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►Há uma confusão conceitual que as leis  
fazem : entender educação e ensino como 
sinônimos.

►“Do ponto de vista das Ciências da 
Educação são coisas distintas. Segundo a CF 
88 a Educação é direito de todos, mas a 
LDB reduz este direito apenas ao ensino: 
este é o principal problema conceitual em 
nossas leis”. Silva(2009)



►“Todos os mecanismos de exigibilidade do 
direito que aparecem na LDB  se referem ao 
ensino e não à Educação no sentido amplo. 
Ensino é instrumentação técnica que precisa 
de algumas competências básicas como 
domínio da lingua culta e das operações m 
atemáticas.”



►“O direito à Educação, limitado pela 
capacidade de financiamento do Estado e 
pelo “quantum’ que a sociedade aceita 
bancar para os segmentos sociais que 
precisam da escola pública . Silva 2009



►Devemos problematizar o Direito à 
Educação sob a perspectiva da formação 
integral do ser humano e esta é a 
perspectiva do ECA, mas não da LDB. 



►O conceito mais tradicional encontrado para a 
definição de educação  é aquele que considera o 
sujeito em sua condição multidimensional, não 
apenas na sua dimensão cognitiva, como também 
na compreensão de um sujeito que é sujeito 
corpóreo, tem afetos e está inserido num contexto 
de relações. Isso vale dizer a compreensão de um 
sujeito que deve ser considerado em sua 
dimensão bio-psicossocial. 



►Acrescentamos, ainda, que o sujeito 
multidimensional é um sujeito desejante, o que 
significa considerar que, além da satisfação de 
suas necessidades básicas, ele tem demandas 
simbólicas, busca satisfação nas suas diversas 
formulações de realização, tanto nas atividades de 
criação quanto na obtenção de prazer nas mais 
variadas formas. 

 



►O processo educativo acontece desde o 
nascimento e continua ao longo de toda a 
vida. Ocorre em diferentes contextos: na 
família inicial, com os pais; com os pares, na 
nova família, na escola; em espaços formais 
e informais. Nesse sentido, a educação 
escolar precisa ser repensada, de modo a 
considerar as crianças e os adolescentes 
sujeitos inteiros, considerando, a todas as 
suas vivências, aprendizagens. 



►Por exemplo, propostas que concebem o 
trabalho educativo a partir dos interesses 
das crianças e jovens têm-se mostrado 
muito mais eficazes do que aquelas que não 
o fazem. 



► Isso não significa trabalhar apenas com o que elas 
querem aprender, e sim que aquilo que é proposto 
como conteúdo escolar, curricular,entretanto só 
poderá ser significativo se dialogar com os 
interesses do grupo, seus conhecimentos prévios, 
seus valores e seu cotidiano. Nesse sentido, 
somente o que se coloca como desafio, como 
inquietação para educadores e educandos, pode 
se transformar numa relação profícua de ensino-
aprendizagem. 



►as classes média e alta têm meios de 
proporcionar uma educação ampliada a seus 
filhos, mediante a matrícula em 
estabelecimentos de ensino privado, bem 
como o acesso e fruição de diversos outros 
espaços-oportunidades culturais, privados e 
públicos. 



► Esses estabelecimentos privados de ensino já 
oferecem atividades extracurriculares em seu 
contraturno, funcionando como uma jornada 
escolar expandida. Ou, também, na lógica da 
formação competitiva, muitas famílias compõem, 
para seus filhos, uma agenda de investimentos 
educativos, oferecendo uma suplementação do 
horário escolar, com atividades de aprendizagem, 
por meio de cursos de idiomas, práticas de 
atividades físicas, esportes diversificados, cursos 
artísticos etc. 



►É importante ressaltar que, quando nos 
referimos às instituições de ensino privado, 
na lógica de mercado, a educação oferecida 
concorre, por sua clientela, com outras 
instituições similares na oferta de um 
produto melhor. Desse modo, no entanto, a 
educação escolar fica caracterizada como 
uma mercadoria e, assim, perde seu 
significado como direito assegurado 
constitucionalmente. 



► Em uma perspectiva crítico-emancipadora que nos 
possibilita refletir sobre a função social da escola, Bourdieu 
e Passeron (apud ALMEIDA, 2005, p. 151) ressaltam: Ao 
possibilitar às classes subalternas a apropriação do saber 
sistemático, revelando-lhes, por essa mediação, as 
relações de poder em que se estrutura a sociedade, a 
educação lhes permite também a compreensão do 
processo social global, uma vez que este saber está 
genética e contraditoriamente vinculado à situação social, 
por mais que, ideologicamente, se tente camuflar esta 
vinculação. O saber acaba levando ao questionamento das 
relações sociais, mediante um processo de conscientização 
do real significado dessas relações enquanto relações de 
poder, revelando inclusive a condição de contraditoriedade 
que as permeia. 



►Não se trata apenas de um simples 
aumento do que já é ofertado, e sim de um 
aumento quantitativo e qualitativo. 



►No tocante às relações no ambiente escolar, estas 
merecem ser repensadas e reformuladas. Isso 
compreende não apenas a execução dos 
dispositivos institucionais já existentes, embora, 
por vezes, pouco desenvolvidos — como os 
conselhos, os grêmios, as reuniões de 
planejamento e reuniões com os pais —, como 
também repensar e reformular as relações no 
ambiente escolar, o que implica esforço e desejo 
coletivo, principalmente daqueles que detêm 
posições de poder na instituição. 

 



► Poderíamos pensar, hipoteticamente, em uma 
determinada escola, onde há um diretor muito 
atuante, zeloso e que trabalha para que as 
condições físicas do prédio se mantenham em 
perfeitas condições. Uma escola onde os horários 
sejam rigorosamente respeitados pelos 
professores e alunos e que esses últimos, apesar 
de cumprirem com o que é disposto, não se vejam 
motivados e não tenham qualquer prazer em 
estudar ali. Essa instituição, apesar do zelo e 
dedicação desse dirigente, não está cumprindo 
com sua função social, além de reproduzir um 
modelo de controle e treinamento. 



► É certo que uma escola deve apresentar condições 
adequadas, tanto físicas como organizacionais 
para funcionar, mas isso não basta. É preciso que 
algumas dessas condições existam a priori, como 
um corpo docente, salas e mobiliário adequados 
ao número de alunos, salas de aula, sala-ambiente 
de leitura, de informática, de ciências, e que seu 
caráter de funcionalidade seja uma conseqüência 
das relações democráticas vividas em seu interior. 



►Queremos dizer, com isso, que a relação 
existente entre dirigentes, professores, 
educandos e familiares (comunidade 
educativa) pressupõe que cada segmento 
tenha voz própria e um canal de expressão 
de suas necessidades, opiniões e sugestões 
sobre a forma de organização de espaços 
educativos, espaços esses que são comum a 
todos. 



►E o que é comum a todos é, na realidade, 
um espaço que tem uma função educativa, 
que promove aprendizagens significativas, 
não para a vida futura e adulta das crianças 
e jovens e sim para a vida que é vivida no 
aqui e agora do ambiente escolar e não 
escolar. O momento de escolarização não se 
dá à parte da vida, portanto ele só poderá 
se realizar, ao se constituir num espaço vivo 
e pulsante para todos os envolvidos. 



►Democratizar as relações existentes na 
escola pressupõe a democratização do 
acesso a todos os meios disponíveis para as 
situações de aprendizagem e a sua gestão 
compartilhada. Significa distribuir o poder, 
muitas vezes concentrado, para um partilhar 
conjunto de responsabilidades e o exercício 
de uma autonomia progressiva. 



►Agregando, desse modo, o aprendizado de 
um currículo que considere as relações 
existentes e a participação de todos. 
Conseqüentemente, esse currículo 
propiciará a formação de sujeitos críticos, 
autônomos e com as competências 
necessárias para participar coletivamente 
em uma sociedade democrática. 



►Há que considerar que a universalização do 
ensino  é conquista relativamente recente 
em nossa história da educação pública e a 
garantia do acesso, como matrícula e 
permanência, não é suficiente para que a 
escola cumpra sua função social, embora 
sejam condições básicas. 

 



►Não obstante, é preciso avançar. E avançar 
muitas vezes é ousar fazer diferente, ainda 
que a diferença ocorra no microterritório, 
seja no modo como uma sala de aula pode 
ser disposta, no arranjo das carteiras, na 
organização de uma aula que se desprenda 
desse espaço, que explore outros espaços 
existentes na escola e mesmo fora dela, 
articulando-se com outros lugares e serviços 
potencialmente educativos. 



► Abordar a educação integral e o desenvolvimento de uma 
escola em tempo integral implica um compromisso com a 
educação pública que extrapole interesses políticos 
partidários imediatos; que se engaje politicamente numa 
perspectiva de desenvolvimento de uma escola pública que 
cumpra com sua função social, qual seja, a de socializar as 
novas gerações, permitindo-lhes o acesso aos 
conhecimentos historicamente acumulados, 
contextualizando-os e contribuindo na ampliação do capital 
simbólico existente, propiciando às crianças e jovens 
conhecer o mundo em que vivem e compreender as suas 
contradições, o que lhes possibilitará a sua apropriação e 
transformação. 



►Um compromisso ético-existencial tão bem 
enunciado por Hanna Arendt e que diz 
respeito a todos nós, educadores: 

►A educação é o ponto em que decidimos se 
amamos o mundo o bastante para 
assumirmos a responsabilidade por ele e, 
com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria 
inevitável, não fosse a renovação e a vinda 
dos novos e dos jovens. 



►Na educação o foco, além de ensinar, é 
ajudar a integrar ensino e vida, 
conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter 
uma visão de totalidade. Fala-se muito de 
ensino de qualidade. Muitas escolas e 
universidades são colocadas no pedestal, 
como modelos de qualidade. Na verdade, 
em geral, não temos ensino de qualidade. 



Teses educacionais a partir de Paulo Teses educacionais a partir de Paulo 
Freire:Freire:

►Pelo historiador José Eustáquio Romão:Pelo historiador José Eustáquio Romão:
 A escola deve ser o canal de resgate científico A escola deve ser o canal de resgate científico 

de expressão da cultura popular;de expressão da cultura popular;
 A escola deve ser o espaço das reflexões sobre A escola deve ser o espaço das reflexões sobre 

as determinações sociais;as determinações sociais;
 A escola deve ter uma função insurrecional, ou A escola deve ter uma função insurrecional, ou 

seja, deve se constituir num espaço de seja, deve se constituir num espaço de 
organização política das classes populares e organização política das classes populares e 
instrumento de luta contra-hegemônica.instrumento de luta contra-hegemônica.



Teses educacionais a partir de Paulo Teses educacionais a partir de Paulo 
Freire:Freire:

► Por Moacir Gadotti:Por Moacir Gadotti:
 A aprendizagem é muito facilitada se os novos A aprendizagem é muito facilitada se os novos 

conhecimentos a construir forem RELACIONADOS com conhecimentos a construir forem RELACIONADOS com 
saberes anteriores dos alunos;saberes anteriores dos alunos;

 A utopia é o verdadeiro realismo do devir humano. Isso A utopia é o verdadeiro realismo do devir humano. Isso 
significa que para ser realista em educação, o educador significa que para ser realista em educação, o educador 
precisa ser utópico: a utopia representa um impulso precisa ser utópico: a utopia representa um impulso 
para se colocar a caminho para além do dado histórico. para se colocar a caminho para além do dado histórico. 
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 As reformas pedagógicas (e curriculares) para o povo (e As reformas pedagógicas (e curriculares) para o povo (e 
os alunos) fracassam, porque são feitas os alunos) fracassam, porque são feitas para para ele não ele não 
porpor ele: o povo (e os alunos) acabam sendo o objeto e  ele: o povo (e os alunos) acabam sendo o objeto e 
não o sujeito ativo das mudanças.não o sujeito ativo das mudanças.



COM A PALAVRA: AS 
CRIANÇAS...



►Eu saí de casa porque minha mãe saiu. Meu 
pai me pegava sempre e fazia “aquilo” [em 
tom de voz de sussurro] comigo! Contei 
para minha mãe isso e ela contou  para a 
polícia. Mas ele não ficou preso, aí começou 
a bater na minha mãe e ela sumiu. (...) 



►Prefiro ficar aqui debaixo da ponte com os 
meninos, ninguém mexe comigo por que os 
meninos não deixam, mas agora eu estou 
esperando neném, acho que vou voltar, 
meu pai quer que eu volte, mas tenho 
medo... ]P., portadora do vírus HIV, 14 anos 
de idade; grávida de 6 meses] (PAIVA, 
Diário Itinerante). 



►Ficar nesses abrigos eu não fico. Uma vez 
tia, eu fui para aquele abrigo    e o 
“monitor” quis “me comer”. Como eu não 
quis ele inventou que eu estava usando 
droga dentro do abrigo aí me colocaram 
para fora, também antes de sair quebrei a 
porta de vidro toda, veio até policia, mas eu 
já tinha vazado, eu não vou não! (...) 



►Tia eu não sei de nada que me ensinaram 
na escola. A tia de lá falava e a gente não 
guardava na cabeça. Eu não tirava nota 
boa. Tudo que a tia ensinava era 
complicado, aí eu largava de mão e fazia a 
maior zona na sala, mas eu gostava da 
escola [F., 12 anos de idade; um dos 
poucos que revelou, sem eu perguntar, que 
desejava retornar à escola] (PAIVA, Diário 
Itinerante



►Tia, lá em casa tem muito menino, não é só 
da minha mãe não, tem também os das 
minhas tias contando os pirralhos todos dá 
uns onze tia,  pão a gente não come todo 
dia não, por isso é que a gente precisa 
ajudar vendendo amendoim, mas primeiro 
eu vou para escola, se não minha mãe não 
recebe o dinheiro da ação social (bolsa 
família, programa do governo federal), você 
compra um? 



►Ah, eu sai de casa , não gostava do meu 
padrasto e minha mãe dava razão a ele ai 
eu sai, mas se quiser eu posso voltar, mas 
eu não quero, na rua é melhor [A. 12 anos 
de idade] (PAIVA, Diário Itinerante).



►Olha tia, agente não tinha pai, aí minha 
mãe vendia cachorro quente na praia, aí 
uns cara lá de BV (Boa Vista, bairro popular 
de Vila Velha)  pediram a ela pra vender uns 
crack para eles, ela ganhava um dinheirão, 
comprou de tudo dentro de casa tia, aí 
alguém entregou ela para polícia e ela está 
em Tucum (presídio feminino em Cariacica),



►Tia, você pensa que G. é criança ainda? Ela 
tem 8 anos, mas já é mulher. Os caras ai 
fazem tudo com ela e é ela que chama. 
Esses dias ela estava com um velho e ele 
estava pagando tudo para ela e pra gente 
também. Mas é ela que estava com ele. Ela 
não quer retornar para nossa casa não! 
Para ir a gente precisa brigar com ela [C. 13 
anos de idade é irmã de G] (PAIVA, Diário 
Itinerante). 



►(...) eu até queria estudar, mas é muito 
chato, tia, só vou de vez em quando porque 
minha mãe obriga, se não perde o dinheiro 
do governo (bolsa escola) se não eu não ia 
não, tem muito pirralho e a professora é 
muito chata, eu quase não vou a escola e 
quando eu vou ela vive chamando minha 
mãe na escola, 



►diz que não ganha para me agüentar, que 
eu sou muito atrevida, eu encaro mesmo 
tia, não escuto calada não, os meninos de lá 
são muito bobinhos, a professora fala cada 
coisa e eles ficam calados [J.14 anos de 
idade] (PAIVA, Diário Itinerante). 



►Ah, tia as tia lá da escola davam graças a 
Deus quando eu faltava, eu mexia com todo 
mundo, andava o tempo inteiro, tenho 
nervoso de ficar parado, sentado o tempo 
todo, não sei como os caras lá conseguia, 
todo ano eu reprovava, mas eu sei algumas 
letras, sei escrever meu nome, quer ver? 



►[...] eu não aprendi a ler porque eu não 
entendia mesmo nada! A professora

►Explicava! Explicava! Explicava! Mas eu, não 
conseguia que o que ela falava entrasse na 
minha cabeça de jeito nenhum! Cabeça 
ruim a minha! 



►Nosso desafio maior é caminhar para uma 
educação de qualidade, que integre todas 
as dimensões do ser humano. Para isso 
precisamos de pessoas que façam essa 
integração em si mesmas do sensorial, 
intelectual, emocional, ético e tecnológico, 
que transitem de forma fácil entre o pessoal 
e o social. E até agora encontramos poucas 
pessoas que estejam prontas para a 
educação com qualidade. prontas para a 
educação com qualidade. 
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