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Após oito anos do início de sua tramitação, foi sancionada
em dezembro de 1996 a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional. Tempo não muito longo se comparado à sua
antecessora, a Lei n2 4.024, de 1961, que durante catorze anos
esteve em discussão no Congresso Nacional.

Duas leis, dois momentos distintos, cujas diferenças se ex-
pressam desde o nome: a primeira, batizada de "Lei Carlos
Lacerda"; a atual, denominada Lei Darcy Ribeiro".

Tal como seu autor, trata-se esta última de uma lei que valo-
riza a liberdade e a descentralização, acreditando na criatividade,
na participação e na capacidade inovadora dos educadores.

Pela primeira vez na história da educação brasileira, o texto
legal incorpora a prática social do aluno, o conhecimento obtido
informalmente e outras formas de ensinar e aprender que não aque-
las tradicionalmente consagradas, determinando que os sistemas
de ensino os acolham e valorizem. Também pela primeira vez, os
municípios têm respeitada a sua autonomia, ficando livres para
constituir seus próprios sistemas de ensino. A lei consagra, tam-
bém, o princípio da gestão democrática e atribui aos docentes
papel ativo no planejamento e no desenvolvimento das ativida-
des da escola.

Para que esse espírito da LDB seja preservado no âmbito do
sistema educacional, a Assembléia Legislativa de Mina Gerais,
em colaboração com a Secretaria de Estado da Educação e o Con-
selho Estadual de Educação, abriu o Ciclo de Debates sobre a
Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O evento tem seus
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desdobramentos nos estudos e na apresentação de sugestões que
envolvem todas as regiões do Estado, a partir das sedes das Supe-
rintendências Regionais de Ensino, na sistematização desses estu-
dos em documentos finais elaborados nos Municípios-Pólos e,
em seguida, mas não por último, na apresentação dos documen-
tos regionais e seu posterior encaminhamento, pela Comissão de
Educação da Assembléia Legislativa, ao Conselho Estadual de Edu-
cação.

O documento que aqui se apresenta foi produzido pela
Consultoria Temática, Área de Educação e Cultura, com o objeti-
vo de ser uma contribuição da Comissão de Educação da Assem-
bléia Legislativa às discussões que vêm sendo desenvolvidas por
todo o Estado.

Não se trata de uma reprodução nem, tampouco, de uma
interpretação da lei.

Fez-se uma síntese de seus principais dispositivos, destacan-
do-se os aspectos considerados inovadores ou aqueles que deve-
rão ser objeto de interpretação ou regulamentação posterior.

Nos comentários colocados ao final de cada tópico, foram
destacados alguns pontos da lei que mereciam, a nosso juízo,
mais reflexão, maiores esclarecimentos ou que carecem de inter-
pretação para que sejam implementados com êxito.

Não se propôs, dentro dos limites deste texto, fazer um tra-
balho de hermenêutica nem esgotar um assunto que mal começa
a ser discutido mais amplamente pelos círculos diretamente inte-
ressados.

A intenção foi, tão-somente, trazer mais uma contribuição e
acrescentar alguns pontos de vista a essa discussão.

Romeu Queiroz
Presidente
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DA EDUCAÇÃO (Art.19)

A lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, pre-
dominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.

A educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho
e à prática social.

DOS PRINCÍPIOS E DOS FINS DA
EDUCAÇÃO NACIONAL (Arts. 2 9 e 39)

Finalidades (Art.22)
• pleno desenvolvimento do educando;
• preparo para o exercício da cidadania;
• qualificação para o trabalho.

Princípios (Art.3)
• igualdade de condições para acesso e permanência na

escola;
• liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cul-

tura, o pensamento, a arte e o saber;
• pluralismo de idéias;
• respeito à liberdade;
• coexistência entre ensino público e privado;
• gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais;
• valorização do profissional da educação escolar;
• gestão democrática do ensino público;
• garantia de qualidade;
• valorização da experiência extra-escolar;
• vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais.
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Comentário: Neste artigo (art.2°,X), a novidade é a
valorização da experiência extra-escolar, matéria que será
retomada no art. 24, li, c, e que estabelece como regra comum
que a classificação do aluno em qualquer série ou etapa pode
ser feita "independentemente de sua escolarização anterior,
mediante avaliação da escola, na qual será definido o grau de
desenvolvimento e a experiência do aluno, permitindo-se sua
inscrição na série ou na etapa adequada, conforme
regulamentação do sistema de ensino". Essa norma,
peculiarmente inovadora, deverá ser objeto de regulamentação.



DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO
DEVER DE EDUCAR (Arts. 42 e 59

É dever do Estado responsabilizar-se pela educação escolar
pública, garantindo:

• ensino fundamental: obrigatório e gratuito. Essa
obrigatoriedade e gratuidade estende-se àqueles que não tiveram
acesso ao ensino fundamental na idade própria.

comentário : É obrigação do Poder Público a educação dos
jovens e adultos. A estes deverão ser asseguradas,
gratuitamente, oportunidades educacionais adaptadas a suas
características, seus interesses, suas condições de vida e de
trabalho. A lei, assim, reforça a implementação dos cursos e
exames supletivos.

A idade mínima para tais exames foi reduzida, em
relação à lei anterior, podendo submeter-se a eles, no nível de
conclusão do ensino fundamental, maiores de 15 anos e, no
nível de conclusão do ensino médio, maiores de 18 anos.
Pela lei anterior, (Lei n Q 5.692171), as idades mínimas eram,
respectivamente, 18 e 21 anos.

A nova LOS estabelece que "qualquer cidadão, grupo
de cidadãos, associação comunitária, organização sindical,
entidade de classe ou outra legalmente constituída', além do
Ministério Público, poderão acionar as instâncias jurisdicionais
competentes, quando não for possível ao cidadão exercer seu
direito público subjetivo à educação, por insuficiência de
vagas, A oferta de vagas, no ensino fundamental, é
responsabilidade do Poder Público. Comprovada a
negligência da autoridade, no tocante à matéria, será ela
responsabilizada criminalmente em ação gratuita e de rito
sumário.



• Estados e Municípios, em regime de colaboração, e com
a assistência da União, são responsáveis pelo recenseamento
dos candidatos ao ensino fundamental, incluindo-se aí jovens
e adultos.

É bom observar aqui que a Lei Federal n 2 9424, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério, prevê, em seu ar!. 2, § 4, que o MEC realizará,
anualmente, censo educacional, no interesse de se levantar o
número de matriculados por estabelecimento, base para cálculo
dos investimentos no ensino fundamental. É evidente que essa
norma determina procedimento já previsto na LDB, o que
levará, necessariamente, a uma correção administrativa. O
censo, certamente, caberá ao MEC. E suas conseqüências
servirão aos objetivos de ambas as leis.

O ensino fundamental terá tratamento prioritário em
qualquer esfera administrativa. De fato, ele é o nível de
educação que, em importância, precede a todos os outros,
conforme estabelece a Constituição. Somente a partir de sua
universalização efetiva é que os demais níveis deverão ser,
por força de providências do Poder Público, progressivamente
universalizados.

Os pais têm o dever de matricular os filhos menores, a
partir dos sete anos, no ensino fundamental.

A oferta de ensino é Ii're à iniciativa privada, por meio
de instituições autorizadas que cumpramn legislaçãoespecífica
e .e suhnittani a avaliações periódicas (10 Puder PLJI)IICU.
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DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
NACIONAL (Arts.8 a 20)

O texto fala em colaboração entre União, Estados e Municí-
pios no tocante à organização dos sistemas de ensino

Percebe-se nítida tendência centralizadora no conjunto dos
comandos da lei, em particular quando se fala na formulação da
política nacional de educação.

A presença normativa da UNIÃO, por meio da ação admi-
nistrativa do Ministério da Educação e das decisões do Conselho
Nacional de Educação, trabalhando articulada e subordinadamente
a esse Ministério, embora aparentemente atenuada, é explicita-
mente corroborada pelos comandos encontrados ao longo do
texto da lei.

Essa centralização, embora menos enfatizada, parece uma
tendência de fundo em nossa cultura, gestada pelas formas coloni-
zadoras que predominaram em nossa formação histórica, e pela
influência advinda da tradição francesa que sempre fascinou nos-
sas elites, no passado.

No momento, essa tendência poderia ter sido deixada de
lado, o que permitiria à sociedade a tarefa de buscar os melhores
caminhos, e as soluções mais oportunas para nossos problemas.

Embora abrindo perspectivas novas para o sistema de ensi-
no, essa centralização na produção de uma política educacional
evidencia a permanência de uma concepção que não tem bons
antecedentes na história da educação brasileira.



Competências da União ( Arts.82 e 99

• coordenar a política nacional de educação, articulando os
diversos níveis dos sistemas, exercendo função normativa,
redistributiva e supletiva;

• colaborar, técnica e financeiramente, com os Estados,
Distrito Federal e Municípios, em particular no que toca às res-
ponsabilidades com a escolaridade obrigatória, educação infan-
til, fundamental e média, com o objetivo de assegurar formação
básica comum;

• assegurar processo de avaliação do rendimento escolar de
todos os níveis de ensino;

• normatizar o ensino de graduação e pós-graduação;
• autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar

os cursos das instituições de ensino superior de seu sistema.

Competências dos Estados (Art.1 O)

• organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições ofi-
ciais de seu sistema de ensino;

• colaborar com os Municípios na manutenção e de-
senvolvimento do ensino fundamental;

• elaborar e executar políticas e planos no campo de educa-
ção, em consonância com as políticas e planos nacionais,
priorizando o ensino fundamental;

• autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar
cursos de instituições de ensino superior, e os estabelecimentos
de seu sistema de ensino;

• baixar normas complementares para seu sistema dê ensino;
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comentário: observe-se que a lei é omissa no que se refere à
existência de Conselhos Estaduais de Educação, quando
explicita competências administrativas, ou normativo-
legislativas, no âmbito das atividades de interesse da educação.

Entretanto, a Lei n 9.424/96, que dispõe sobre o Fundo
Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, refere-se a este órgão, conferindo-
lhe atribuições específicas no acompanhamento da aplicação
dos recursos do referido Fundo (art. 4C, § 1

Cumpre, entretanto, repensaras atribuições dos Conselhos
de Educação.

O exercício de funções de caráter eminentemente
cartorial, no âmbito federal, levou à extinção do CFE.

A posterior criação do Conselho Nacional de Educação
ocorreu em novos moldes, caracterizando-se por profundas
mudanças em seu posicionamento institucional e em suas
funções e competências, sugerindo que novos tempos exigem
dele urna estrutura renovada, com ampla participação da
comunidade em sua composição.

Procura-se, certamente, hoje, ou um novo órgão ou um
novo conselho estadual, com nova forma de atuação e
engajado ativamente no processo de pensar e promover a
educação que nos é necessária e em sintonia com o processo
de democratização do ensino que a LDB veio consagrar.

Não se entende mais a existência de um órgão central
do sistema de ensino dedicado a tarefas predominantemente
burocráticas e casuísticas. Pretende-se que ele exista para
desempenhar novas atribuições, ajustadas às novas demandas
de nossa sociedade.
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Competências dos Municípios (Art. 11)

• organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições de
seu sistema de ensino, obedecidos os comandos normativos fede-
rais e estaduais pertinentes;

• exercer ação distributiva em relação a suas escolas;
• baixar normas complementares;
• autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos

de seu sistema;
• oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e,

prioritariamente, o ensino fundamental.

Comentário: é preciso ter-se em vista o fato de que o município
integra, com Estados e Distrito Federal, a Federação Brasileira.

Administrar a educação como um todo, num país
continente como o nosso, não pode ser justificativa para
qualquer desrespeito à autonomia do município.

É preciso respeitá-lo. O Estado não pode dar normas
para serem cumpridas pelos municípios.

Sua autonomia, como ente federado, dá-lhe condições
para estabelecer seu próprio projeto educacional, respeitada
a lei, e de realizá-lo no horizonte de sua competência
institucional.

Competência dos Estabelecimentos de Ensino
(Art.12)

• elaborar e executar sua proposta pedagógica;
• administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros;
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• assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula le-
galmente exigidas;

• recuperar alunos com rendimento escolar insuficiente;
• acompanhar o plano de trabalho dos professores;
• integrar-se na comunidade a que serve;
• acompanhar a freqüência dos alunos e seu rendimento,

no processo de aprendizagem, informando aos pais os resultados
obtidos.

Comentário: Os estabelecimentos de ensino passam a ter a
atribuição de produzir e executar planejamento pedagógico
próprio, correspondente a seus objetivos educacionais, com
autonomia suficiente para não apenas cumprir normas oriundas
das instâncias formais do sistema, ou realizar currículos oficiais,
até hoje, e já por mais de três décadas, voltados para o curso
superior.

Entende-se, assim, a escola como centro de decisões e
responsável pelo cumprimento de seu papel específico na
formação global do cidadão. Seu projeto pedagógico
individualizado tem, agora, acolhida formal da lei.

Essa idéia, presente à lei, é urna novidade. Se levarmos
em Conta o nível a que chegamos, no passado, de dependência
em relação a comandos autoritários, que decidiam tudo no
campo da educação,, essa novidade é significativa e deve ser
levada muito a sério pelas instituições de ensino.

Competências dos Docentes ( Art. 13 )

• participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
• elaborar e cumprir plano de trabalho;
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- • zelar pela aprendizagem dos alunos, recuperando aqueles
que tiverem rendimento escolar insuficiente;

• cumprir as cargas horárias estabelecidas;
• participar de ações que envolvam planejamento, avalia-

ção e desenvolvimento da atividade docente.

Comentário: aqui também a lei inova, pois explicita o
entendimento de que o professor é peça imprescindível na
dinâmica do processo educativo.

Sua participação, embora importante dentro da sala de
aula, não se limita a esse espaço restrito. Espera-se de cada
professor efetiva colaboração como corpo discente, docente
e administrativo, na feitura e no cumprimento do projeto
pedagógico da escola, que responda às demandas reais da
comunidade.

Gestão Democrática (Arts.1 4 e 15)

• As normas de sua implementação serão baixadas pelos
órgãos do sistema, assegurada ampla participação do corpo do-
cente e da comunidade.

Comentário: a lei consagra o princípio da gestão democrática,
resultado de anos de luta dos movimentos estudantis e docentes.

E preciso estar atento para que a prática, a ser
implementada pelos órgãos do sistema, permaneça fiel às idéias
e às ações democráticas, :até hoje pouco praticadas nas escolas
brasileiras, em decorrência da cultura autoritária historicamente
dominante na política educacional do país.

O poder, na educação, se consegue a partir da
convivência espontânea, e se sustenta em bases morais e
culturais que nada têm a ver com titulações formais, injunções
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puramente políticas OU indicações meramente técnicas.
A comunidade escolar, como uni todo, sabe discernir, com

nitidez, pessoas aptas para o exercício dessa liderança tão
peculiar e tão importante para o desenvolvimento do processo
de formação da criança e do jovem dentro de nossas escolas.

Sistema Federal de Ensino (Art.1 6)

Compreende:

• instituições mantidas pela União e instituições de nível
superior criadas e mantidas pela iniciativa privada;

• órgãos federais de educação.

Sistema de ensino dos Estados e do Distrito
Federal (Art.17)

Compreende:
• instituições mantidas pelos Estados e pelo Distrito Federal;
• instituições de ensino fundamental e médio da iniciativa

privada;
• órgãos da educação estaduais e do Distrito Federal.

[Pertencem ao sistema de ensino no Distrito Federal os estabeleci-
mentos de educação infantil e os mantidos pela iniciativa privada.]

Sistema Municipal (Art.18 )

Compreende:
• ensino fundamental, médio e infantil do Poder-Público

Municipal;
• educação infantil da iniciativa privada;
• órgãos municipais de educação.
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Comentário: Os sistemas de ensino, dentro desses e de outros
limites, previstos nesta lei, poderão organizar-se como federal,
estadual e municipal, podendo o sistema municipal optar por
sua integração ao sistema estadual.
Na esfera nacional, haverá um Conselho Nacional de Educação,
com funções normativas e de supervisão permanentes.
O Conselho Nacional de Educação, nos termos da legislação
vigente, é órgão do Ministério da Educação, com funções
acrescidas de assessoria, e competência deliberativas atenuadas,
em relação a suas atribuições.
Não há negar, o atual Conselho foí renovado em sua composição
e competências. Perdeu muito de sua presença ornamental e
ao mesmo tempo autoritária, no quadro das instituições de
cúpula da educação brasileira, característica de sua ação no
passado.
Sua presença, no conjunto de órgãos que integram o Ministério
da Educação, explicitou para a sociedade seu papel
predominantemente administrativo. Na assessoria do órgão
central do Poder Executivo responsável pela implementação
dos diversos sistemas de ensino do País, o CNE não tem mais
aquele papel formalista e dogmático que, no passado,
caracterizou sua ilimitada competência opressiva no manejo
de todos os aspectos, por mais técnicos e especializados que
fossem, da ação educacional desenvolvida no País.

Classificação das instituições de ensino
(Arts.19 e 20)

• Públicas: mantidas e administradas pelo Poder Público.
• Privadas : mantidas e administradas por pessoas físicas ou

jurídicas de direito privado.
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Essas podem ser:
a) Particulares: instituídas e mantidas por pessoas físicas
ou jurídicas de direito privado.
b) Comunitárias: instituídas por pessoas físicas ou jurídi-
cas que sigam orientação confessional ou ideológica defi-
nida. (Em ambos os casos exige-se representação da
comunidade em suas mantenedoras]
c) Filantrópicas: na forma da lei.

DO ENSINO FUNDAMENTAL
(Arts. 32 a 34)

• Duração mínima - 8 anos
• Características: obrigatório e gratuito na escola pública
• Objetivo: formação básica do cidadão, por meio de:

a) domínio da leitura, escrita e cálculo;
b) compreensão do ambiente natural e social em que vive
c) conhecimento dos valores fundamentais sobre os quais
se assenta a convivência social.

[Aqui se faz referência explícita à arte, vista como instru-
mento imprescindível no processo de formação do educando].

• Deve conseguir:
a) a aprendizagem de conhecimentos e habilidades;
b) a formação de atitudes e a assimilação de valores sólidos,

com o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solida-
riedade e tolerância.

[Onde houver progressão por série, pode-se optar pelo regi-
me de progressão continuada].
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• O ensino fundamental será sempre presencial e em língua
portuguesa.

[Garantem-se aos indígenas o uso de sua língua e os pro-
cessos próprios para sua aprendizagem].

• Ensino à distância: complementação do ensino presencial.
• Ensino religioso:

a) matrícula facultativa;
b) presença no ensino fundamental, sem ônus para os
cofres públicos, em horário regular;
c) obediência à opção do aluno ou de seu responsável;
d) responsabilidade das instituições religiosas pela forma-
ção dos professores;
e) pode ser interconfessional.

Jornada escolar (ensino fundamental- Art.34)

• Mínimo: 4 (quatro) horas em sala de aula.
• Progressiva ampliação desse tempo.
• Tratamento especial para o ensino noturno;
• Tempo integral: objetivo a ser atingido progressivamente.

DO ENSINO MÉDIO (Arts. 35 e 36)
Etapa final da educação básica	 -

[Observação: a educação básica compreende a educação
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio].
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Objetivo:
a) consolidação dos conhecimentos obtidos;
b) aprofundamento do ensino fundamental;
c) preparação básica para o trabalho e a cidadania;
d) continuação da aprendizagem para favorecer o desempe-

nho social posterior;
e) aprimoramento do educando como pessoa humana: for-

mação ética, autonomia intelectual e pensamento crítico;
O compreensão do processo produtivo pelo domínio do co-

nhecimento científico-tecnológico, relacionando teoria e práti-
ca.

• Aspectos curriculares:
a) destaque para:
- a educação tecnológica básica;
- a compreensão do significado da ciência, das letras, das artes;
- o processo histórico de transformação da sociedade e da

cultura;
b) adoção de metodologia que estimule a iniciativa dos

educandos;
c) obrigatoriedade de ensino de uma língua estrangeira mo-

derna, escolhida pela comunidade;
d) ensino de outras línguas, em caráter optativo.

O processo escolar, no ensino médio, deve buscar:

a) aspectos gerais do conhecimento científico-tecnológico;
b) conhecimento das formas contemporâneas de lingua-
gem;
c) domínio do campo de conhecimento da Filosofia e da
Sociologia, necessários ao exercício da cidadania plena.

[Atendida a formação básica, o ensino médio poderá prepa-
rar os alunos para atividades técnicas.]
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- [O ensino médio, em seus vários cursos, terá equivalência
legal, habilitando para a seqüência em estudos posteriores.]

Comentário: vê-se que a lei não pretendeu voltar à antiga
oposição, característica de nossos antigos currículos,
especialmente no ensino médio, entre o curso científico e o
curso clássico. Aquele com predominância de estudos de
ciência experimental e, esse, com ênfase em disciplinas que
levavam a uma formação basicamente humanística. Diga-se
de passagem, essa opção para muitos ainda é desejável, ou, no
mínimo, melhor do que o sistema vigente.

Os tempos mudaram. E não nos parece necessário lembrar
quão desastrosa foi a solução tecnicista adotada na década de
sessenta: um vestibular classificatório, que consistia na
avaliação de oito disciplinas obrigatórias, fixadas por decreto.

Essa solução autoritá ria ainda continua, na prática,
entre nós. Ela foi capaz, em pouco tempo, de desestruturar
todos os esforços até então desenvolvidos pela educação
brasileira, para encontrar caminhos que levassem a um sistema
eficiente de formação escolar e cultural de nossa juventude.

A convicção da sociedade, hoje, é de que a escola precisa
mudar estruturalmente. Depois de tantas décadas de desacertos,
exige-se uma mudança radical: matérias, disciplinas, horários,
conteúdos culturais a serem veiculados, currículos, conteúdos
programáticos. Tudo tem de mudar. O mundo é outro.

Não estamos mais na década de trinta. Naquele tempo,
ainda era possível a alguns professores eméritos, vindos da
França / criar a estrutura complexa de uma Faculdade de-
Filosofia Ciências e Letras, urna verdadeira universidjde do
saber, e fazer dela o núcleo de formação dos recursos humanos
necessários à sustentação do magistério destinado à escola
básica.
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De que professores precisamos hoje?
[De professores que nos ensinem essas porções

segmentadas da cultura que nos acostumamos a encontrar em
todos os currículos, idênticos há mais de sessenta anos? 1

E como mudar?
Como as corporações docentes vão aceitar mudanças que,

certamente, vão obrigar a graves modificações na rotina do
processo de formação de professores, idêntico há décadas?

Apesar de tudo, a lei nos autoriza a mudar.
Contra tudo e contra todos, devemos pensar e planejar

uma nova escola. Lima escola que responda às demandas da
juventude de hoje, influenciada e gestada por agentes culturais
que com ela concorrem. A escola que ainda praticamos entre
nós é urna instituição sem sentido, ultrapassada, incapaz de
interessara quem quer que seja. E muito menos a uma juventude
ligada à televisão, à informática e aos veículos de comunicação
de massa que revolucionaram nossa forma de pensar e de viver.

DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE
EDUCAÇÃO E ENSINO (ArL21)

Níveis escolares:
- educação básica

II- educação superior

• A educação básica compreende:

a) educação infantil;
b) ensino fundamental;
c) ensino médio.
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Comentário: A Educação básica pode organizar-se em séries
anuais, períodos semestrais, ciclos, alternâncias de períodos de
estudos, grupos não senados, com base na idade, na
competência ou em outros critérios, observando-se sempre o
interesse da aprendizagem.

Trata-se de urna inovação da lei que merece atenção
especial. A diversidade de processos que podem ser utilizados
precisa ser entendida e praticada com cautela e prudência,
dado que, até hoje, nosso sistema não permitia tais novidades.

• Calendário escolar: deverá ser adequado às características e
peculiaridades locais, ao clima, às atividades econômicas, sem
redução da carga horária prevista na lei, que é de, no mínimo,
oitocentas horas/ano, em duzentos dias de efetivo trabalho
escolar. Excluem-se os dias dedicados a exames finais.

• A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a
primeira série do fundamental, pode ser conseguida:

• por promoção,*
• por transferência;
• independentemente de escolarização anterior, mediante

avaliação da escola;

[As escolas que adotarem a progressão regular por série
podem, em seu regimento, prever formas de progressão parcial.]

• Podem ser organizadas classes com alunos de séries
diferentes, mas em nível equivalente de adiantamento em uma
determinada matéria, como por exeqip!o, Língua Estrangeira e
Artes, além de outros componentes do currículo.

• Critérios de verificação do rendimento escolar:

a) avaliação contínua e cumulativa: ênfase nos aspectos
qualitativos e no processo;
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b) possibilidade de aceleração de estudos;
c) adiantamento nas etapas dos cursos mediante
avaliação,
d) aproveitamento de estudos;
e) recuperação paralela de alunos com baixo
rendimento;
19 controle de frequência determinada na lei: mínimo
de 75% do total das horas previstas para o ano letivo.

• Deverá ser adequado o número de alunos ao de
professores, e ajustada a carga horária às condições materiais
do estabelecimento.

• Os currículos devem ter uma base nacional comuíp,
que será complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por urna pite diversificada, de acordo
com características regionais e locais da sociedade, de sua
cultura e de sua economia.

• Os currículos devem buscar:
a) difundir valores fundamentais;
b)criar condições que favoreçam a escolaridade dos alunos;
c) orientar para o trabalho;
d) promover o desporto educacional e atividades
desportivas não formais.

[Adaptações curriculares serão feitas para as escolas rurais,
observando-se suas necessidades e interesses, : fases do ciclo
agrícola e condições climáticas.]

Observação: A idéia da progressão parcial merece ser explicita-
da / pois a lei não se detém em procedimentos que a
operacionalizem.

A organização de classes com alunos de séries diferentes
mas em nível equivalente de adiantamento em urna determinada
matéria é também um dispositivo inovador que merece atenção
especial.
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DA EDUCAÇÃO INFANTIL
(Arts.29a31

Finalidade: desenvolvimento integral da criança até os seis
anos.

Oferta:
• em creches: para crianças de até três anos;
• em pré-escola: para crianças de 4 a 6 anos.

Comentário: Pela primeira vez, a educação infantil passa a
integrar o sistema de ensino e é objeto de disposições legais.
Esse fato, por si só, já é um avanço ponderável sobre as
legislações anteriores. Certamente, o que se espera é que essa
novidade tenha consequências na prática, ou seja, que a
educação infantil não seja fruto de uma improvisação
irresponsável, corno tem sido, e que seu corpo docente seja
adequadamente preparado—

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
(Arts.37e38)

• Destinatários: aqueles que não tiveram acesso ao ensino
fundamental na faixa etária regular, aos quais será assegurada edu-
cação apropriada, levando em conta suas condições especiais de
vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

• Cursos e exames supletivos: serão mantidos pelos siste-
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mas, e seu currículo será o núcleo curricular nacional básico.
Possibilitarão seqüência normal para estudos posteriores.

• Os exames supletivos ocorrerão:
a)no nível de conclusão do ensino fundamental para maio-

res de 15 anos;
b) no nível de conclusão do ensino médio para maiores de

18 anos.
[Conhecimentos e habilidades adquiridos por meios infor-

mais serão aferidos mediante exames.]

Comentário: poderá ocorrer uma revitaliza ção dos cursos
supletivos, e, o que se espera, uma melhoria na qualidade de
seu ensino, levando-se em conta as peculiaridades dos alunos
que os freqüentam e a importância que tais Cursos passaram a
ter.

Inovação de grande significado é o reconhecimento de
que outros espaços, além da escola, contribuem para o
desenvolvimento de conhecimentos e habilidades que devem
ser considerados na verificação do nível de desempenho dos
educandos.

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
(Arts. 39 a 42)

o Quem tem acesso à educação profissional:

• egresso do ensino:
fundamental;
médio;
superior;
trabalhador em geral, jovem ou adulto.
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• Objetivo: desenvolver aptidões para a vida produtiva.
• Articulação com o ensino regular.
• Poderá ser desenvolvido no âmbito de um processo de

educação continuada.
• Lugar de realização: em instituições especializadas ou no

ambiente de trabalho.
• Conhecimentos adquiridos (inclusive no trabalho) pode-

rão ser avaliados e reconhecidos, permitindo prosseguimento e
conclusão de estudos.

• Os diplomas de cursos de educação profissional de nível
médio, se registrados, terão validade nacional.

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
(Arts. 43 a 57)
Finalidades:

• estimular a criação cultural;
• espírito científico;
• pensamento reflexivo;

• formar o profissional nas distintas áreas do conhecimento;
• incentivar a pesquisa e a investigação científica;
• divulgar os conhecimentos culturais, científicos e

técnicos;
• estimular o conhecimento dos problemas nacionais e re-

gionais;
• promover a extensão, aberta à população, com vistas a

difusão das conquistas culturais, científicas e tecnológicas.



Tipos de Curso:

• cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes ní-
veis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requi-
sitos estabelecidos pelas instituições de ensino;

• cursos de graduação, para candidatos que concluíram o
ensino médio e se classificaram em processo seletivo;

• cursos de pós-graduação ( programas de mestrado e dou-
torado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros);

• cursos de extensão.

Instituições de Ensino Superior podem ser:
• públicas ou privadas, com vários graus de abrangência ou

especialização.

Avaliação: serão submetidas a processo regular de avalia-
ção, com vistas ao saneamento das deficiências detectadas.

Ano letivo: 200 dias de efetivo trabalho acadêmico, exclu-
indo-se tempo reservado para exames finais.

Freqüência: obrigatória, salvo nos programas de educação
à distância.

[Esta é uma inovação que merece um aprofundamento mai-
or. Nunca tivemos entre nós esse tipo de ensino à distância com
conseqüências legais equivalentes às do ensino regular. Nele
certamente, não só o problema da frequência deverá ter trata-
mento especial diferenciado, como também questões curriculares
e processos de avaliação].

Diplomas: validade nacional quando registrados.
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Registros:
• por universidades;
• instituições não universitárias terão seus diplomas

registrados nas universidades indicadas pelo Conselho Nacional
de Educação.

As universidades deverão ter:

• produção intelectual institucionalizada;
• titulação de mestrado ou doutorado para, no mínimo, um

terço do corpo docente;
• um terço do corpo docente em regime de tempo integral

de trabalho.

[Podem-se criar universidades especializadas por campo de
saber].

Autonomia universitária, mediante garantia de:

• criação, organização e extinção de cursos e programas
previstos na lei;

• fixação de currículos;
• estabelecimento de planos, programas e projetos de pes-

quisa científica, produção artística e extensão;
• fixação de número de vagas, de acordo com sua capaci-

dade;
• elaboração e reforma de estatutos;
• atribuição de graus, diplomas e outros títulos;
• assinatura de contratos, acordos e convênios;
• aprovação e execução de planos, programas e projetos de

investimentos;
• administração dos próprios rendimentos;
• recebimento de subvenções, doações, etc.
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As universidades mantidas pelo poder público terão estatuto jurí-
dico especial, podendo:

• propor quadro de pessoal, plano de cargos e salários;
• elaborar regulamento de seu pessoal;
• elaborar os próprios orçamentos anuais e plurianuais;
• adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas

peculiaridades;
• realizar operações de crédito ou financiamento.

Comentário: Em síntese, as universidades públicas gozarão
de autonomia didática, administrativa, financeira e patrimonial.
Esse tema merece discussão, por se tratar de questão polêmica,
cujas regras ainda não foram definidas. A criação de cursos
seqüencíais, por campo do saber, bem como de universidades
especializadas, são inovações importantes da lei que merecem
maior aprofundamento.

As novas modalidades introduzidas no processo de seleção
para o ingresso no nível superior de ensino sugerem questões
importantes que precisam ser bem estudadas.

A melhoria da qualidade das universidades é buscada por
meio de critérios tais como exigência de titulação de um terço
dos docentes, estímulo à produção intelectual e exigência de
que, pelo menos, um terço dos docentes trabalhem em regime
de tempo integral.



DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
(Arts. 61 a 67)
Sua formação deverá:

• associar teoria e prática;
• capacitar para o serviço;
• aproveitar a formação e experiência anteriores.

Objetivo:
• atender às demandas dos diferentes níveis de ensino.

Sua formação se dará:
• em nível superior: nas instituições de nível superior que

oferecem as diversas habilitações do curso de licenciatura plena;
• para a educação infantil, será suficiente a formação do-

cente no ensino médio em escolas normais

Cursos a serem ministrados nos institutos superiores de
educação:

• formação básica de profissionais para a educação básica,
o que inclui a possibilidade de realização do Curso Normal Supe-
rior voltado para o magistério em escola infantil e nas quatro pri-
meiras séries do ensino fundamental;

• formação pedagógica para portadores de educação supe-
rior que pretendam lecionar no ensino fundamental;

• formação pedagógica para portadores de diploma de ní-
vel superior que queiram lecionar na escola básica;

*programas de educação continuada para profissionais da
educação nos diversos níveis.
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DOS RECURSOS FINANCEIROS
(Arts. 68 a 77)

Previstos no art. 212 da Constituição Federal.

A solução técnica para o problema do financiamento do
ensino fundamental foi dada, por determinação da Emenda à Cons-
tituição Federal n g 14/96, pela Lei ng 9.424, de 24/12/96, que cria
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério, que entrará "automatica-
mente" (sic) em funcionamento em 1 9 de janeiro de 1998.  Essa lei,
contemporânea à LDB, regula a questão urgente do financiamen-
to do ensino fundamental no Brasil.

O título VII da LDB particulariza aspectos relevantes da
matéria financeira pertinente à educação, em especial seus arts.
68 a 77.

Comentário: a lei em questão institui a Década da Educação, a
iniciar-se em 20112197;

o Plano Nacional de Educação define diretrizes e metas
para os dez anos referidos e será encaminhado à aprovação do
Congresso para que suas normas tenham vigência no período
referido;

prevê-se que, ao final da década, C)S professores deverão
ter adquirido habilitação legal para o exercício do magistério,
em nível superior, ou estar formados por treinamento em serviço.

Especial ênfase deve-se dar ao art. 75 e seus parágrafos,
que tratam da distribuição dos recursos para o ensino público,
com base em critérios redistributivos que vtsam à
universalização do ensino fundamental e à melhoria da
qualidade do ensino.
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Esse tópico está diretamente relacionado à Emenda à
Constituição n 14 e à Lei n. 9424196. que a regulamenta, as
quais tratam justamente dos critérios de financiamento do ensino
público fundamental e cio Fundo Nacional de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E
TRANSITÓRIAS (Arts.78 a 91)

Nesse título são tratadas, entre Outras, questões relativas a:
• educação das populações indígenas, com vistas ao forta-

lecimento de suas respectivas culturas;
• ensino à distância,a ser regulamentado pela União, com a

utilização de programas a serem veiculados por rádio e televisão;
• educação continuada;
• experiências pedagógicas.

Comentário: Aqui está uma das principais inovações da LOB,
qual seja, a instituição formal da educação à distância, com a
utilização das redes comerciais de rádio e televisão, além dos
canais educativos.

A falta de experiência das instituições de ensino na
utilização eficiente dos veículos de comunicação e informação
para fins educativos é, talvez, uma das grandes dificuldades
que deverão ocupar a atenção dos dirigentes da educação, nas
diferentes esferas do poder público.

Não se pode mais ignorar i força das novas tecnologias
nem sua eficácia na produção e distribuição do conhecimento
e das informações.

Recursos da mídia e da informática, em particular, devem
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ser aproveitados da melhor maneira possível em benefício de
uma educação realmente democrática, de forma que os
estudantes provenientes dos grupos privilegía dos da sociedade,
que já usufruem desses meios, não se distanciem cada vez mais
dos alunos menos favorecidos cultural e economicamente.

CONCLUSÃO

Com relação às leis anteriores (5.540/68 e 5.692/71), a nova
LDB é mais flexível, deixando espaço para novas experiências e
alternativas. Concede maior autonomia às escolas e aos sistemas
de ensino.

Ao Contrário da legislação anterior, que dividia as normas
legais referentes ao ensino de 1 2 e 22 graus (Lei n2 5.692/71) e as
referentes ao ensino superior (Lei n 2 5.540/68), esta lei abrange os
dois níveis, com a denominação de educação básica compreen-
dendo, desde a educação infantil até o ensino médio, e a educa-
ção superior. Vem daí,sua característica de Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, cujo nível de abrangência só teve
similar na antiga Lei n 9 4.024/61, de breve duração.

Pela criação da Década da Educação, a lei em questão pre-
tende que todos os esforços se concentrem no sentido de que o
ensino fundamental seja universalizado neste período.

Embora responsabilize o poder central pela produção de uma
política nacional de educação, para uma sociedade que se espa-
lha por um território continental, procura chamar as outras instân-
cias da Federação a colaborar ativamente nesse trabalho. E evi-
dente que essa colaboração, na prática, precisa ser entendida
corretamente e praticada com sabedoria, pois é dessa soma de
esforços que se pode esperar a qualificação presente e1utura da
educação de que o Brasil necessita.

Mas, em seu conjunto, a lei nos parece ajustada às condi-
ções atuais. Em face do outro projeto, aprovado na Câmara dos
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Deputados, mas totalmente modificado pelo substitutivo do Se-
nador Darcy Ribeiro , que veio a ser aprovado e tornado lei, ela
significa um avanço expressivo, na medida em que supera limita-
ções de ordem corporativa ou ideológica, identificáveis na pri-
meira proposta, e abre perspectivas para profundas mudanças no
quadro geral de nossa educação.

Tudo vai depender da criatividade e da ousadia dos que ti-
verem qualquer parcela de responsabilidade na tarefa de colocá-
la em prática.
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