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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo abordar o Ensino Médio no contexto 
atual brasileiro. Desta forma, buscamos discorrer sobre os aspectos históricos e 
legais dessa etapa do ensino, bem como as políticas educacionais surgidas ao longo 
das décadas que afetaram o sistema de ensino brasileiro. Tratamos também da 
forma de financiamento e gestão e dos principais programas do governo voltados 
para o ensino médio. Além disso, serão apresentados dados indiretos no site do inep 
e diretos por meio de entrevista numa escola da rede estadual de ensino do Paraná. 
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INTRODUÇÃO 

 

O debate acerca da educação básica tem adquirido papel central ao longo 

dos anos. Apesar das políticas educacionais adotadas pelo governo, muitos 

problemas ainda persistem, como as altas taxas de evasão escolar e de repetência.  

A questão do financiamento, nesse contexto, torna-se central. No Brasil, os índices 

de investimento em educação ainda são demasiadamente inferiores se comparados 

aos dos países desenvolvidos. Da mesma forma, a priorização do ensino 

fundamental nas políticas de financiamento teve grandes conseqüências para as 

demais etapas do ensino, como a educação infantil e o ensino médio. 
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O ensino médio, considerado a última etapa da educação básica, sofreu 

grandes transformações no âmbito legal com a aprovação da nova Constituição 

Federal de 1988, e da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 

em 1996. A partir das modificações introduzidas por essas legislações, o ensino 

médio tornou-se obrigatório e gratuito, um dever do Estado e um direito do cidadão. 

Os índices referentes ao número de alunos matriculados na educação básica 

mostram que houve uma ampliação do sistema público do ensino médio, entretanto, 

não houve um aumento significativo dos recursos financeiros necessários para 

acolher todos esses estudantes e melhorar a qualidade de ensino.  

Como conseqüência disso, a classe média começou a abandonar a rede de 

ensino público por causa da baixa qualidade, aumentando as empresas de ensino 

na rede privada, em que o ensino médio passou a ser visto como mercadoria e, 

como nem todos têm acesso a essa mercadoria, esse nível de ensino acabou se 

tornando restrito. Nesta lógica o ensino superior também passou a ser restrito, uma 

vez que alcançam o ensino superior apenas àqueles que possuem um 

conhecimento científico e de boa qualidade oferecido pelas redes privadas. Perante 

esse quadro, podemos dizer que o ensino médio no Brasil foi organizado sob os 

limites da seletividade e da dualidade - cabendo as massas o ensino prático voltado 

ao mercado de trabalho e para a elite o ensino é voltado para a teoria e reflexão, 

cujo objetivo é o nível superior.  

Tendo como base esse contexto, buscamos neste artigo apresentar as 

principais modificações legais introduzidas no ensino médio brasileiro pela 

Constituição Federal de 1988 e Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996. Discutimos também as formas de financiamento (Fundef e 

Fundeb) e os principais programas do governo voltados para essa etapa da 

educação básica. A fim de evidenciar a aplicabilidade das políticas educacionais, 

apresentamos dados do MEC e do INEP, bem como uma entrevista realizada com a 

vice-diretora do Colégio Vicente Rijo, de Londrina. 
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O ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

 

O ensino médio sofre algumas modificações introduzidas pela Constituição 

Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. A 

modificação mais significativa foi inserida pela CF de 1988, que torna o ensino 

médio público dever do Estado que, por sua vez, deve garantir a gratuidade e 

obrigatoriedade desse ensino. Sendo essa gratuidade e obrigatoriedade direito do 

cidadão, o não-oferecimento poderá acarretar em disputa judicial. Entretanto, esse 

inciso – artigo 208, inciso II - foi alterado, passando a constar a seguinte frase: 

“progressiva universalização do ensino médio gratuito”. Isso significa que a palavra 

universalização trouxe uma flexibilidade para a demanda do ensino médio, uma vez 

que não garante a obrigatoriedade e nem a gratuidade. O governo de Fernando 

Henrique Cardoso manteve na LDB a redação original da CF – “progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio” - dessa forma, 

encontramos na LDB que o ensino médio é dever do Estado e direito do cidadão 

Quanto ao financiamento do ensino médio, a responsabilidade pela sua 

oferta é garantida pelos sistemas estaduais, e a União fica responsável por 

assegurar a equalização das oportunidades de ensino nas diferentes regiões, visto 

que cada região possui problemas e demandas específicas. No Paraná o estado fica 

a cargo do ensino fundamental II e o ensino médio, já o município cuida do ensino 

fundamental I. 

Para compreendermos essa etapa de ensino, precisamos conhecer o seu 

sistema de avaliação e como ocorre a supervisão do mesmo. Encontramos no texto 

da LDB, sobre a avaliação que compete a União, 

 

Assegurar 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 do ensino da qualidade do ensino (BRASIL, 1996, Art. 9, 
inciso VI). 
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Como podemos constatar, a LDB deixa claro que o governo aplica a prova 

junto com os sistemas de ensino, e ambos estabelecem as prioridades do mesmo, e 

como será o instrumento para diagnosticar essas necessidades para a melhoria da 

qualidade de ensino. Porém, o que encontramos na realidade vai de encontro com a 

LBD, já que o sistema de avaliação estabelecido pelo governo é padronizado e não 

leva em consideração as características de cada instituição escolar. 

 Para o ensino médio o MEC aplica duas avaliações, a Avaliação Nacional 

da Educação Básica (Aneb)4 e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Aneb 

é aplicada para uma amostra de alunos da 3º série do ensino médio, e produz 

informações de caráter mais especifico, ou seja, analisa os alunos por regiões, redes 

de ensino pública e privada. Nesse exame são cobrados os conteúdos de 

Matemática e Língua Portuguesa. Sobre o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), Pinto (2007) afirma que essa avaliação é um instrumento importante no 

Brasil para poder diagnosticar a realidade do ensino médio. Contudo, o MEC não 

cumpre essa função e acaba transformando o Enem em um meio para que os 

alunos alcancem o ensino superior – principalmente via o Programa Universidade 

para Todos (ProUni) – e também aumenta a máquina dos cursos pré-vestibulares. 

Diante desse quadro, podemos dizer que ainda não foi encontrado um 

sistema de avaliação adequado e que realmente o sistema de ensino participasse da 

discussão da elaboração desses exames. 

Não diferente do sistema de avaliação, o governo tem um controle sobre a 

supervisão das instituições de ensino médio, cabendo a União e aos municípios 

cuidarem do ensino médio e aos estados a competência de supervisionar as 

instituições de ensino criadas pelo Poder Público estadual, pelo Distrito Federal e 

aquelas mantidas pela iniciativa privada. 

É preciso ressaltar que as supervisões são realizadas por agentes que 

pertencem às secretarias de educação, logo, as mesmas pessoas que fazem a 

                                                 
4
 Em 2005, houve uma alteração de nomes desse exame. Em que o exame amostral Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), realizado desde 1990, foi modificado para 
Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb). Contudo, o nome do Saeb é ainda encontrado nas 
publicações do MEC. (MEC, 2008, impresso).   
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avaliação e supervisionam, também ministram aulas nessa mesma rede, o que 

impede ações mais autônomas por parte desse agente. 

Como o ensino médio é a última etapa do ensino básico no Brasil, 

precisamos discutir sobre a “função” dessa última etapa, e essa finalidade será 

tratada nos termos da LDB/96 e CF de 1988. A CF – no artigo 205 - apresenta 

objetivos mais gerais: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

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

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

qualificação para o trabalho”, é apropriado relacionarmos com o conceito de escola 

unitária de Gramsci, em que a educação é vista como um trabalho humano que 

envolve a prática, a teoria, as reflexões, a cidadania e a criticidade dos indivíduos. 

Na LDB vamos nos deparar com quatro objetivos mais específicos. O 

primeiro objetivo remonta a consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, dando possibilidade de prosseguir nos estudos. É possível 

notar que  atualmente que esse critério está sendo especializado para o vestibular. 

O autor Pinto (2007) levanta o questionamento de que tipo de preparação os alunos 

de ensino médio estão recebendo, uma vez que as escolas públicas não oferecem 

infra-estrutura (biblioteca, laboratórios) que funcionem e/ou as escolas privadas 

oferecem essas bases para aumentar as mensalidades. E, como sabemos, as 

escolas privadas oferecem melhor qualidade de ensino e, por conta disso,  o acesso 

às instituições superiores é desigual. 

O segundo objetivo está relacionado com a preparação dos alunos para o 

mercado de trabalho e para a cidadania. Nesse objetivo a ênfase está no trabalho, 

pois justifica-se que as condições de trabalho estão em constante transformação, 

são um processo dinâmico. Observamos que a educação tem fins instrumentais, em 

outras palavras, a educação deve estar atenta e formular pedagogias conforme as 

demandas do mercado de trabalho. Como o foco é nas questões práticas (formar 

para fazer) notamos que a gestão empresarial é levada para a educação, onde 

encontramos elementos como disciplina, hierarquia, sistema de premiações etc. 
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O terceiro objetivo trata do aprimoramento do ser e do desenvolvimento da 

criticidade, em outras palavras, quer promover a autonomia intelectual e estimular o 

pensamento crítico dos alunos. Podemos dizer que no Paraná, com a doção da 

pedagogia Histórico-Crítica há uma proposta para que ocorra na sala de aula um 

maior diálogo entre professor e aluno. Outro objetivo da pedagogia histórico-crítica é 

fazer com que o aluno saia da situação de receptor de conteúdos e passe a 

trabalhar junto com o professor, assim sendo, o aluno não tem mais a tarefa de 

memorizar as matérias, mas de elaborar e refletir sobre o que está sendo ensinado. 

O autor traz que para formar esse aluno crítico e autônomo é preciso vivenciar esses 

elementos, sendo uma tarefa difícil por conta do passado de nossa escola “onde boa 

parte dos atuais professores foi formada sob a égide da manutenção do status quo, 

da disciplina imposta exteriormente e onde as dúvidas nunca eram bem-vindas” 

(Pinto, p.56, 2007). 

O quarto e último objetivo da LDB consiste em desenvolver no aluno a 

compreensão dos métodos técnico-científicos dos processos produtivos –os 

problemas do trabalho, o modo de produção vigente, a construção histórica do 

trabalho – relacionando a partir desses temas em cada disciplina, a teoria e a 

prática. Se colocada em exercício, a pedagogia histórico-crítica pode permitir que se 

encurte esse caminho, uma vez que esse método também exige saber qual a 

finalidade social dos conteúdos escolares. Esse método propõe descobrir quais 

temas dizem respeito às necessidades dos jovens e, por meio de suas experiências, 

dar instrumentos para que reflitam sobre essas realidades. Segundo o autor Pinto 

(2007), a relação entre teoria e prática é árdua por causa do “peso da tradição 

escolástica”, na qual a experimentação não era foco da escola jesuítica, e sim a 

valorização da memorização e da disciplina para ocupar os cursos superiores. Sobre 

esse ponto, é preciso destacar que a forma como o vestibular seleciona os alunos 

tem impactos sobre como o ensino médio prepara os alunos, visto que no ensino 

médio há uma valorização em “treinar” seus alunos para responder as perguntas de 

múltipla escolha, excluindo as perguntas dissertativas que exigem uma boa escrita e 
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saber compreender o texto. Essa preocupação está presente no artigo 51 da LDB, 

contudo, vem sendo ignorado: 

 

As instituições de educação superior credenciadas como 
universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e 
admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios 
sobre a orientação do ensino médio, articulando-se co os órgãos 
normativos dos sistemas de ensino. 

  

  Sobre os currículos voltados ao ensino médio, a LDB introduz que devem 

ter uma base comum, e que podem ser complementadas com outros conteúdos 

presentes na própria LDB, segundo as necessidades de cada estabelecimento de 

ensino – características locais, da cultura, da economia, da política e dos alunos. A 

base deve incluir, obrigatoriamente, o ensino da língua portuguesa e da matemática, 

conhecimento do mundo físico e natural, e o conhecimento também da realidade 

social e política do Brasil (Art. 26). A lei visa ainda, a inclusão do ensino da arte 

como instrumento para fomentar a compreensão da cultura e a prática da educação 

física com caráter facultativo para os alunos que “cumpram uma jornada de trabalho 

igual ou superior a seis horas; tenham mais de 30 anos de idade; estejam prestando 

serviço militar; possuam algum tipo de afecção que impeça o exercício da prática, ou 

que tenham prole” (PINTO apud, BRASIL, 2003). 

A LDB/96 afirma também que os conteúdos em sala de aula, as 

metodologias de ensino e as formas de avaliação, devem ser arranjadas de tal forma 

que no final do ensino médio o aluno domine o conhecimento de filosofia e de 

sociologia necessários para praticar a cidadania. A sociologia bem como a filosofia é 

marcada pela saída e entrada da obrigatoriedade no ensino médio, isso explica a 

atitude tomada pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 

em dizer que esse artigo não obriga a educação das matérias de sociologia e 

filosofia. Somente em 2001 foi a alterado para o caráter obrigatório. Como a lei não 

especifica a operacionalidade dessas matérias, ela vem enfrentando vários desafios 

como: que conteúdos podem ser trabalhados pela sociologia e filosofia? Qual a 
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melhor metodologia? O estudante de licenciatura é preparado para lecionar no 

ensino médio? 

Outro ponto da lei que encontramos ambigüidade é referente à oferta da 

língua estrangeira moderna, haja vista que a escola tem que oferecer uma língua 

estrangeira obrigatória e uma segunda optativa. A ambigüidade encontra-se no 

caráter optativo, pois não fica claro se o optativo é para a escola ou para o aluno, 

sendo difícil encontrar uma segunda opção de língua estrangeira oferecida pelos 

colégios.  

Ainda sobre o currículo, no dia 9 de janeiro de 2003, foi incluído no artigo 26-

A a Lei nº 10.639, que estabelece como obrigatório no ensino médio o ensino sobre 

a história e a cultura afro-brasileira. O conteúdo abriga “o estudo da História da 

África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 

negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro 

nas áreas social, econômica e política pertinente à História do Brasil” (PINTO, apud, 

Brasil, 2003, Art.26-A, § 1º). Perante esse quadro, surge a necessidade de não 

apenas implementar essa lei, mas de propor ações para formar os professores para 

trabalharem corretamente esses conteúdos. Pesquisas recentes demonstram que 

não há uma aproximação suficiente entre os professores e os conteúdos propostos 

pela lei nº 10.939. 

A LDB traz no Art. 62 informações relativas a formação do professor, onde 

diz que “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação [...]”. Entretanto, encontramos nas escolas muitos 

professores sem esta habilitação. Segundo Pinto (2007), podemos ter como 

hipótese para essa falta de habilitação os salários baixos, principalmente na região 

Nordeste. Os baixos salários desestimulam os professores a buscarem mais 

capacitação e também com a pouca remuneração o professor duplica ou triplica sua 

jornada e, como conseqüência, não consegue se dedicar aos estudos. Há também 

os profissionais que possuem as qualificações exigidas, entretanto, se recusam a 

lecionar por causa da remuneração baixa. 
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Em relação ao financiamento, a LDB regulamenta que o ensino médio é 

responsabilidade dos estados, cabendo a União assegurar um padrão mínimo de 

qualidade e completar a verba quando necessário. Outra função da União é a 

equalização de oportunidades entre as diferentes regiões. Com a implantação em 

2007 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), a 

redistribuição de verba passou para 20%, a redistribuição acorre entre o governo 

estadual e as prefeituras. Contudo, esse novo fundo não altera significativamente a 

qualidade da educação básica no Brasil. 

Segundo as análises das tabelas referentes aos anos de 1971 a 2004, 

realizado pelo autor Pinto (2007), houve um grande crescimento das matrículas para 

o ensino médio, tendo como destaque o crescimento da rede estadual com 14,6 

vezes. 

Outro dado relevante é sobre as matrículas no ensino médio por idade, em 

que, cerca da metade (aproximadamente 48.4%) dos alunos do ensino médio 

encontra-se fora da faixa etária ideal, esse dado pode ser explicado por causa do 

número crescente de repetência no ensino fundamental e no próprio ensino médio, 

principalmente na primeira série. Além dessas hipóteses, o autor sugere que o 

aumento da repetência se deve a volta dos alunos que terminaram o ensino 

fundamental para o ensino médio por causa das exigências do mercado de trabalho. 

Em 2004 houve uma concentração alta de matrículas na primeira série do ensino 

médio – 41,3% - isso se explica pelos programas flexíveis adotados pelo governo 

para diminuir a evasão, programas esses como ensino supletivo, conselho de classe 

e recuperação. Um terceiro dado apresentado pelo autor é sobre o alto índice de 

matrículas no período noturno, chegando a 50,4 % na rede estadual, esse dado 

junto com alunos fora da faixa etária ideal mostra que os estudantes trabalham ou 

estão em busca de trabalho, tendo como conseqüência um rendimento menor de 

aproveitamento tanto por parte dos alunos que estão cansados, como os 

professores que estão em seu terceiro turno de trabalho. Diante desse quadro, 

precisamos nos voltar para o artigo 208 da CF, em que, a oferta do ensino médio 
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noturno necessita de conteúdos e metodologias específicos para satisfazer as 

condições dos educandos. 

A análise do número de matrículas no ensino médio por localização e 

dependência administrativa segundo a região geográfica e a unidade da federação 

de 2009, permite constatar que nessa época dos 7.966.794 alunos matriculados no 

ensino médio no Brasil, 942.854 estavam matriculados no ensino privado, 6.914.978 

na rede estadual, 79.922 na municipal e 29.040 estavam matriculados em escolas 

dependentes administrativamente da esfera federal. No Paraná, dos 425.442 alunos 

matriculados no ensino médio, a grande maioria se encontrava na escola pública 

estadual (373.074), contra 51.751 matriculados na rede privada. Como já foi 

ressaltado pelo autor Pinto, é possível perceber que existe uma maior concentração 

de alunos no primeiro ano do ensino médio do que nos demais. No Paraná, por 

exemplo, 170.652 estão matriculados na 1ª série do ensino médio, contra 135.216 

na 2ª e 119.233 na 3ª. Na 4ª série encontram-se apenas 16 alunos, e no ensino 

médio não seriado encontram-se 325 alunos. 

Os dados do Saeb revelam a condição que os estudantes se situam em 

relação à construção das competências na língua portuguesa, tendo como foco a 

leitura e compreensão do texto. E também avalia as competências em matemática, 

sendo o foco na resolução de problemas que envolvem tabelas e/ou gráficos. Diante 

dos dados da tabela que mostra o desempenho dos alunos da rede pública e da 

rede estadual em 2005, constatamos que as notas dos alunos dos sistemas públicos 

caíram mais do que dos estudantes das redes privadas – rede pública apresentou 

um rendimento baixo de 8,3 para as competências lingüísticas, já na rede privada 

esse rendimento baixo é de 7,3. Assim, o Saeb confirma o dualismo que existe 

historicamente entre a o ensino público para as “massas” e o ensino privado para a 

elite. 

De acordo com o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico (Ideb) de 

2009, houve um aumento das notas em todo o país. Porém, os números indicam 

que a qualidade da educação brasileira ainda precisa de muitos avanços. No 

Paraná, de 5,0 em 2007, a nota subiu para 5,4 em 2009. Este estado obteve a 4º 
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melhor nota do pais, ficando atrás do estado de São Paulo, com 5,5, do Distrito 

Federal, com 5,6 e de Minas Gerais, também com 5,6. As notas mais baixas do Ideb 

estão nos estados do Norte e do Nordeste, tendo o Pará a pior nota do país, 3,6. 

Isso evidencia que as desigualdades da educação brasileira ainda são muito 

expressivas. 

Em relação a situação atual do ensino médio, devemos colocar como 

questão central para nossa reflexão a noção de qualidade de ensino, não 

esquecendo que para melhorar o ensino básico no Brasil dependemos de 

financiamento. Logo, se quisermos uma escola com qualidade mínima precisamos 

por em prática o que a LDB e a CF determina, gastando no mínimo 25% de nossa 

renda per capita com os alunos. 

 

Tabela 1. Investimento Público por estudante (em Valores reais) 

  

 

A Tabela 1 mostra uma estimativa do investimento público direto em 

educação por estudantes. Percebemos que no ano de 2008 um aluno do ensino 

médio da rede estadual recebeu cerca de R$ 2.122,00 por ano, comparando esse 

valor com os países considerados desenvolvidos, no caso os Estados Unidos que 
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gasta em média US$ 7.000,00 /ano, aproximadamente R$ 14.000,00, notamos a 

extrema necessidade de assegurarmos mais recursos públicos para melhorarmos o 

nosso ensino básico. 

É preciso levar em conta que a questão do financiamento da educação teve 

como um marco a Constituição Federal de 1988. Segundo Gouveia e Silva (2009), 

com essa legislação os municípios passam a ser entes federados, constituindo a 

chamada “federação tripartite”. Há a reafirmação da vinculação de recursos para a 

educação, bem como a determinação dos percentuais de aplicação para a União, os 

Estados e os Municípios. Nesse contexto, o percentual mínimo que deveria ser 

aplicado em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) pela União era de 

18% da receita decorrente de impostos, incluindo os resultantes de transferências. 

Para os estados e municípios o mínimo era de 25%.  

Segundo as autoras, o artigo 212 da Constituição Federal estabelece 

conceitualmente em que tipo de despesas os recursos vinculados à Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino poderão ser aplicados. Da mesma forma, vincula os 

recursos à receita de impostos de cada ente federado. Este artigo ainda  

 

garante que não deve existir dupla contagem de recursos e 
reafirma o fato de que os recursos de receita de impostos transferidos 
pertencem, automaticamente, ao ente que recebe os recursos , o que 
garante certo grau de autonomia tributária também aos municípios. 
(GOLVEIA; SILVA, 2009,p. 46) 

 

A receita de impostos federais é composta por: Impostos de Importação (II), 

Impostos de Exportação (I. E.), Impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza (I. R.), Impostos sobre produtos industrializados (I. P. I.), Impostos sobre 

Operação Financeira (I. O. F.), Impostos sobre grandes fortunas (I. G. F.) e Impostos 

sobre propriedade territorial rural (I. T. R.). De acordo com Gouveia e Silva, dentre 

estes impostos alguns são repartidos com os estados e municípios. No Imposto 

sobre a propriedade territorial rural a repartição se dá de forma direta: 50% dos 

recursos pertencem à União e os 50% restantes pertencem ao município onde se 
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localiza a terra. Nos Impostos de Exportação, 10% da receita da exportação gerada 

cabe aos Estados e municípios no qual ela foi gerada. No que diz respeito aos 

Impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e Impostos sobre produtos 

industrializados a divisão é indireta, uma vez que sua soma constitui a receita do 

Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM). 

Os impostos estaduais são compostos por: Impostos sobre Circulação de 

Mercadoria e Prestação de Serviços (ICMS), Impostos de Transmissão Causa Mortis 

e Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD) e Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotivos (IPVA). São repartidos com os municípios que geram a nota 

fiscal o ICMS e o IPVA. Compõe também a receita estadual parcela do FPM, a 

parcela do IPI exportação e o repasse da União por compensação de perdas de 

recursos do ICMS devido a Lei 87/ 1996. O estado deve investir desses impostos 

25% em Manutenção e Desenvolvimento da Educação.  Os recursos do Fundo de 

Participação Estadual, do IPI exportação, da Lei 87/96 e do ICMS passam a sofrer 

uma subvinculação a partir de 1998. Com a aprovação da Emenda Constitucional 

nº14 em 1996, 15% da receita desses impostos passam a ser destinados ao Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF), que redistribuirá esses recursos de acordo com o número de 

alunos matriculados no ensino fundamental regular na rede estadual de ensino.  

Já os impostos municipais incluem: Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), Imposto sobre Tramitação de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISS). O município recebe também recursos de transferências 

federais e estaduais. De todos esses impostos, o município deve investir 25% em 

manutenção e desenvolvimento do ensino. Com o FUNDEF, há a subvinculação de 

parte dos recursos decorrentes de transferências pertencentes aos municípios e 

passa a ser retido no fundo 15% dos recursos do Fundo de Participação Municipal e 

do ICMS.  

A aprovação do FUNDEF foi um importante marco no financiamento 

educacional no Brasil na década de 1990. Franco, Alves e Bonamino (2007) 
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destacam que a política educacional desse período foi marcada por um elemento de 

continuidade ao longo dos dois mandatos do presidente Fernando Henrique 

Cardoso. As principais mudanças no âmbito legal ocorridas nessa época incluem a 

aprovação da LDB em 1996 e da emenda Constitucional nº 14, também em 1996. 

Em relação à política educacional, as principais medidas foram o aprimoramento da 

avaliação nacional, que contou com alterações metodológicas no SAEB, 

incorporando a possibilidade de comparação dos resultados ao longo do tempo.  

Segundo esses autores, a implantação do FUNDEF teve grandes 

conseqüências para a educação brasileira. Ao associar o financiamento de estados 

e municípios ao número de alunos matriculados no ensino fundamental, o FUNDEF 

estimulou a municipalização. Da mesma forma, a não inclusão da educação infantil 

(crianças de 0 a 6 anos) pelo FUNDEF provocou uma diminuição do ritmo de 

crescimento da oferta desse nível de ensino.   

 

A parcela de recursos que constitui o FUNDEF é operada dentro de 
cada estado, segundo a regulamentação da Emenda Constitucional 
14, feita pela Lei 9424/ 96 a União apenas participa do financiamento 
do Findo quando o valor mínimo por aluno no estado estiver abaixo do 
fixado anualmente pelo presidente da república (GOUVEIA E SILVA, 
2009, p. 48) 

 

Em relação ao uso dos recursos do FUNDEF, há a regulamentação de que 

no mínimo 60% dos recursos recebidos pela esfera estadual e municipal deveriam 

ser aplicados em salários de professores que estivessem em efetivo exercício. 

Nesse contexto, houve um incentivo a formação inicial e continuada dos 

professores, uma vez que parte desses recursos poderiam ser utilizados na 

formação dos professores.  

Destacamos aqui o fato de que, ao priorizar o ensino fundamental, acatando 

as orientações dos organismos internacionais, o FUNDEF produz efeitos sobre as 

demais etapas do ensino básico, como a educação infantil e o ensino médio. Da 

mesma forma, as análises dos autores demonstram que a indução à 
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municipalização não levou em conta as desigualdades de condições de arrecadação 

existentes entre os municípios do país.  

Segundo a Emenda Constitucional nº14 o FUNDEF deveria durar dez anos. 

Com a reforma constitucional ocorrida em 2006 e a aprovação da Emenda nº 53, o 

fundo foi reconfigurado, devendo ter duração de quatorze anos. O Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) entrou em vigor em abril de 2007. 

 

O FUNDEB é constituído pelos impostos que já compunham o 
FUNDEF e agrega ainda recursos do IPVA, do ITCM e do ITR. Além 
de ampliar os impostos que já compunham o fundo, a legislação 
ampliou também a alíquota a ser subvinculada, passando a ser 20%. 
(GOUVEIA; SILVA, 2009, p. 53) 

 

A implementação do FUNDEB deveria ocorrer de forma gradual, tendo na 

ampliação de recursos correspondência com a incorporação gradual de matrículas. 

Há também no FUNDEB a definição de um patamar mínimo de participação de 

recursos da União. Em relação ao tipo de matrícula considerado para a distribuição 

dos recursos, o FUNDEF previa três diferenciações de custo: séries iniciais do 

ensino fundamental, séries finais do ensino fundamental e educação especial. Do 

ano 2000 a 2004 a diferenciação foi estabelecida com valores iguais para as séries 

finais do ensino fundamental e a educação especial. A partir de 2005 ampliou-se a 

diferenciação com aportes para o ensino urbano e rural. Essa discussão sobre os 

custos diferenciados da educação foi em parte incorporada pelo FUNDEB, que 

passou a adotar uma diferenciação entre dez formatos.  

O reconhecimento da diversidade de contexto em que a educação é ofertada 

é visto como um avanço pelos autores. Desta forma, a diferenciação incorporou a 

existência de escolas indígenas, quilombolas, bem como a diversidade de condições 

entre zonas urbanas e rurais. No entanto, o FUNDEB não leva em consideração o 

fato de que os estudos de custo demonstram que a educação infantil exige mais 
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recursos do que o ensino fundamental, uma vez que demanda menos alunos por 

professor.  

Assim, umas das mudanças ocorridas com FUNDEB foi a inclusão da 

educação infantil, a instituição de um piso nacional para os professores e a 

manutenção da priorização do ensino fundamental, que também é uma marca na 

configuração do Plano de Desenvolvimento da Educação, outra importante política 

educacional do governo Lula. 

Em relação aos programas do governo para a educação, destacamos aqui o 

PDE e sua política de formação continuada dos professores da rede estadual. 

Concretizado em 2007, o programa inclui atividades organizadas vinculadas ao 

ensino superior, prevendo avanços de carreira e tempo livre para os estudos. Esse 

programa tem duração de dois anos, no primeiro o professor é afastado de suas 

atividades em 100% e, no segundo, em 25%. A formação continuada tem como 

objetivo possibilitar que o professor retorne as atividades acadêmicas de sua área 

de formação inicial, oferecendo a ele um arcabouço teórico metodológico mais 

amplo que permita um melhor desenvolvimento de ações educacionais. 

Outro programa educacional formulado pelo governo é Programa Nacional 

de Tecnologia Educacional, o ProInfo, que tem como objetivo promover o uso 

pedagógico da informática na rede pública do ensino básico. Esse programa fornece 

às escolas os computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais, tendo 

como contrapartida dos estados e municípios a garantia dos espaços para a 

montagem dos laboratórios e a capacitação dos profissionais.  

O programa Escola Aberta é resultado de uma parceria entre o Ministério da 

Educação e secretarias estaduais e municipais da educação. Objetiva repensar a 

instituição escolar como espaço para o desenvolvimento de atividades de formação, 

cultura, esporte e lazer para os alunos da escola pública e a comunidade nos finais 

de semana. Desta forma, propõe que o espaço da escola seja utilizado pelos 

estudantes e pela comunidade em horários alternativos. 

O programa Mais Educação é uma iniciativa é coordenada pela Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), em parceria 
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com a Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) e com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação. Sua operacionalização é feita por meio do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). Tem como objetivo aumentar a oferta educativa nas escolas 

públicas por meio de atividades optativas como acompanhamento pedagógico. 

Essas atividades estão relacionadas ao meio ambiente, esporte e lazer, direitos 

humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, 

comunicação, educação científica e educação econômica. A área de atuação desse 

programa foi, inicialmente, as escolas com baixo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), situadas em capitais e regiões metropolitanas. 

O Profuncionário é um curso de educação à distancia em nível médio 

voltado para os trabalhadores da rede de ensino pública. Esse programa oferece 

aos profissionais as habilitações de gestão escolar, alimentação escolar, multimeios 

didáticos e meio ambiente e manutenção da infraestrutura escolar. 

O programa Ensino Médio Inovador busca incentivar as redes estaduais de 

educação a criar iniciativas inovadoras para o ensino médio. Desta forma, estimula a 

diversificação dos currículos com atividades integradoras, a partir dos eixos trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura. Tem como objetivo melhorar a qualidade desse nível de 

ensino, bem como torná-lo mais atrativo para os alunos. 

Destacamos aqui também um programa do Governo Federal do Paraná 

intitulado Ensino Médio Blocado. De acordo com a resolução da SEED de 2009, os 

colégios poderiam escolher se adotariam ou não o ensino blocado. Então, desde o 

início do ano letivo de 2009, 110 dos 1.225 colégios estaduais do Paraná optaram 

em dividir a grade curricular do ensino médio em blocos semestrais. Com o novo 

sistema de aulas, as disciplinas são organizadas em dois blocos de matérias que 

deverá cumprir no mínimo 100 dias letivo, e é exigido no mínimo 75% de freqüência. 

Neste sistema, o aluno poderá dar continuidade de seus estudos quando ficar retido 

em um dos blocos, ou seja, se por qualquer motivo o aluno venha a parar de 

estudar, ele irá perder apenas um semestre, e não o ano todo, e ainda pode retomar 



 
 

18 
Edição Nº. 1, Vol. 1, jan-jun. 2012. 

a série no início ou no meio do ano, e é neste ponto que encontramos o motivo 

deste ensino blocado. 

Essa nova organização de ensino tem como objetivo diminuir a evasão e o 

abandono escolar durante os três últimos anos nas escolas públicas. Já que, os 

dados de 2007 da secretária de educação mostram que, no primeiro ano do ensino 

médio 13,7% dos estudantes abandonam as salas de aulas, já no segundo e no 

terceiro anos, a taxa é também preocupante 10,4% e 8,1% respectivamente. 

Em uma entrevista com a vice-diretora do Colégio Vicente Rijo, buscamos 

verificar como as disposições relativas ao ensino médio ocorrem na realidade. Desta 

maneira, a entrevista tinha como objetivo verificar a forma de gestão do colégio, a 

proposta pedagógica, os programas do governo implementados na instituição, as 

formas de formação continuada que os professores participam, ou seja, as 

condições reais do nível de ensino aqui abordado.   

Assim, em relação a gestão escolar, a vice-diretora afirma que se no Paraná 

a gestão era anteriormente marcada pelo autoritarismo, hoje o que predomina é a 

democracia, que tem como principais características a participação da comunidade e 

a autonomia. Segundo ela, dentre as várias atribuições do diretor estão: cumprir a 

função educativa; manter informados os vários setores da escola sobre as 

orientações que provêm da SEED e do Núcleo Regional de Educação; emprenhar-

se na capacitação continuada dos docentes; elaborar junto ao coletivo escolare 

assegurar a execução do Projeto Político Pedagógico; administrar os recursos 

financeiros junto ao Conselho Escolar e APMF. 

Segundo a vice-diretora todos os anos no retorno das férias, tanto de 

dezembro quanto de julho, a secretaria de Educação convoca os professores a 

participarem da “semana pedagógica”. Nesta semana, são estudados os textos 

encaminhados pela SEED e elaboradas atividades, reflexões e debates pela equipe 

pedagógica da escola.  

Em relação à proposta pedagógica adotada no colégio, a vice-diretora afirma 

que a adoção da pedagogia histórico-crítica permite trabalhar historicamente os 
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conteúdos fazendo um elo com as várias áreas do conhecimento como ética, 

cidadania, e moral. 

Os programas adotados no colégio são o ensino médio blocado, o 

Profuncionário, o PDE e o Viva Escola (Aulas de xadrez). Sobre o Programa Ensino 

Médio Inovador ela explica que o governo federal manda recursos para o governo 

estadual, para que seja feita a distribuição das verbas para as escolas. A verba é 

destinada a compra de equipamentos necessários para que o projeto elaborado por 

algum professor possa ser implementado, esses equipamentos servem para montar 

“laboratórios” de estudos. 

É necessário que o professor elabore um projeto contendo os conteúdos que 

o governo já pré-estabeleceu, depois de montado o projeto o governo disponibiliza a 

verba. Esse projeto ainda não foi implementado no colégio, porém, já estão sendo 

realizados os trâmites burocráticos para liberação da verba. 

No ano de 2010 o colégio contou também com a presença do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência(PIBID), que busca valorizar o 

magistério e apoiar os estudantes de licenciatura por meio do oferecimento de 

bolsas para aprimorar a formação docente. Nesse contexto, há a possibilidade de 

uma maior interação entre a UEL (ensino superior) e a escola pública. 

 Sobre a língua estrangeira, o inglês é a língua obrigatória e depois o colégio 

oferece o CELEM, que oferta aulas para toda a comunidade de Frances, japonês e 

espanhol. 

Ao avaliar os programas instituídos no colégio, a vice-diretora afirma que são 

positivos, mas que seu êxito depende mais das pessoas que estão envolvidas. Para 

ela, são programas que trazem crescimento profissional, mas que em muitos casos 

não alcançam os resultados almejados. O sucesso e a continuidade dos programas 

dependem do profissional envolvido. 

Em relação ao programa de formação continuada (PDE), ela afirma que a 

capacitação é mais para os professores do que para os alunos e tem como objetivo 

corrigir “lacunas” metodológicas. Busca possibilitar aos professores uma formação 
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mais ampla, que ofereça instrumentos que permitam que os mesmos façam uma 

análise da sua prática na sala de aula e possam melhorá-la. 

Em sua avaliação sobre as condições ideais do ensino médio, a vice-diretora 

afirma que a ideal seria alcançar resultados mais positivos da relação entre 

professor preparado para ensinar e o aluno vindo para a escola para aprender. Mais 

que estrutura física e material, o essencial é obter bons resultados, e para que isso 

ocorra, esses dois aspectos – professor e aluno – devem andar juntos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      

As últimas décadas representaram grandes mudanças no panorama da 

educação brasileira. O aumento crescente do número de matrículas de alunos no 

ensino médio mostra que o país caminha para uma maior escolarização da sua 

população. No entanto, os dados evidenciam que o aumento do acesso à escola não 

foi concomitante à melhoria da qualidade da educação pública.  

As políticas educacionais do país, ainda que importantes, mostraram-se não 

muito eficientes na equalização e melhora da qualidade do ensino. O financiamento 

ainda é baixo, o que fica muito evidente quando comparamos com os países 

desenvolvidos.  Nos Estados Unidos, por exemplo, o gasto por aluno/ ano é de 7 mil 

dólares, já no Brasil, um aluno do ensino médio da rede estadual recebeu cerca de 

R$ 2.122,00 por ano, em 2008.  Assim, é possível perceber que enquanto o país não 

dedicar mais esforços – e dinheiro – à educação, as desigualdades irão persistir. 
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