
EDUCAÇÃO REPUBLICANA E QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO  
Rosângela Tenório de Carvalho – UFPE 
Agência Financiadora: Fundaj-MEC 

 

Introdução 

O artigo analisa discursos da política educacional nacional, através de textos do MEC, 

na pressuposição de que os seus enunciados vêm estatuindo a qualidade social da educação 

básica. A análise busca evidenciar: o cenário discursivo institucional político e econômico 

(cenário institucional); os lugares institucionais, os conceitos, a gramática, os membros de 

grupos em sua função autor e os temas relevantes (sistema de diferenciação), e a memória 

discursiva interna e externa (interdiscursos) (FOUCAULT, 1995). 

A análise apresentada se insere na perspectiva do ciclo de políticas, de Stephen Ball 

(2001), que enfatiza a importância da formação do discurso de política publica. Quanto aos 

aspectos metodológicos à análise desenvolvida deu ênfase à análise textual dos discursos do 

MEC. O estudo pretendeu, com base nos conceitos da abordagem arqueológica do discurso de 

Michel Foucault alusivos a “enunciado, prática discursiva e heterogeneidade do discurso”: 

analisar a função enunciativa do discurso de política educacional no contexto do Plano de 

Desenvolvimento da Educação/PDE. 

Na análise arqueológica do discurso, de Foucault, uma das questões fundamentais 

refere-se ao acontecimento discursivo (FOUCAULT, idem, p. 33), referência substantiva no 

sentido de que ela indica o caminho de busca do acontecimento discursivo, no caso, a 

qualidade social da educação básica. 

Estudos na área de políticas públicas revelam a sua importância para a produção de 

conhecimentos que possam subsidiar o enfrentamento de questões educacionais. Tal é o caso, 

por exemplo, da própria abordagem de políticas públicas de educação como processo político-

social complexo e multifacetado, conforme defende Oliveira:  

Fruto de uma multiplicidade de forças sociais que, de forma variada, 
explicitam seus interesses, um arco que envolve projetos dos grupos no 
poder (caso em que podem se transformar em políticas de governo), 
compromissos e acordos internacionais subscritos por governos anteriores, 
consensos estabelecidos com base no debate educacional (que podem se 
transformar em políticas de Estado), passando pela capacidade de pressão de 
diferentes setores sociais organizados, portadores de expectativas 
específicas, como também da percepção política e do grau de interferência 
da própria tecnoburocracia.  (OLIVEIRA, 2006, p. 7). 
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O ciclo de política de Stephen Ball se expressa em três contextos articulados: o 

contexto de influência – se refere às disputas entre os grupos que influenciam a definição das 

finalidades sociais da educação e do que seja ser educado; o contexto da produção de textos – 

que se refere ao poder que o “poder central” tem na formulação de textos voltados para o 

direcionamento das ações na prática, e que mantém uma associação com o primeiro contexto; 

e o contexto da prática - espaço amplo e plural onde os textos do “poder central” são 

reestruturados, reinterpretados (LOPES e MACEDO, 2006).  

A análise a que se reporta este artigo remete ao contexto do texto. Como afirma Lopes 

(2006, p. 329), nos textos que são julgados oficiais – “por terem a assinatura oficial - há 

sentidos da prática, não-oficiais, reinterpretados e hibridizados a sentidos de tantos outros 

textos e discursos”.  

 

Cenário discursivo 

O estatuto do discurso da educação de qualidade está relacionado à intensificação do 

processo de globalização econômica, política e cultural, cujo cenário vem sendo traduzido 

como “sociedade do conhecimento”, “sociedade de consumo”, “revolução tecnológica 

comunicacional e informática”. No seu bojo, produziu-se a ressignificação do papel do Estado 

e, como desdobramento, o entendimento acerca do que passou a ser considerado qualidade 

dos serviços públicos. No contexto, também a qualidade dos serviços públicos educacionais.  

Nesse cenário identificam-se relações neocoloniais entre países (SANTOS, 2009); 

exclusão dos não-escolarizados dos postos de trabalho; intensificação dos processos de 

imigração e emergência dos imigrantes como um fenômeno demográfico; conflitos sociais por 

cidadanias multiculturais sobretudo nas áreas urbanas dos países da América Latina e 

particularmente no Brasil. 

Por outro lado, observam-se nesse cenário: práticas políticas de superação das relações 

neocoloniais na América Latina; hegemonia de governos democráticos de esquerda; 

fortalecimento das estruturas do Estado com a articulação do Mercado Comum Americano do 

Sul (MERCOSUL); fortalecimento da economia de mercado e também das redes de economia 

solidária; discussão sobre desterritorialização, vida urbana e vida rural; investimentos em 

políticas públicas de escolarização das populações; políticas sociais voltadas para atender a 
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diversidade geracional assim como a diversidade de gênero, raça, etnia e sexualidade; redes 

de movimentos sociais multiculturais ou redes de organizações não-governamentais.  

O cenário produziu a emergência de uma gramática híbrida e recorrente - consumo, 

empreendedorismo, flexibilização, competência, direitos humanos, solidariedade, 

interculturalidade, políticas de inclusão, legislações afirmativas, afirmação identitária. 

Gramática que aparece nos discursos de politica educacional e pode ser tratada como 

instrumento de demarcação do discurso da qualidade na educação. 

Outros aspectos presentes nesse contexto, relacionados com a questão da qualidade, 

são apontados por Melucci (2005, p. 28) ao tratar da qualidade na pesquisa social, ou seja, do 

discurso da qualidade no campo do conhecimento social. O autor defende que a emergência 

do discurso da qualidade como um elemento das sociedades atuais tem raízes em diversas 

modalidades das relações sociais contemporâneas, como os processos de individualização das 

sociedades complexas; a importância da vida cotidiana; o consumo como um dos 

comportamentos através dos quais se afirma a individualidade e os indivíduos consumidores; 

a pesquisa social como parte do mercado de bens; e os processos de diferenciação que 

colocam ênfase nas diferenças culturais.  

Vale ressaltar que até os anos 1980, no Brasil e em outros países em desenvolvimento, 

o debate educacional se dava em torno do acesso à escola pelas massas. A partir dessa década, 

todavia, os problemas educacionais passam a ser vistos sob o foco da permanência e percurso 

com sucesso, da escolarização de crianças, jovens e adultos. A discussão acerca da qualidade 

na educação, por conseguinte, toma vulto e se desenvolve sob dois enfoques antagônicos: o 

enfoque da qualidade total e o enfoque da qualidade social.  

Com efeito, a formulação da qualidade na educação está relacionada ao debate mais 

amplo nas sociedades ocidentais, em particular por conta da sua inserção na retórica advinda 

do mundo econômico, como defende Ball, de onde emerge associada ao conceito de qualidade 

total cujos enunciados passam a ser - educação de resultados, flexibilidade e 

empreendedorismo nos currículos educacionais-, uma gramática singular que dá relevo a 

enunciados de excelência, efetividade e qualidade, regidos pela lógica da cultura do 

gerencialismo (BALL, 2006, p. 12). 

No debate que se instala, outros enunciados no âmbito do discurso da qualidade 

educacional surgem, outra retórica sob a qual o conceito de qualidade social aparece 

associado às temáticas da justiça social, inclusão social e cultural - entra em cena os 
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enunciados pelas questões relacionadas à educação para formação do cidadão crítico, a 

inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais; a exigência de avaliação dos livros 

didáticos nos aspectos de raça, classe, gênero, etnia, sexualidade; a questão da educação 

ambiental; a reorganização da escolarização em ciclos; a avaliação em processo e outras 

questões relacionadas às lutas sociais e culturais desenvolvidas nas últimas quatro décadas do 

século XX.  

Com efeito, a questão da qualidade educacional, por se mostrar ampla e diversa, leva a 

que se afirme não haver uma educação de qualidade em si, mas, tantas educações de 

qualidade quantas sejam as que os grupos sociais possam enunciar, conhecer, pensar, discutir, 

disputar. Tantas educações de qualidade quanto houver condições históricas para descrever. 

Assim, sob os efeitos desses enunciados, as políticas públicas em seus contextos de 

influência, de texto e da prática, tornam-se uma arena na qual estão confrontadas vontades de 

verdades na produção da qualidade da educação. Há discursos, todavia, que se tornam 

hegemônicos como, por exemplo, aquele que considera a construção da qualidade social da 

educação 

[...] um processo multifacetado que requer, simultaneamente, condições 
escolares adequadas, profissionalização docente, gestão democrática, 
consideração das características dos alunos, articulação com a comunidade e 
com entidades da sociedade civil, avaliação dos processos pedagógicos, 
administrativos e técnicos, presença ativa da comunidade circundante, 
participação ativa da comunidade escolar (WEBER, 2008). 

 Vale ressaltar que o discurso da qualidade social da educação básica tem sustentação 

na legislação pós-Constituição de 1988, em especial na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– LDB e nos textos dela originados, como o Plano Nacional de Educação, os instrumentos 

financiamento e controle de política pública, a instituição de dispositivos de participação 

social, como os diferentes conselhos de educação.  

Do mesmo modo se destacam as instâncias colegiadas de educação de espectro 

nacional, a exemplo do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), da União 

dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME), da Conferência Nacional de 

Trabalhadores da Educação (CNTE) e outras que produziram efeitos no debate sobre a 

qualidade da educação, refletidas nos textos de política educacional, a exemplo do PDE.  

De certa maneira pode-se dizer que o texto do PDE revela esse debate, conforme se 

tenta mostrar nas análises dos aspectos que seguem, com base nas temáticas e conceitos que o 

Plano elege para tratar da qualidade social da educação. 
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Sistema de diferenciação  

 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) está ancorado no Plano Nacional da 

Educação (PNE), aprovado por meio da Lei no. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, com vigência 

de dez anos. Os objetivos do PNE - elevação global do nível de escolaridade da população; 

melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; redução das desigualdades sociais e 

regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública; 

democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos 

princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola e participação das comunidades em conselhos escolares ou equivalentes -, 

conformam o projeto de qualidade da educação no país. 

Em uma primeira análise do texto do PDE, contudo, identificou-se uma contraposição 

ao discurso da qualidade da educação no PNE posto que, no domínio do discurso do PDE, o 

PNE é apenas “um bom diagnóstico” da educação, conforme enunciados abaixo:  

[O PDE] pretende ser mais do que a tradução instrumental do Plano 
Nacional de Educação (PNE), o qual, em certa medida, apresenta um bom 
diagnóstico dos problemas educacionais, mas deixa em aberto a questão das 
ações a serem tomadas para a melhoria da qualidade da educação (PDE, 
2007, p. 6). 

 

O PDE responde a esse “bom diagnóstico” dizendo com o seu discurso, do que vai 

querer se afastar - caso dos processos de desigualdades sociais e regionais, da avaliação 

automática, da falta de professores, e da segmentação do ensino: 

Os processos de desigualdades sociais e regionais, a indústria da aprovação 
automática, a falta de professores para Educação Básica, a ampliação do 
atendimento sem preocupação com qualidade, a falsa oposição entre 
educação básica e educação superior; Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio; Ensino Médio e Educação Profissional; 
educação regular e educação especial; alfabetização [de jovens e adultos] de 
educação de jovens e adultos (PDE, 2007, p.20-26). 

  

Especificamente critica os processos de avaliação propostos no PNE pelo 

distanciamento que expressam com a qualidade da educação 

[...] o tratamento dado à qualidade. Ao se referir à qualidade do ensino, o 
PNE remete à necessidade de se estabelecer sistemas de avaliação e padrões 
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de qualidade, mas mantém suas metas referenciadas no atendimento, com 
uma métrica que desconsidera a qualidade (PDE, 2007, p.21). 

 

As criticas ao PNE, no entanto, não significam um distanciamento do PDE em relação 

às suas proposições, mas tão somente a tradução de uma forma singular de dizer da política 

educacional e da qualidade da educação. Vale lembrar que ambos os planos refletem 

discursos construídos nos diferentes contextos do ciclo de políticas, motivo pelo qual de certa 

forma, estariam na formação discursiva da qualidade social da educação referenciados nos 

seus textos como sínteses do interdiscurso entre os diferentes contextos. Esses textos refletem 

vozes dos legisladores, vozes de educadores, de dirigentes, de políticos, etc.  

O PDE, como discurso, concretiza a política nacional de educação para os próximos 

anos e presume um grande impacto no quadro educacional do Brasil. Como plano executivo, 

apresenta quatro eixos norteadores: educação básica, educação superior, educação profissional 

e alfabetização. Tem uma rede discursiva significativa nos seus mais de quarenta  programas. 

A Educação Básica, o eixo de maior repercussão no campo educativo, tem como temas de 

referência, a Formação de Professores e o Piso Salarial Nacional; Financiamento: Salário – 

Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais de Educação (Fundeb); Avaliação e responsabilização: o IDEB, o 

Planejamento e Gestão Educacional. 

De fato, o discurso da qualidade da educação no texto do PDE, reconhece e ressalta a 

importância da responsabilização da classe política e a mobilização da sociedade (para 

atender o principio constitucional da como educação direito de todos e dever do Estado e da 

família), a questão da redução das desigualdades sociais e regionais, traduzida na equalização 

das oportunidades de acesso a educação de qualidade, a formação dos professores, avaliação 

da instituição do ensino e dos alunos (Prova Brasil) (PDE, 2007, p.5). 

Ressalta-se, entretanto, que uma das mais importantes estratégias de regulação da 

política educacional encontra-se no que está nomeado como regime de colaboração, que no 

discurso do MEC, dá sentido a formas de colaboração possíveis entre União, Estados e 

Municípios e famílias e comunidade, com vistas à melhoria da qualidade da educação básica, 

tal como se apresenta no texto: art. 2º. A participação da União no Compromisso será pautada 

pela realização direta, quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo e apoio à 
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implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados e respectivos sistemas de ensino, 

das seguintes diretrizes: 

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a 
atingir; 

II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os 
resultados por exame periódico específico; 

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da 
sua freqüência e do seu desempenho em avaliações, que devem ser 
realizadas periodicamente; 

IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela 
adoção de práticas como aulas de reforço no contraturno, estudos de 
recuperação e progressão parcial; 

V - combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-
freqüência do educando e sua superação; 

VI - matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência; 

VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob 
responsabilidade da escola para além da jornada regular; 

VIII - valorizar a formação ética, artística e a educação física; 

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades 
educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a 
inclusão educacional nas escolas públicas; 

X - promover a educação infantil; 

XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; 

XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação 
inicial e continuada de profissionais da educação; 

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da 
educação, privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho; 

XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo 
desempenho eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, 
responsabilidade, realização de projetos e trabalhos especializados, cursos de 
atualização e desenvolvimento profissional; 

XV - dar conseqüência ao período probatório, tornando o professor efetivo 
estável após avaliação, de preferência externo ao sistema educacional local; 

XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto 
político pedagógico, respeitadas as especificidades de cada escola; 

XVII - incorporar ao núcleo gestor da escola, coordenadores pedagógicos 
que acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo professor; 

XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para 
nomeação e exoneração de diretor de escola; 

XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da 
educação, com ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 
IDEB, referido no art. 3o; 
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XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho 
de Educação, as políticas públicas na área de educação e garantir condições, 
sobretudo institucionais, de continuidade das ações efetivas, preservando a 
memória daquelas realizadas; 

XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, 
garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de 
controle social; 

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino; 

XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, 
quando inexistentes; 

XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas 
como saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao 
fortalecimento da identidade do educando com sua escola; 

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos 
educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da 
escola e pelo monitoramento das ações e consecução das metas do 
compromisso; 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar 
aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser 
utilizados pela comunidade escolar; 

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria 
da infra-estrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações 
educativas; 

XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes 
das associações de empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério 
Público, Conselho Tutelar, dirigentes do sistema educacional público 
encarregado da mobilização da sociedade e do acompanhamento das metas 
de evolução do IDEB. 

 

O discurso qualidade social da educação no âmbito do PDE, aponta para a instituição 

de subjetividades dos sujeitos da educação de qualidade: gestor(a) eficiente; professor(a) 

competente; pais e mães participativos; crianças, adolescentes e jovens educados, 

escolarizados, cidadãos.  

Um discurso de política educacional é sustentado também pelo status institucional de 

onde emana. No caso específico do discurso do PDE, produzido no contexto do texto, pelo 

MEC, lugar de governo do discurso educacional, possui algumas singularidades, como por 

exemplo: condições políticas, sociais, culturais e institucionais de selecionar, eleger e regular 

temáticas e / ou conjuntos discursivos em suas convergências; capacidade de acolher e 

disseminar discursos locais, gerindo-os como discursos globais; competência para se fazer 

representar por diferentes coenunciadores (secretarias de educação de estado, secretarias de 

educação municipais, conselhos estaduais e municipais de educação).  
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A produtividade discursiva do MEC se revela em sua função disciplinadora e 

normalizadora de saberes, que se dá seja pelo controle, pela centralização, seja pelo poder de 

circulação, redistribuição e recontextualização dos seus discursos.  

O MEC, nas últimas décadas, passou a produzir um discurso sob o governo dos 

enunciados “da universalização do ensino (anos 1980-1990) e da “qualidade do ensino” (a 

partir dos 1990)”, enunciados abertos a várias autorias. Enunciados, aliás, que desde os anos 

1980 estiveram na prática discursiva do campo acadêmico, do campo da política e em 

particular, das gestões de diferentes municípios e estados da federação.  

Vale ressaltar ainda que o discurso do MEC constitui um espaço de diferenciação em 

diálogo com o campo acadêmico, em particular pelos discursos com críticas contudentes ao 

que este formulou às políticas neoliberais no campo da educação, em meados dos anos 1990 e 

início da década de 2000.  

No que diz respeito ao aqui nomeado sistema de diferenciação, o discurso do MEC em 

relação à qualidade da educação, de forma mais explicita, passa a ser sustentado pela sua 

função “redistributiva e supletiva”, justificada como “forma a garantir equalização de 

oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 

técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios” (PDE, 2007, p. 23). Tal 

função, segundo entendimento expresso neste artigo, é complementar à sua função disciplinar 

e normativa que se materializa em práticas disciplinares as quais, por meio de legislação, de 

manuais de orientação da política e de uma gramática especifica, forjam os sujeitos da 

educação.  

 

Interdiscurso 

Nos enunciados analisados observa-se a presença de coexistência discursiva ou 

memória discursiva. De fato, no PDE, enunciados engendrados e geradores dos sentidos sobre 

qualidade da educação revelam redes de afiliações, dentre essas, a visão de educação fundada 

em uma educação republicana.  

Uma educação republicana, pautada pela construção da autonomia, pela 
inclusão e pelo respeito à diversidade. Não há como construir uma sociedade 
livre, justa e solidária sem uma educação republicana, pautada pela 
construção da autonomia, pela inclusão e pelo respeito à diversidade. Só é 
possível garantir o desenvolvimento nacional se a educação for alçada à 
condição de eixo estruturante da ação do Estado de forma a potencializar 
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seus efeitos. Reduzir desigualdades sociais e regionais se traduz na 
equalização das oportunidades de acesso à educação de qualidade (PDE, 
2007, p. 5). 

 

Passa-se, portanto, a enunciados em diálogo com o documento do PDE, no caso, 

aqueles com poder discursivo de reprodução do discurso da educação republicana, a exemplo 

do que se mostra abaixo:  

Lula não foi eleito para implantar ou mudar a estrutura central da economia, 
nem para construir a igualdade na renda ou no consumo, mas para fazer com 
que todos sejam iguais na cidadania, completando a República e a abolição. 
Este será o legado de Lula para o futuro do Brasil. 

(...) Para completar a República é preciso garantir uma educação igualitária a 
todos os cidadãos, o que só é possível por meio de uma escola pública, 
gratuita e com qualidade para todos. Não é republicana a sociedade que 
investe praticamente 80 vezes mais na educação privada dos filhos das 
classes médias -R$ 240 mil- do que na educação pública dos filhos dos 
pobres -R$ 3.200. (...) Isso não é apenas desigualdade, é diferença; e com 
essa diferença o país não é uma República. O legado de Lula é completar a 
República e a abolição. O seu papel é liderar o Brasil para tomarmos as 
medidas necessárias à mudança da realidade nos quatro anos até 2006, 
criando uma dinâmica em que a revolução republicana continuará nos anos 
seguintes. (...) Este é o maior empecilho: convencer os nobres sobreviventes 
de 1889 de que chegou a hora de investir decentemente os recursos 
nacionais, para fazer a revolução republicana, que só a educação pública, 
gratuita e de qualidade para todos é capaz de realizar. Mas não bastam o 
governo e os parlamentares. Você, o que está fazendo para completarmos a 
República e a abolição? (BUARQUE, Folha de São Paulo, 2003). 

 

Nessa mesma direção o Ministro da Educação, Tarso Gernro, em artigo denominado 

“Reforma democrática e republicana”, publicado em 27/01/2005 nos jornais O Globo e o 

Estado de São Paulo, afirma que: “O projeto do MEC é democrático e republicano, adota 

orientações da Constituição Federal e não tem nenhum sentido ideologicamente 

discriminatório ou autoritário” (Assessoria de Comunicação do Ministério da Educação, 

2005). 

A gramática, nesse caso, foi ampliada com os conceitos de igualdade na cidadania, 

diferença, complementar a República e a abolição, uma gramática que vem sendo 

realimentada no dialogo interdiscursivo no campo educativo, com os discursos educacionais 

da área acadêmica, em particular. De fato, investigadores (as) de recortes teóricos diversos 

vêm defendendo uma educação na perspectiva republicana, ou seja, como possibilidade de 

superação das desigualdades sociais. Para Brayner, por exemplo: 
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Retomar, [...] o sentido “republicano” da escola voltada para as classes mais 
fragilizadas da sociedade é poder lhes oferecer a possibilidade de se 
tornarem visíveis através de sua palavra e de sua ação, implicada naquilo 
que chamou, no início, de ressarcimento da “dívida política” (BRAYNE, 
2008, p. 230).  

 

Em grande parte da discussão no campo acadêmico educacional, o conceito de 

republicanismo é tratado em diálogo com o discurso de Hannah Arendt. Assim, para Herbn 

(2002, p.5), o debate da esfera pública para dizer da educação como um processo de 

humanização, remete ao vinculo entre a república e o cidadão. O acesso ao espaço público 

seria, portanto, condição para a realização autêntica da humanidade. 

Essas colocações, no quadro da análise em processo, remetem à necessidade de serem 

tratados os conceitos de público, de esfera pública e de processo de humanização, pelo que se 

recorre à Arendt: 

O termo “público” significa o próprio mundo, na medida em que é comum a 
todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele. (...) tem a ver com o 
artefato humano, com o produtor de mãos humanas, com os negócios 
realizados entre os que, juntos habitam o mundo feito pelo homem 
(ARENDET, 1981, p.62). 

 

Quanto à esfera pública, defende a autora que:  

A esfera pública, como mundo comum, reúne-nos na companhia uns dos 
outros e, contudo evita que colidamos uns com os outros, por assim dizer. O 
que torna tão difícil suportar a sociedade de massas não é o numero de 
pessoas que ela abrange, ou pelo menos não é este o fator fundamental; 
antes, é o fato de que o mundo entre elas perdeu a força de mantê-las juntas, 
de relacioná-las umas às outras e de separá-las (ARENDET, 1981, p. 62). 

 

O debate sobre o republicanismo, ao qual o MEC rememora no texto do PDE, está 

adequado ao campo educacional, um campo essencialmente relacionado à ética aqui tomado 

no sentido de possibilidades de construção de relações sociais e culturais justas, e 

principalmente envolvidas com ações de formação das novas gerações, ou seja, uma ação 

prospectiva.  

No texto do PDE a qualidade da educação está associada ao conceito de escola 

republicana, vista como um enunciado reitor, do qual são derivados outros enunciados, 

identificados, na presente análise, como os pilares da educação: 
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i) Visão sistêmica da educação (Concepção de Educação Básica, Ciclo 
educacional de modo integral, conexões intrínsecas entre educação básica, 
educação superior, educação tecnológica e alfabetização);  

ii) Territorialidade (Ordenação territorial, permitindo que ensino de 
qualidade seja acessível às regiões mais remotas do País);  

iii) Desenvolvimento; 

iv) Regime de colaboração (Regime de colaboração compartilhar 
competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas 
de manutenção e desenvolvimento da educação);  

v) Responsabilização; 

vi) Mobilização social; educação, território e desenvolvimento, de um 
lado, e o enlace entre qualidade, eqüidade e potencialidade, de outro (PDE, 
2007, p. 11). 

 

São enunciados derivados do PDE (ou pilares da política educacional): educação 

sistêmica, ordenação territorial, educação para o desenvolvimento. 

A educação sistêmica no discurso da qualidade da educação, no texto do PDE, 

apresenta-se como um enunciado em contraponto às políticas educacionais predominantes até 

2004, quando era dada prioridade a um determinado nível da educação. O enunciado 

educação sistêmica dá suporte à proposição de política pública para educação básica e para a 

visão dos processos educacionais, compondo um mesmo sistema, tal como está proposto no 

texto abaixo: 

Nos últimos 20 meses, todo esforço empreendido pelo MEC, em parceria 
com Andifes, Consed, Undime, UNE, Ubes, movimentos sociais etc., foi no 
sentido de superar essas oposições, guiado agora por uma visão sistêmica. E 
suas ações foram reorientadas em torno de quatro reformas: educação 
superior, básica, profissional e continuada (HADDAD, Fernando, 2005). 

 

Do ponto de vista epistemológico, a visão sistêmica pressupõe uma idéia de interação 

e de totalidade associados aos princípios da interdependência, complementaridade, 

complexidade (VASCONCELOS, 2002). 

Quanto à ordenação territorial, no texto de PDE ele se apresenta como um dos 

enunciados associados ao planejamento das ações educacionais, no sentido da superação das 

desigualdades de oportunidades: 

O enlace entre educação e ordenação territorial é essencial na medida em 
que é no território que as clivagens culturais e sociais, dadas pela geografia e 
pela história, se estabelecem e se reproduzem. Toda discrepância de 
oportunidades educacionais pode ser territorialmente demarcada: centro e 
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periferia, cidade e campo, capital e interior. Clivagens essas reproduzidas 
entre bairros de um mesmo município, entre municípios, entre estados e 
entre regiões do País. A razão de ser do PDE está precisamente na 
necessidade de enfrentar estruturalmente a desigualdade de oportunidades 
educacionais. Reduzir desigualdades sociais e regionais, na educação, exige 
pensá-la no plano do País. O PDE pretende responder a esse desafio através 
de um acoplamento entre as dimensões educacional e territorial operado pelo 
conceito de arranjo educativo. Não é possível perseguir a eqüidade sem 
promover esse enlace (PDE, p.5).  

 

O discurso de ordenamento territorial desenvolvido no PDE está associado, portanto, à 

possibilidade de serem reduzidas as desigualdades nas formas de atendimento e, ao mesmo 

tempo, de serem superadas clivagens, uma gramática que consolida formas de atuação 

institucional definidas pela organização territorial. No PDE essa questão aparece quando se 

analisa a questão do analfabetismo regionalizado e associado à cultura 

Dentre os mil municípios com os menores IDEB, 80,7% estão no Nordeste 
e, destes, 86% têm taxa de analfabetismo superior a 30%. Aqui, a questão 
territorial assume contornos críticos e talvez seja possível dizer que nenhum 
outro aspecto da educação brasileira é tão marcado pelos traços 
característicos da nossa formação nacional quanto este. No Nordeste, 
articularmente no Semi-Árido, os efeitos do nosso fardo histórico – 
escravidão, patrimonialismo estatal e reacionarismo religioso – são mais 
visíveis do que em qualquer outra região, embora ainda presentes, em 
diferentes medidas, em todas elas (PDE, p. 35). 

 

Ordenamento territorial, conceito advindo da área disciplinar Geografia, é introduzido 

no discurso de política pública no Brasil a partir dos anos 1980, quando da elaboração da 

Constituição de 1988 (GALVÃO, 2003, p. 4). Ele passa a fazer parte das políticas públicas 

ambientais e das políticas públicas de urbanismo, fazendo emergir uma gramática como 

desterritorialização, multirerritorialidade. 

Graças à fluidez crescente nos/dos espaços, e à dominância do elemento rede 
na constituição de territórios, conectando suas parcelas descontínuas, temos 
o fortalecimento não mais de um mosaico padrão de unidades territoriais em 
área, vistas muitas vezes de maneira exclusiva entre si, e às quais se 
denominam territórios-zona, mas uma miríade de “territórios-rede” marcada 
pela descontinuidade e pela fragmentação (articulada) que possibilita a 
passagem constante de um território a outro, num jogo que se denominará, 
aqui, muito mais do que de desterritorialização ou de declínio dos territórios, 
da sua ‘explosão’ ou, em termos mais consistentes, de uma 
‘multiterritorialidade’ (HAESBAERT, 2004, p. 219). 
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Na área da educação, essa gramática indica uma preocupação com o desordenamento 

territorial e a inclusão das questões culturais contribuindo para as desigualdades sócio-

culturais. E, ainda, a possibilidade de uma nova forma de ordenamento “multiterritorial” de 

forma a contemplar de forma igualitária, territórios educacionais no campo ou nas cidades. 

Educação republicana, educação sistêmica, territorialidade estão associadas, na 

política educacional, à idéia de desenvolvimento e responsabilização, ou seja, a finalidade de 

uma educação de qualidade significa melhoria da qualidade de vida da população e 

aperfeiçoamento das ações do Estado. 

Há aqui um imbricamento do discurso da qualidade da educação do PDE com o 

discurso desenvolvido pela UNESCO nas grandes conferências das ultimas décadas do século 

XX. Nessas conferências, afirma-se a educação, e a educação ao longo da vida como condição 

para uma sociedade produtiva do ponto de vista econômico e de justiça social. 

O enlace entre educação e desenvolvimento é essencial na medida em que é 
por meio dele que se visualizam e se constituem as interfaces entre a 
educação como um todo e as outras áreas de atuação do Estado. Não importa 
a abrangência do território considerado, o bairro ou o país. A relação 
recíproca entre educação e desenvolvimento só se fixa quando as ações do 
Estado são alinhadas e os nexos entre elas são fortalecidos, potencializando 
seus efeitos mútuos. 

Desse movimento de busca de sintonia das políticas públicas entre si 
depende a potencialidade dos planos setoriais, inclusive o educacional, que 
passam, nesses termos, à condição de exigência do desenvolvimento 
econômico e social, garantindo-se que o todo seja maior que a soma das 
partes (PDE, p.37 ). 

 

Na retomada do discurso do desenvolvimento e a sua relação com a educação, 

revelada nas políticas sociais, como o Programa Bolsa Família e outros; as questões da 

responsabilização social mediante o comprometimento do Ministério Público e dos Conselhos 

Tutelares; e a mobilização social, condição educação de qualidade mediante o envolvimento 

da comunidade nas ações educacionais, compõem o discurso da educação de qualidade social 

do ponto de vista da política educacional hoje, no Brasil. 

 

CONCLUSÕES 

O presente artigo oferece uma descrição e análise de discursos que vêm instituindo a 

qualidade social da educação básica na política pública nacional dos anos recentes. Com essa 
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perspectiva acolheu os discursos de política educacional do MEC - identificados como 

discurso de contexto do texto.  

Interessou em identificar nos enunciados abertos a diversos e diferentes interlocutores, 

como vem se colocando a formação discursiva “educação de qualidade”, enunciado que tem 

funcionado como ferramenta basilar no âmbito do discurso educacional, para contrapor, 

compartilhar ou substituir o que tem sido nomeado como o fracasso da escola pública em 

diferentes regiões do Brasil.  

Com efeito, para o MEC, a educação republicana e a educação sistêmica se 

concretizam através da legislação educacional, das estratégias de avaliação, controle e 

regulação dos sistemas educacionais, da relação de cooperação e através dos Planos de Ações 

Articuladas.  

A análise dos discursos no contexto do texto de certa maneira, revelou as lutas 

culturais, as relações de força, a luta pela hegemonia no campo do discurso de politica 

educaional. Observou-se a permanência de elementos do discurso da qualidade total da 

educação, em associação aos elementos do discurso da qualidade social da educação. 
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