profissional Plena de 

Técnico em Desenho de Projetos e as Habilitações Profissionais Parciais de Desenhista 

Copista, Auxiliar Desenhista Técnico e Auxiliar Desenhista Projetista; 

Parecer CEB/CNE nº 15 de 1998: Análise da proposta de regulamentação da base 

nacional e da organização do Ensino Médio (Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio) 

Resolução CEB n.º 3 de 1998: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio;  

Resolução CNE/CEB nº 2 de 1999: Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

em nível médio, na modalidade Normal; 

Resolução CNE/CEB n.º 1 de 2004: Estabelece Diretrizes Nacionais para a 

organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino 
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Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e 

Adultos; 

Decreto nº 5.154/04: Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 

dá outras providências; 

Resolução CNE/CEB nº 1 de 2005: Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação 

Profissional Técnica de nível médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004; 

Resolução CNE/CEB nº 02 de 2005: Modifica a redação do § 3º do art. 65º da 

Resolução CNE/CEB nº 1/2004, até nova manifestação sobre estágio supervisionado 

pelo Conselho Nacional de Educação; 

Resolução CNE/CEB nº 4 de 2005: Inclui novo dispositivo à Resolução CNE/CEN 

1/2005, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de 

nível médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004; 

Resolução CNE/CEB nº 4 de 2006: Altera o artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 

3/98, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; 

Resolução CNE/CEB nº 1 de 2008: Define os profissionais do magistério, para efeito 

da aplicação do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

– FUNDEB; 

Resolução CNE/CEB nº 2 de 2008: Estabelece diretrizes complementares, normas e 

princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação 

Básica do Campo; 

Resolução CNE/CEB nº 3 de 2008: Dispõe sobre a instituição e implantação do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio; 

EC 59, de 2009: educação básica obrigatória de 4 a 17 anos. 

Resolução CNE/CEB nº 4 de 2009: Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica; 

Resolução CNE/CEB nº 5 de 2009: Fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de 

Carreira e Remuneração dos Funcionários da Educação Básica pública; 

Resolução CNE/CEB nº 2 de 2012: Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio; 
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Resolução CNE/CEB nº 4 de 2012: Dispõe sobre alteração na Resolução CNE/CEB nº 

3/2008, definindo a nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível 

Médio; 

Resolução CNE/CEB nº 6 de 2012: Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

Resolução CNE/CEB nº 7 de 2012: Altera o parágrafo único do art. 2º da Resolução 

CNE/CEB nº 2/2004 e o art. 3º da Resolução CNE/CEB nº 2/2006, e inclui a exigência 

da oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a obrigatoriedade de 

oferta de aulas de Língua e Cultura Japonesas e de cadastro no censo escolar do 

Ministério da Educação; 

Resolução CNE/CEB nº 1 de 2014: Atualiza e define novos critérios para a 

composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, disciplinando e orientando os 

sistemas de ensino e as instituições públicas e privadas de Educação Profissional e 

Tecnológica quanto à oferta de cursos técnicos de nível médio em caráter experimental, 

observando o disposto no art. 81 da Lei nº 9.394/96 (LDB) e nos termos do art. 19 da 

Resolução CNE/CEB nº 6/2012. 

 

2. Estado de São Paulo 

 

Constituição Estadual de 1989/ 

Lei nº 9.939/98: Insere no currículo das escolas públicas o ensino de noções básicas de 

"Prevenção e Combate ao Uso Indevido de Drogas"; 

Lei nº 10.352/99: Cria o Programa Estadual de Incentivo à Educação Básica e dá outras 

providências; 

Lei nº 10.522/2000: Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de 

Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa Discente sobre Temas Incorporados ao 

Projeto Pedagógico das Unidades Escolares de Ensino Médio; 

Lei nº 10.891/01: Autoriza o Poder Executivo a implantar assistência psicológica e 

psicopedagógica em todos os estabelecimentos de ensino básico público, com o objetivo 

de diagnosticar e prevenir problemas de aprendizagem; 

Lei nº 10.959/01: Institui o Programa “Jovem Universitário, Educação com Trabalho” e 

dá outras providências; 
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Lei nº 11.498/03: Autoriza o Poder Executivo a instituir Programas de Formação 

Continuada destinados aos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da 

Educação; 

Lei nº 11.812/04: Cria cargos no Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá 

providência correlata; 

Lei Complementar nº 1.044/08: Institui o Plano de Carreiras, de Empregos Públicos e 

Sistema Retribuitório dos servidores do Centro Estadual de Educação Tecnológica 

"Paula Souza" – CEETEPS 

Lei nº 13.068/08: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas da rede pública estadual 

comunicarem o excesso de faltas de alunos, na forma que específica; 

Lei Complementar nº 1.087/2009: Altera a Lei Complementar nº 1086, de 2009, que 

instituiu Bonificação por Resultados - BR, no âmbito do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza – CEETEPS; 

Lei Complementar nº 1.143/11: Dispõe sobre a reclassificação de vencimentos e 

salários dos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, e dá 

providências correlatas; 

Lei Complementar nº 1.144/11: Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para 

os integrantes do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação, e dá 

providências correlatas; 

Lei Complementar nº 1.148/11: Altera a Lei Complementar n. 1.044, de 2008, que 

instituiu o Plano de carreiras, de empregos públicos e o Sistema retribuitório dos 

servidores do CEETEPS, e dá providências correlatas; 

Lei Complementar nº 1.164/12: Institui o Regime de dedicação plena e integral - RDPI 

e a Gratificação de dedicação plena e integral - GDPI aos integrantes do quadro do 

Magistério em exercício nas escolas estaduais de ensino médio de período integral, e dá 

providências correlatas; 

Lei Complementar nº 1.191/12: Dispõe sobre o Programa Ensino Integral em escolas 

públicas estaduais e altera a Lei Complementar nº 1.164, de 2012, que instituiu o 

Regime de dedicação plena e integral - RDPI e a Gratificação de dedicação plena e 

integral - GDPI aos integrantes do Quadro do Magistério em exercício nas escolas 

estaduais de ensino médio de período integral, e dá providências correlatas; 

Lei Complementar nº 1.240/14: Altera a Lei Complementar nº 1.044, de 2008, que 

institui o Plano de carreiras, de Empregos públicos e Sistema retribuitório dos 

servidores do CEETEPS e dá outras providências; 
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Lei nº 15.693/15: Cria o Plano Estadual de Educação Empreendedora, para inserção do 

empreendedorismo nas escolas de ensino médio e escolas técnicas; 

Lei nº 15.830/15: Autoriza o Poder Executivo a limitar o número de alunos nas salas de 

aula do ensino fundamental e médio que têm matriculados alunos com necessidades 

especiais. 
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ANEXO IV- LISTAGEM DE LEGISLAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

 

 

1. União 

 

 

Parecer CNE 1017/99: trata das condições para autorização de cursos no 1º ano. 

Decreto nº 3860/2001: dispõe sobre a organização do ensino superior, a avaliação de 

cursos e instituições, e dá outras providências. 

Resolução CNE nº 23/2002: dispõe sobre o recredenciamento de universidades e 

centros universitários do sistema federal de educação superior. 

Parecer CNE/CES No 267/2002: reexame do Parecer CNE/CES 111/2002, que dispõe 

sobre recredenciamento de Universidades e Centros Universitários – homologado 

13.09.2002. 

Portaria nº 990/2002: estabelece as diretrizes para a organização e execução da 

avaliação das instituições de educação superior e das condições de ensino dos cursos de 

graduação. 

Parecer CNE/CES No 111/2002: dispõe sobre recredenciamento de Universidades e 

Centros Universitários. 

Decreto nº 4.914/2003: dispõe sobre os Centros Universitários, vedando a constituição 

de novos Centros Universitários. 

Portaria 3.284/2003: trata sobre acessibilidade para portadores de deficiências. 

Portaria MEC n° 1263/2004: institui a Secretaria de Educação Superior - SESu como 

órgão responsável pela regulação do Sistema Federal de Ensino Superior. 

Portaria MEC n° 1685/2004: institui a Secretaria de Educação Média e Tecnológica 

como o órgão responsável pela supervisão e regulação do ensino profissional de nível 

tecnológico, compreendendo o credenciamento e o recredenciamento dos Centros de 

Educação Tecnológica, e autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 

de cursos superiores de tecnologia, nas modalidades presencial e a distância. 

Decreto n° 5262/2004: delega competência ao Ministro de Estado da Educação para 

designar os membros da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

CONAES. 

Portaria nº 4.359/2004: a SESu e a SETEC, exercendo a prerrogativa de regulação e 

supervisão das instituições e cursos de educação superior, deverão selecionar 



121 

 

anualmente um conjunto de cursos superiores autorizados pelo MEC ou criados por 

instituições de educação superior com base em sua autonomia, que serão submetidos à 

verificação in loco. 

Portaria nº 4.360/2004: as Instituições de Educação Superior em processo de 

credenciamento e as Instituições de Educação Superior já credenciadas pelo MEC, bem 

como suas respectivas entidades mantenedoras, que iniciarem a oferta de cursos 

superiores antes da finalização dos procedimentos formais, determinados pela 

legislação, terão imediatamente arquivados os processos de seu interesse no âmbito 

deste Ministério. 

Portaria nº 4.361/2004: os processos de credenciamento e recredenciamento de 

instituições de educação superior (IES), credenciamento para oferta de cursos de pós-

graduação lato sensu, credenciamento e recredenciamento de instituições de educação 

superior para oferta de cursos superiores a distância, de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como de transferência de 

mantença, aumento e remanejamento de vagas de cursos reconhecidos, desativação de 

cursos, descredenciamento de instituições, Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), aditamento de PDI, além de outros processos afins, deverão ser protocolizados 

por meio do Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino 

Superior - SAPIEnS/MEC. 

Portaria nº 4.362/04: institui o Banco Único de Avaliadores da Educação Superior do 

Ministério da Educação, tendo como referência o perfil do docente avaliador. 

Portaria nº 4.363/04: refere-se aos cursos superiores de formação específica e os cursos 

superiores de complementação de estudos com destinação coletiva ou individual serão 

ofertados por instituições de educação superior credenciadas que possuam curso de 

graduação na área de conhecimento reconhecido pelo MEC. 

Portaria nº 3.643/2004: institui um modelo de gestão que propicie a administração 

integrada e resolutiva dos processos de avaliação e regulação das instituições e dos 

cursos de educação superior do Sistema Federal de Ensino Superior. 

Portaria nº 3.065/2004: trata dos processos em tramitação no Ministério da Educação 

referentes à autorização de cursos superiores cujos projetos pedagógicos sejam 

considerados inovadores, e que contribuam significativamente para a melhoria da 

qualidade da educação superior, serão priorizados no que se refere aos atos terminativos 

no âmbito do MEC. 
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Portaria nº 132/2004: cadastro para compor o Banco de Avaliadores Institucionais do 

INEP. 

Portaria nº 106/2004: nomeia os membros da Comissão de Avaliação Institucional. 

Portaria nº2.051/2004: egulamenta a Lei do SINAES. 

Lei nº 10.870/2004: institui a Taxa de Avaliação in loco das instituições de educação 

superior e dos cursos de graduação. 

Edital de credenciamento nº 01/2004: torna público que será efetuado o 

credenciamento de profissionais especialistas para compor o Cadastro de Avaliadores ad 

hoc do Inep. 

Lei nº 10.861/2004: institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior -

SINAES e dá outras providências. 

Resolução CONAES n° 1/2005: estabelece prazos e calendário para a avaliação das 

instituições de educação superior 

Portaria MEC nº 930/2005: o Ministro de Estado da Educação resolve aprovar o 

Regimento Interno da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Portaria MEC nº 3.225/2005: revoga a portaria MEC nº 3.060, de 6 de setembro de 

2005. 

Portaria INEP nº 194/2005: reconstitui a Comissão Técnica em Avaliação 

Institucional e dos Cursos de Graduação. 

Portaria MEC Nº 2.864/2005: As instituições de educação superior deverão tornar 

públicas e manter atualizadas, em página eletrônica própria, as condições de oferta dos 

cursos por elas ministrados. 

Portaria n° 2.413/2005: que dispõe sobre a renovação de reconhecimento de cursos de 

graduação e de tecnologia. 

Portaria MEC nº 2.261/05: suspensão de Credenciamento de Universidades. Esta 

portaria revoga a portaria nº 2.115 de 16/06/05. 

Resolução nº 1/2005: dispõe sobre a composição das Comissões Multidisciplinares de 

Avaliação de Cursos e sua sistemática de atuação 

Portaria Inep n° 31/2005: estabelece os procedimentos para a organização e execução 

das avaliações institucionais externas das IES e dos cursos de graduação, tecnológicos, 

seqüências, presenciais e a distância. 

Portaria MEC nº 398/2005: estabelece que compete ao Presidente do INEP 

normatizar, operacionalizar as ações e procedimentos referentes ao Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES, ao Exame Nacional de Desempenho dos 
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Estudantes - ENADE, à Avaliação Institucional - AI e à Avaliação dos Cursos de 

Graduação - ACG. 

Portaria n º 328/2005: dispõe sobre o Cadastro de Cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu e define as disposições para sua operacionalização. 

Portaria nº 327/2005: dispõe sobre o Cadastro Nacional de Docentes e Define as 

disposições para sua operacionalização. 

Portaria nº 4/2005: implanta o Instrumento de Avaliação Institucional Externa para 

fins de credenciamento e recredenciamento de universidades. 

Portaria nº 46/2005: as Instituições de Educação Superior - IES deverão responder, 

anualmente, conforme calendário estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, ao CENSO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR no Sistema Integrado de Informações da Educação Superior - SIEd-Sup. 

Portaria nº 1.751/2006: divulga, na forma dos Anexos I e II a esta Portaria, a relação 

nominal dos avaliadores de instituições de educação superior e de cursos de graduação, 

selecionados pela Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação - CTAA, que 

passam a integrar o Banco de Avaliadores dos Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - BASis. 

Portaria nº 1.027/2006: dispõe sobre banco de avaliadores do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - Sinaes, a Comissão Técnica de Acompanhamento da 

Avaliação - CTAA e dá outras providências.    

Decreto Federal 5.773/2006: dispõe sobre o exercício das funções de Regulação, 

Rupervisão e Avaliação de Instituições de Educação Superior e Cursos Superiores de 

Graduação e Seqüenciais no Sistema Federal de Ensino. 

Edital de credenciamento N° 1/2006: credencia docentes para compor as comissões de 

Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior e dos Cursos de Graduação da 

Educação Superior. 

Portaria nº 563/2006: aprova, em extrato, o Instrumento de Avaliação de Cursos de 

Graduação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes. 

Portaria MEC nº 300/2006: aprova o Instrumento de Avaliação Externa de Instituições 

de Educação Superior do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES. 

Portaria Normativa de n° 5/2007: resolve que serão avaliados pelo Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes - ENADE, no ano de 2007, as áreas de Agronomia, 

Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
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Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Serviço Social, Tecnologia de 

Radiologia, Tecnologia em Agroindústria, Terapia Ocupacional e Zootecnia. 

Decreto n° 6092/2007: regulamenta o Auxílio de Avaliação Educacional - AAE, 

instituído pela Medida Provisória nº 361, de 28 de março de 2007 

Decreto n° 6303/2007: altera dispositivos dos Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro 

de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de 

maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino. 

Portaria N°- 1016/2007: aprova, em extrato, o instrumento de avaliação elaborado pelo 

INEP para credenciamento de novas Instituições de Educação Superior do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

Portaria N°- 1015/2007: aprova, em extrato, as diretrizes para elaboração, pelo INEP, 

dos instrumentos de avaliação para credenciamento de novas Instituições de Educação 

Superior, nos termos do art. 6°, inciso IV, do Decreto n° 5.773/2006. 

Portaria N°- 928/2007: aprova, em extrato, o instrumento de avaliação para 

autorização de cursos de graduação, Bacharelados e Licenciaturas, do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior - SINAES. 

Portaria Normativa N°- 40/07: institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de 

trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da 

educação superior no sistema federal de educação. 

Portaria Conjunta N°- 608/2007: dispõe sobre o reconhecimento dos cursos de 

graduação com pedidos até a data de publicação desta portaria. 

Portaria Normativa Nº 1/2007: divulga, o calendário de avaliações do Ciclo 

Avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES para o 

triênio 2007/2009. 

Portaria Normativa Nº 2/2007: divulga, a normatização do credenciamento de 

instituições para oferta de educação na modalidade a distância (EAD). 

Portaria Normativa nº 12/2008: que trata sobre o IGC. 

Portaria nº 148/2008: altera o prazo para requerimento de avaliação do CPC. 

Portaria 1.081/2008: que aprova, em extrato, o Instrumento de Avaliação para fins de 

renovação de reconhecimento dos cursos de Graduação. 

Portaria nº 4/2008: regulamenta a aplicação do conceito preliminar dos cursos 

superiores para fins dos processos de renovação de reconhecimento respectivos. 
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Portaria nº 840/2008: que aprova, em extrato, o instrumento de avaliação para 

autorização de curso de graduação de Direito. 

Portaria nº 474/2008: aprova, em extrato, o instrumento de avaliação para autorização 

de curso de graduação de Medicina. 

Portaria nº 1/2009: aprova, em extrato, o Instrumento de Avaliação para fins de 

reconhecimento dos cursos superiores de Tecnologia. 

Portaria nº 2/2009: aprova, em extrato, o Instrumento de Avaliação para 

reconhecimento de cursos de graduação – Bacharelados e Licenciaturas. 

Portaria nº 3/ 2009: aprova, em extrato, o Instrumento de Avaliação para 

reconhecimento de cursos de graduação em Direito 

Portaria Inep nº 21/2011: resultados do Índice Geral de Cursos do ano de 2009 (IGC -

2009) e os resultados do Conceito ENADE 2009 e do Conceito Preliminar de Cursos do 

ano de 2009 

Nota técnica Inep/SERES/2011: avaliação de cursos e instituições no ciclo avaliativo, 

como referencial para os processos de renovação de reconhecimento e recredenciamento 

do sistema nacional de avaliação da educação superior - Sinaes 

Portaria Normativa MEC nº 8/2011: institui os cursos que serão avaliados pelo 

ENADE no ano de 2011 

Resolução CNE/CES Nº 6/2011: delegação de competência para a prática de atos 

Portaria Inep Nº 188/2011: o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(Enade), parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes), tem como objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e 

competências para a atualização permanente e aos conhecimentos sobre a realidade 

brasileira, mundial e sobre outras áreas de conhecimento 

Decreto nº 7.590/2011: institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Rede e-Tec 

Brasil com a finalidade de desenvolver a educação profissional e tecnológica na 

modalidade de educação a distância 

Portaria Inep nº 420/2011: publica os resultados do Índice Geral de Cursos Avaliados 

da Instituição do ano de 2010 (IGC-2010), os resultados do Conceito ENADE 2010 e do 

Conceito Preliminar de Cursos do ano de 2010 (CPC-2010) 

Despacho do Secretário SERES nº 257/11: torna públicos os procedimentos e prazos 

para renovação de reconhecimento de cursos de graduação e recredenciamento de 
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instituições de educação superior, a serem protocolados tomando como referência os 

resultados do ciclo avaliativo – ano 2010. 

Resolução CNE/CES n° 1/2012: dispõe sobre normas e procedimentos para 

credenciamento e recredenciamento de Centros Universitários. 

Resolução CNE/CES n°3/2012: regulamenta o Art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, e dispõe sobre normas e procedimentos para credenciamento e 

recredenciamento de universidades do Sistema Federal de Ensino. 

Portaria n° 61/2012: Exclusão de avaliação no Basis. 

Portaria Normativa n° 06/2012: Disposições sobre os indicadores de qualidade e o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

Portaria n° 207/2012: Definições estabelecidas pela Comissão Assessora da Área de 

Formação Geral sobre o ENADE 

Portaria Normativa n° 13/2012: Disposições sobre os indicadores de qualidade e o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

Portaria n° 1.006/2012: Institui o Programa de Aperfeiçoamento dos Processos de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior (PARES) 

Portaria n° 386/2012: Estabelece os procedimentos de divulgação dos indicadores de 

qualidade às Instituições de Educação Superior (IES) 

Portaria Normativa n° 24/2012: Alteração da Portaria Normativa n° 40 

Despacho da Secretária n° 185/2012: Torna público os procedimentos e prazos para 

renovação de reconhecimento de cursos de graduação, a serem abertos, de ofício, pela 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, tornando como referência 

o ciclo avaliativo – ano 2011 

Portaria n° 429/2012: Publicação dos resultados do Índice Geral de Cursos Avaliados 

da Instituição referente ao ano de 2011 (IGC-2011) 

Despacho do Secretario n° 189, de 06 de dezembro de 2012: Desabilita a funcionalidade 

de abertura de processo de renovação de reconhecimento no Sistema e-MEC 

Instrução Normativa SERES nº 4/2013: estabelece os critérios para a dispensa de 

visita de avaliação in loco pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira- INEP e o padrão decisório para os pedidos de autorização de cursos de 

graduação na modalidade presencial ofertados por instituições de educação superior 

integrantes do sistema federal de ensino 
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Portaria SERES nº 244/2013: Reconhece os cursos superiores na modalidade a 

distância, relacionados no Anexo da Portaria, com as vagas totais anuais nele 

estabelecidas 

Despacho do Secretário SERES nº 130/2013: Dispõe sobre os parâmetros técnicos 

fixados pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior para aplicação 

de penalidades aos cursos da área da saúde objetos de processos de supervisão em 

trâmite na Diretoria de Supervisão da Educação Superior 

Portaria MEC nº 794/2013: dispõe sobre o Censo da Educação Superior 

Portaria INEP nº 520/2013: estabelece os procedimentos de divulgação do Conceito 

Enade 2012 às Instituições de Educação Superior (IES) 

Portaria Conjunta SESu nº 23/2013: Autoriza, pelo período de 01 (um) ano, a 

Fundação de Apoio à Pesquisa Universitária - FAPEU para atuar como Fundação de 

Apoio à Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS 

Portaria Normativa MEC nº 6/2013: O Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes - ENADE, no ano de 2013, será aplicado para fins de avaliação de 

desempenho dos estudantes dos cursos que conferem diploma de bacharel em 

Agronomia; Biomedicina; Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; 

Fonoaudiologia; Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Serviço 

Social e Zootecnia. Confere diploma de tecnólogo em Agronegócio; Gestão Hospitalar; 

Gestão Ambiental e Radiologia. 

Portaria Normativa MEC nº 2/2013: estabelece os procedimentos e o padrão 

decisório para os pedidos de autorização dos cursos de graduação em medicina 

ofertados por Instituições de Educação Superior – IES integrantes do Sistema Federal 

de Ensino, protocolados no Ministério da Educação até o dia 31 de janeiro de 2013 

Instrução Normativa SERES nº 1/2013: dispõe sobre os procedimentos do fluxo dos 

processos de regulação de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos na 

modalidade EaD. 

Despacho do Secretário SERES, de 02 de janeiro de 2013: torna público os critérios 

para revisão da medida imposta pelo Despacho SERES/MEC nº 192, de 2012 aos cursos 

que obtiveram resultado insatisfatório nos CPC referente aos anos de 2008 e 2011, mas 

que apresentaram tendência de melhora em seus indicadores contínuos 

Portaria Normativa n° 24/2013: regulamenta o art. 2° do Decreto 8.142 de 21 de 

novembro de 2013 e o art. 35 do Decreto n° 5.773 de 9 de maio de 2006, com as 

alterações dadas pela redação do Decreto n° 8.142, de 2013 
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Portaria n° 689/2013: alterações da portaria n° 429, de 06 de dezembro de 2012 

Portaria nº 641/2013: estabelece os procedimentos de divulgação do Conceito 

Preliminar do Curso (CPC) 

Portaria Normativa n° 1 de 2014 estabelece o Calendário 2014 de abertura de 

protocolo de ingresso de processos regulatórios no sistema e-MEC. 
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ANEXO V- LINHAS DE TEMPO DAS LEGISLAÇÕES 
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Educação Infantil 



131 

 



132 

 

 



133 

 

 

Ensino Fundamental 
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Ensino Médio 
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Ensino Superior 
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ANEXO VI- MODELO DO QUADRO DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1 – Nome oficial do Programa de ação 

2 – Gestão Governamental em que foi concebido 

3- Período de vigência  

4 - Base Normativa 

5 – Desenho jurídico-institucional 

6 – Agentes governamentais 

7 – Agentes não governamentais 

8 – Mecanismos jurídicos de articulação 

9 – Escala e público alvo 

10 – Dimensão econômico-financeira do programa 

11 – Estratégia de implantação 

12 – Funcionamento efetivo do programa 

13 – Aspectos do desenho jurídico-institucional 
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ANEXO VI- LIVROS ADQUIRIDOS: 

 

Linha Título e autor 

1 Processo legislativo e orçamento público: função de controle do parlamento 

Autor: Luiz Gustavo Bambini de Assis 

2 Controle judicial de Políticas Públicas 

Autor: Osvaldo Canela Junior 

3 Políticas Públicas e Desenvolvimento: Bases epistemológicas  e Modelos de análise 

Autor: Francisco G. Heidemann; José Francisco Salm 

4 Direitos sociais: teoria e prática 

Autor: José Reinaldo de Lima Lopes 

5 Direito educacional : interpretação do direito constitucional à educação 

Autor: Cassio Cavalcante Andrade 

6 Temas de direito à educação 

Autor: Luiz Antônio Miguel Ferreira 

7 Manual de direitos difusos 

Autor: Vidal Serrano Nunes Júnior 

8 Direitos sociais: leis orçamentárias como instrumento de implementação 

Autor: Sandoval Alves da Silva 

9 O direito à educação 

Autor: Regina Maria Fonseca Muniz 

10 Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais 

Autor: Paulo Gilberto Cogo Leivas 

11 A teoria da instituição e da fundação 

Autor: Maurice Hauriou 

12 Políticas públicas e educação: regulação e conhecimento 

Autor: Dalila Andrade Oliveira; Adriana Duarte 

13 Politicas públicas 

Autor: Marta M. Assumpção Rodrigues 

14 Política pública: seus ciclos e subsistemas: uma abordagem integral 

Autor: Michael Howlett; M. Ramesh; Antony Pearl 

15 A crise do Estado 

Autor: Sabino Cassese 

16 Curso de planejamento governamental: foco nas políticas públicas e nos indicadores 

sociais 

Autor: José Matias-Pereira 

17 Controle judicial da discricionariedade administrativa: dos conceitos jurídicos 

indeterminados às políticas públicas 

Autor: Luís Manuel Fonseca Pires 

18 Direitos fundamentais sociais e ponderação : ativismo irrefletido e controle jurídico 

racional 

Autor: Luiz Antônio Freitas de Almeida 

19 Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho 

Autor: Claudio Pereira de Souza Neto, Daniel Sarmento 

20 Derechos Humanos 

Autor: Jesus Ballesteros 

21 Los derechos sociales y sus garantias: elementos para una reconstruccion 
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Autor: Gerardo Pisarello 

22 Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à 

juridicidade 

Autor: Paulo Otero 

23 Direitos sociais: teoria jurídica dos direitos sociais enquanto direitos fundamentais 

Autor: Jorge Reis Novais 

24 Teoria del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos 

Autor: Miguel Carbonell (ed) 

25 El canon neoconstitucional 

Autor: Leonardo Garcia Jaramillo; Miguel Carbonell 

26 Les inegalités sociales à l¿école: genèse e mythe 

Autor: Marie Duru-Bellat 

27 La declaracion de los derechos del hombre y del ciudadano 

Autor: Georg Jellinek 

28 The Oxford Handbook of public policy 

Autor: Michael Moran; Martin Rein; Robert E. Goodin 

29 Decisiones publicas 

Autor: Bruno Dente; Joan Subirats 

30 O Controlo jurisdicional das políticas públicas de direitos sociais 

Autor: Jorge Silva Sampaio 

31 Institutional theory in Political Science: the New Institucionalism 

Autor: B. Guy Peters. 

32 Dictionnaire des Politiques Publiques 

Autor: Laurie Boussaguet; Sophie Jacquot; Pauline Ravinet 

33 Estado e Contradições Sociais 

Autor: Paulino José Orso 

34 Teoria Brasileira dos Direitos Sociais 

Autor: Thiago dos Santos Acca 

35 La Convention européenne des Droits de l'Homme 

Autor: L.E. Pettiti, E. Decaux, P.H. Imbert 

36 Direito, Desigualdade e Desenvolvimento 

Autor: Diogo Coutinho 

37 Gestão da educação no Município: sistema, conselho e plano 

Autor: Genuíno Bordignon 

38 Plano Nacional de Educação (2011-2020): avaliações e perspectivas 

Autor: Luiz Fernandes Dourado 

39 Sistema Nacional de Educação e PNE (2011-2020): diálogos e perspectivas 

Autor: Magna França 

40 Sistemas Municipais de educação: a LDB e a educação no Município 

Autor: José Eustáquio Romão 

41 Educação brasileira: estrutura e sistema 

Autor: Demerval Saviani 

42 Direito à educação: aspectos constitucionis 

Autor: Sabine Righetti (org); Nina Beatriz Stocco Ranieri 

43 A nova lei da Educação ¿ A LDB: trajetória, limites e perspectivas 

Autor: Demerval Saviani 

44 A qualidade do ensino na escola pública 

Autor: Celso de Rui Beisiegel 

45 Key issues in Education and Social Justice 

Autor: Emma Smith 

46 The education debate (policy and politics in the twenty-first century) 
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Autor: J. Stephen Ball 

47 Education Policy and Social Class: the select works of Stephen J. Ball 

Autor: Stephen J. Ball 

48 Education policy 

Autor: Ian Abbott; Michael Rathbone; Phillip Whitehead 

49 El Estado social: antecedentes, origem, desarrollo y declive 

Autor: Ignacio Sotelo 

50 Derechos humanos y educacion: textos complementarios 

Autor: Felix Garcia Moriyon 

51 Em busca del sentido de la educación 

Autor: José Gimeno Sacristán 

 

 

 


