
A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS EM 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS/SP: O OLHAR DOS GESTORES 
Vera Lúcia de Carvalho Machado – PUC-Campinas 
 

Introdução 

A aprovação da Lei.nº 11274 em 06 de fevereiro de 2006, que amplia o 

Ensino Fundamental para nove anos, com o ingresso de crianças de seis anos nesse 

nível de ensino, pode ser considerada significativa conquista da sociedade, no que diz 

respeito atendimento de seus direitos sociais.  

Tendo em vista, o papel do Estado e do Município, enquanto entes 

responsáveis por esse nível de ensino é importante que se busque conhecer como vem 

ocorrendo a implantação da escola de nove anos, nas instituições de ensino mantidas 

por eles, de modo a identificar como os objetivos proclamados na Lei se materializam 

na realidade educacional.  

Com o objetivo de conhecer o processo de implantação da Escola de Nove 

Anos no município de Campinas, realizamos uma pesquisa em quatro escolas 

municipais, de diferentes regiões administrativas, escolhidas entre aquelas que possuíam 

maior número de alunos matriculados. Constituíram-se sujeitos da pesquisa gestores das 

escolas, entendendo-se por gestores aqueles que exercem cargo administrativo ou de 

orientação pedagógica. Foram entrevistados dois diretores de escola e dois orientadores 

pedagógicos, nomeados neste trabalho como E1, E2, E3 e E4. A pesquisa foi autorizada 

pelo coordenador do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. O 

conteúdo das entrevistas foi categorizado de acordo com as temáticas abordadas pelos 

gestores, as quais serviram de referência para a pesquisa bibliográfica, além daquelas já 

definidas antecipadamente. Para a análise documental priorizou-se os documentos 

oficiais, tais como legislação, artigos e relatórios produzidos pelo MEC/SEB. Os dados 

analisados permitiram um conhecimento sobre a implantação da escola de nove anos no 

município de Campinas. 

 

 

 



O Ensino Fundamental e o ingresso da criança de seis anos 

A Constituição Brasileira de 1988, diz que compete privativamente à União 

legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional (Art. 22, inciso XXIV). 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) em 

seu Artigo 1º, parágrafo 1º que disciplina a educação escolar, resgata o disposto na 

Constituição Federal e organiza os dois  níveis escolares: educação básica, formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e a educação superior. (Art. 21, 

incisos I e II) (BASTOS, 2000, p. 27) 

Sobre os dois níveis iniciais da Educação Básica: a educação infantil e o 

ensino fundamental, encontramos no artigo 29  explicitada a finalidade da educação 

infantil, qual seja desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementado a ação da família e da comunidade . Os 

objetivos do ensino fundamental estão expressos no artigo 32 e respectivos incisos. No 

caput,  diz o artigo que o ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e 

gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação do cidadão, mediante... (idem, ibidem. 

p.27)  

No que se refere ao ensino fundamental a LDB sofreu alteração com a 

aprovação da Lei nº 11274, em 06 de fevereiro de 2006, que o amplia o para nove anos, 

com o ingresso da criança de seis anos no primeiro ano desse nível de ensino. 

Ao que parece, com a nova Lei, a política educacional volta-se para a 

construção de uma escola mais inclusiva, comprometida com uma prática educativa 

mais solidária no sentido de diminuir as desigualdades, e oferecer maiores 

oportunidades educacionais àqueles segmentos socialmente desfavorecidos. 

Uma das razões expostas pelo Estado para justificar a mudança nesse nível 

de ensino diz respeito à universalização do acesso ao ensino fundamental de oito anos e 

à necessidade de se ampliar a escolaridade obrigatória. Outra se refere à inclusão de um 

número maior de crianças no sistema educacional brasileiro, principalmente aquelas dos 

setores populares, pois as crianças das classes média e alta já estão, aos seis anos, na pré 

escola ou no ensino fundamental. Também é uma justificativa, o fato do Censo 

Demográfico – IBGE/ 2000 mostrar que 81,7% das crianças de seis anos estão na 

escola, seja na educação infantil, em classes de alfabetização ou no próprio ensino 



fundamental (29,6%). Os melhores resultados nos estudos em crianças que entraram 

antes dos sete anos na escola é outra justificativa apontada para a ampliação do ensino 

fundamental. 

Na ótica do compromisso do Estado com a educação nacional, pode-se 

considerar um avanço a ampliação do ensino fundamental para nove anos e o ingresso 

da criança de seis anos nesse nível escolar.  

Implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos em escolas municipais de 

Campinas 

Campinas é um município do Estado de São Paulo que conta com um 

sistema educacional que atende à educação básica. A Rede Municipal de Educação de 

Campinas (RME) é composta por duas Instituições Municipais: a Secretaria Municipal 

de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação Comunitária (FUMEC), que 

são administradas conjuntamente pelo município. 

Em 2008, a RME contava com de 157 escolas de Educação Infantil, 

denominadas “Centro Municipal de Educação Infantil” (CEMEI), que atendem crianças 

de seis meses a três anos e “Escola Municipal de Educação Infantil” (EMEI), que 

atendem crianças de três a seis anos; 42 “Escolas Municipais de Ensino Fundamental” 

(EMEF), e duas escolas modulares chamadas de “Centro Municipal de Educação de 

Jovens e Adultos Paulo Freire” (CEMEFEJA). O número de alunos atendidos, segundo 

a Gestão Integrada da Rede de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, em 2008, 

foi de 29.404 na Educação Infantil e 29.362 no Ensino Fundamental, compondo, assim, 

uma Rede de 58.766 alunos, distribuídos em 201 unidades escolares.  

O município, na área educacional, tem uma estrutura administrativa 

descentralizada em cinco regiões: Leste, Norte, Noroeste, Sul e Sudoeste e cada uma 

delas comporta um Núcleo de Ação Educativa Descentralizada (NAED), subordinado à 

Secretaria Municipal de Educação. 

O município de Campinas esteve representado nas primeiras reuniões 

agendadas pelo MEC para a discussão da implantação do ensino fundamental ampliado 

em um ano e a adesão do Município a essa política foi imediata, começando a 

discussão, na Secretaria Municipal de Educação no final de 2005 e já implantando o 

novo modelo nas escolas municipais em 2006.  



A implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos na ótica de gestores de 

escolas municipais 

Com o objetivo de conhecer o processo de implantação do ensino 

fundamental de nove anos em escolas municipais, foram entrevistados quatro gestores 

de quatro escolas de diferentes regiões administrativas, com elevado número de alunos 

matriculados. 

As entrevistas permitiram uma compreensão sobre o ingresso da criança de 

seis anos nessas escolas, bem como possibilitou identificar como isto ocorreu tanto no 

que diz respeito à participação dos gestores, docentes e pais de alunos, como quanto à 

organização do espaço físico e do trabalho pedagógico. 

De acordo com dados das entrevistas, a implantação da Escola de Nove 

Anos foi comunicada aos gestores da escola (diretor e orientador pedagógico) pela 

Secretaria Municipal de Educação que os informou sobre as decisões tomadas junto ao 

MEC. 

Foram algumas reuniões, não foi nada muito discutido, a gente não refletiu 
muito sobre a implantação, ela meio que chegou pronta, como a gente fala, de 
cima pra baixo (E2) 

Somente em 2006, com a escola de nove anos já implantada é que receberam, 
no início do ano, a apostila do MEC que tratava dos objetivos, da 
organização em todo território nacional, do período de adequação, etc. (E1) 

A escola foi informada como as outras escolas; veio a informação de que iria 
acontecer a ampliação e que receberíamos crianças com seis anos. (E4) 

Reconhecemos que as políticas educacionais, num estado democrático de 

direito, são emanadas pelo poder público que tem o compromisso em promovê-las para 

se atingir os direitos sociais, principalmente àqueles deles alijados. No entanto, em 

relação ao nosso objeto de estudo, também encontramos em Arelalo (2005) a crítica 

referente à falta de discussão sobre a Lei 11.114. A autora denuncia que a lei acaba por 

não especificar que instituições irão atender a educação infantil; não diz se a educação 

infantil destina-se às crianças de 0 a 5 anos. Diz ainda: 

Ao mesmo tempo, o autor parece ter pretendido transferir, simplesmente, o 
último ano da educação infantil, incorporando-o ao ensino fundamental, 
como se isso fosse uma passagem tranqüila e as duas instâncias educacionais 
fossem semelhantes (ARELARO, 2005, p.1047) 

A forma como ocorreu a implantação, no que se refere à participação da 

comunidade escolar, provocou muitas reclamações por parte dos docentes. É 



indiscutível a presença das queixas dos docentes quanto a não participação no processo 

de decisão sobre a implantação da Escola de Nove Anos no município como relatam os 

gestores entrevistados:  

Dizem que precisam conversar mais, ouvir mais a escola para a implantação. 
Sempre fica um questionamento quando vem uma ordem, questionam a 
imposição, mas são professores comprometidos que buscaram a melhor 
forma para desenvolver seu trabalho. A resistência está em querer mais 
discussão, querer ser ouvido, mas não em não fazer o trabalho. É mais no 
sentido da cobrança do diálogo. (E2) 

Mas mesmo assim ficou muito solto já que não tivemos material para nos 
embasar. Resistência não, as professoras de primeiro ano conversam 
discutem e nunca foram contra a idéia, mas a forma como foi colocada 
causou nas professoras um desanimo. (E4) 

Houve resistência por parte de docentes por não terem a formação necessária 
para trabalhar com crianças de seis anos; outros insistiam na negação da 
proposta do MEC, atrelando-a às exigências do FMI, ao problema de verbas 
públicas. (E1) 

Veio sem muita reflexão, ela veio implantada, chegou com a proposta de 
escola de 5 horas, no meio do ano tinha muita reclamação, muita 
reivindicação dos professores em algumas escolas. (E3) 

A resistência dos docentes, por se sentirem fora das discussões relativas ao 

seu trabalho e às mudanças propostas para o ensino fundamental, nos remete à Gutierrez 

e Catani (2000) que afirmam que a substituição dos princípios administrativos de Taylor 

por relações mais flexíveis, tolerantes, igualitárias, justas e cidadãs, no mundo do 

trabalho. Nunca mais o padrão de relacionamento autocrático, hierárquico e formalista 

do taylorismo recuperou seu antigo prestígio.  

No que diz respeito à participação dos docentes, julgo importante reproduzir 

o que Gutierrez e Catani (2000, p.71) explicam em relação ao desenvolvimento de 

práticas participativas: 

...um ponto deve ser destacado: a participação se funda no exercício do 
diálogo entre as partes. Essa comunicação ocorre, em geral, entre agentes 
dotados de distintas competências para a construção de um plano coletivo e 
consensual de ação. Na prática da gestão escolar, esta diferença, que em si 
não é original nem única, assume uma dimensão muito maior do que a grande 
maioria das propostas de gestão participava e autogestão... 

Também constatamos que a participação dos pais na implantação de mais 

um ano no ensino fundamental, ficou no âmbito da mera informação, sem uma análise 

mais ampla do conteúdo, no sentido de promover o conhecimento das razões, dos 

princípios contemplados na ampliação de mais um ano no Ensino fundamental. Relatam 

os gestores:  



Os pais ficaram sabendo da mudança no momento da matrícula na Educação 
Infantil. Foram encaminhados para matricularem seus filhos no ensino 
fundamental (E2) 

A gente percebe que para o pai o que importa é a criança estar na escola 
esteja ela na educação infantil ou no ensino fundamental, que ela esteja e 
entre em um processo de escolarização, mais lúdico ou menos lúdico, tudo 
bem. (E3) 

Nas primeiras reuniões leram a apostila do MEC, apresentaram a apostila 
para os pais. Muitos ficaram inseguros, resistentes. Então, com os pais 
apoiaram-se teoricamente na apostila e discutiram as preocupações e o 
trabalho que pretendiam fazer em relação ao projeto pedagógico e às 
crianças. (E1) 

Os pais tiveram e continuam com duvidas sobre isso, não conseguem 
entender essas coisas, acham bom porque os filhos irão começar a aprender 
mais cedo, mas os pais das crianças que iam para o primeiro ano com seis 
anos, ficaram um pouco insatisfeitos. (E4) 

No que se refere à participação dos pais, cabe salientar sua importância e 

necessidade para o desenvolvimento do trabalho pedagógico que é levado a efeito na 

escola, mas que supõe seu enraizamento e continuidade com todo o processo de 

formação do cidadão que se dá no todo da sociedade. (PARO, 2001, p.59) 

O referido autor assinala que a participação dos pais, principalmente na 

avaliação das atividades, pode ser benéfica porque os mesmos se tornam interlocutores 

dos educadores, a quem compete prestar-lhes conta do trabalho e ainda possibilita a 

ação organizada dos pais nos sentido de reivindicar do Estado o atendimento às 

necessidades da escola.  

Foram também mencionadas pelos gestores entrevistados as ações propostas 

pela rede municipal para a capacitação dos docentes. 

Em 2006 foi oferecido pela rede municipal um curso (1ºs passos) para 
os docentes do 1º ano do Ensino fundamental de 9 anos. Já estavam 
com as crianças na escola. Não era obrigatória a participação dos 
docentes, mas os de 1ª e 2ª série foram. (E2) 

Para implantar a PMC deu curso de formação continuada para os 
docentes, mas a participação foi opcional. Os Orientadores 
Pedagógicos (OP) defendiam que a formação não poderia ser 
opcional, pois muitos diziam não tinham formação para trabalhar com 
as crianças. A SME deveria ter proposto a formação na hora de 
trabalho. A SME deveria ter feito em 2006 uma formação na escola, 
ter um recesso menor. Foi dificílimo para os OP trabalharem. (E1) 

Fomos convidados a participar de um curso, os professores não eram 
obrigados, assim fica difícil termos professores participando das 
discussões. Os professores não sabiam bem o que estava acontecendo, 
nem em relação ao conteúdo, nem em relação a outros aspectos do 
trabalho com crianças de seis anos. (E4) 



Pelas entrevistas, observou-se que duas escolas realizaram em seu interior, 

um processo de discussão e formação dos docentes para tornar melhor a implantação de 

mais um ano no ensino fundamental. 

A OP elaborou transparências com o material do MEC e nas reuniões 
semanais com os docentes todo o material ia sendo conhecido e discutido 
longamente. Então muitas coisas fizemos, e uma coisa que foi positiva foi 
receberem orientações para conversarem com as CEMEIS próximas, que são 
unidades onde estavam as crianças de 6 anos. As escolas da região do sul 
participaram de reuniões com o pessoal das escolas que atendem crianças de 
3 a 6 anos, o que permitiu a troca de experiências, embora nessas escolas não 
houvesse a preocupação com a alfabetização, mas sim trabalhar com o 
letramento. Isto ajudou um pouco. (E1) 

Quanto às ações já empreendidas pelas escolas, no sentido de garantir a 

implantação da nova política, dizem os gestores: 

Claro que tentaram fazer uma adequação do espaço físico, tiveram duas salas 
de 1º ano completas e compraram mobiliário, construíram o parque. Com o 
dinheiro da conta escola fizeram o parque, montaram o mobiliário e depois 
começaram a investir no material pedagógico. Quanto ao espaço físico 
procuraram adequar o espaço: 2 salas com carteiras menores, construção do 
parque. Adequaram bebedouros (mais baixos), mas não adequaram os 
sanitários. Ainda adaptaram o auditório, parte do refeitório. .(E1) 

A escola não tem parque infantil, necessário para as atividades lúdicas com 
as crianças de seis anos. O único espaço livre existente é usado para as aulas 
de Educação Física. Tentamos então instalar um cantinho cm alguns 
brinquedos, mas o problema é estrutural. Procuraram resolver o problema, 
fazendo uma pareceria com uma EMEI do bairro, muito próxima da escola, 
usando o parque infantil dessa instituição.Também conseguiram verba 
adicional para compra de materiais pedagógicos para a ludoteca e para a 
própria sala de aula. (E2) 

Como podemos observar a formação continuada proposta pela SME para os 

docentes, deu-se de modo precário, até mesmo porque não havia a obrigatoriedade da 

participação nas atividades propostas. Mas, é importante se reconhecer a ação 

mediadora, dos diretores e orientadores pedagógicos para a realização dos fins 

educacionais. Ainda que com limitações, se apropriaram do espaço e tempo escolares 

para promoverem o esclarecimento aos docentes sobre a nova proposta em implantação. 

Dentro da realidade escolar, buscaram superar a dificuldade do sistema na formação dos 

professores, estabeleceram uma relação de cooperação, com a troca de esforços com os 

professores, visando coletivamente construir caminhos para o 1º ano do ensino 

fundamental.  

Também, pode-se inferir, pelos dados das entrevistas no que se refere ao 

espaço físico, que as adequações foram sendo feitas pelas escolas, inclusive com 

criatividade e aproveitamento dos espaços existentes. Também se observa que outros 



projetos existentes, como o “Programa Dinheiro Direto na Escola1” favorecem a 

autonomia da instituição para a aquisição dos materiais necessários. 

Foi possível, ainda, por meio das entrevistas identificar dificuldades 

presentes na realidade educacional, manifestas nas falas dos gestores: 

Não acho que seja pouco tempo, faz quatro anos que estamos com essa 
implantação, mas eu ainda percebo, que existem duvidas. Eu vejo essa duvida 
na educação infantil e vejo a duvida no primeiro ano do ensino fundamental... 
Qual é  o momento de alfabetizar a criança? Qual é realmente objetivo de 
falar agora essa criança tem que estar alfabetizada? Então eu percebia que o 
pré na educação infantil tinha essa preocupação, então muitos “prés” 
alfabetizavam, outros “prés” com outras discussões não alfabetizavam e 
agora eu acho que essa duvida passou para o primeiro ano do ciclo. (E 3) 

Ao invés de trazer a criança para a escolarização, trazer a ludicidade da pré 
escola para o ensino fundamental, isto é importante pensar. Mas, todos sabem 
que o ensino fundamental é diferente; como é o ambiente, a estrutura se 
mantém, tanto física como administrativa. Há uma dificuldade...A 
compreensão teórica das mudanças é importante(E 2) e fica para a gente 
buscar. É muita teoria para pouco tempo de discussão. Antes havia o período 
de estudo de 3 horas semanais para os docentes. Foi mudado para carga 
horária pedagógica e perdeu-se o tempo de estudo....(E 2) 

Na realidade o que existia era uma insegurança porque não tinham esgotado 
nenhuma discussão sobre essa criança de 06 anos no ensino fundamental, 
mas também, o que surpreende é que tínhamos na escola de 8 anos, crianças 
com 6 anos de idade, na 1ª série, então o fato da criança estar com 6 anos não 
foi o maior nó. Nosso maior nó foi a organização dessa escola de nove anos, 
como olhar para esse novo ensino fundamental com um ano a mais, que não 
era só um ano a mais, era toda a reorganização do ensino fundamental. A 
insegurança é maior quanto a falta de formação dos profissionais para 
trabalharem com as crianças de 6 anos, bem como com a falta de infra 
estrutura da escola para receber essas crianças. O problema não é termos o 
ensino fundamental de nove anos, mas sim entender como organizar esse 
ensino de crianças de seis anos que está vindo. Não se vai mexer só com o 1º 
ano, mas em toda essa estrutura. (E1) 

Um aspecto apontado pelos gestores, que não se constituía objeto de 

preocupação da pesquisa, mas que pelas entrevistas revelam ser o grande problema da 

escola, por ocasião da implantação do ensino fundamental de nove anos, foi a 

implantação concomitante dos ciclos nas escolas da rede municipal.  

Com eles (pais) a preocupação maior foi com a questão dos ciclos: 
não reprova mais essa criança?! Foi mais latente do que a vinda da 

                                                           
1 O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e 
do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo 
desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos 
índices de desempenho da educação básica. Os recursos do programa são transferidos de acordo com o número de 
alunos, de acordo com o censo escolar do ano anterior ao do repasse. www.mec.gov.br  

 



criança de seis anos. Isto ocorreu porque na PMC foi simultânea a 
implantação da escola de nove anos e os ciclos. A questão de não reprovar e a 
implantação do ciclo incomodou bastante.  Começaram a ter problemas com 
as transferências,... Isto foi um caos. As crianças que foram chegando (novos 
ensino fundamental de nove anos) ficaram na estrutura de ciclos. Na escola 
convivia a organização por ciclo e a organização anterior, por série, para 
crianças com a mesma faixa etária.. Foi difícil a comunidade entender. O 
problema foi mais difícil na adequação dos próprios alunos da escola (passar 
de série para ciclo).(E1) 

...junto com a Escola de Nove anos a PMC implantou os ciclos. O que faziam 
em dois anos irão fazer agora em três. Os professores dos ciclos 1 e 2 
conseguem visualizar a aprendizagem com um tempo maior, mas não é fácil, 
é toda uma formação diferente. Professores formados há muito tempo 
trabalham de outra forma... (E2) 

As questões expostas pelos gestores revelam que a razão de ser da escola, 

isto é, o seu trabalho educativo e formador, parece estar ainda muito fragilizado. Não 

saberem o que fazer com o 1º ano, isto é, com as crianças de seis anos, se irão 

alfabetizá-las ou não; a dificuldade em organizar uma proposta pedagógica voltada para 

esta nova realidade da escola, talvez seja o grande prejuízo causado à educação, pela 

intempestividade e apressamento da implantação do ensino fundamental de nove anos. 

Some-se a isto a concomitante implantação dos ciclos, que parecer ter trazido aos 

docentes grandes dificuldades, até passando para um segundo plano as dificuldades 

relativas ao ingresso das crianças de seis anos. 

No entanto, em que pesem as dificuldades que vêem vivenciando, os 

gestores entrevistados, julgam que a ampliação de mais um ano no ensino fundamental 

é positiva, pois assim se manifestam: 

Acredito muito na escola de nove anos. Temos que possibilitar essa vivência, 
mas a criança deve ser respeitada em relação ao seu espaço e seu tempo. Os 
professores devem perceber que com o brincar você ensina, alfabetiza e 
informa. (E4) 

Nossa preocupação é não perder de vista a questão do brincar, do lúdico, 
necessário à infância. Essa discussão veio para o ensino fundamental e isto é 
muito interessante. Hoje aqueles que estavam nos primeiros passos em 2006 
estão no 4º ano... É uma turma que está indo muito bem... Isto permite 
inferirmos que quando as crianças que entraram no ensino fundamental de 9 
anos forem para o 5º ano, estarão mais desenvolvidas. (E2) 

Eu acho que não dá para regredir, eu acho que também é um movimento 
legal dos próprios professores, as próprias crianças se inteirando dentro dessa 
escola que ficará por nove anos. Mas precisam continuar as discussões para ir 
melhorando sempre, evoluindo sempre. A gente percebe que está bom, está 
crescendo, a cada ano melhora, mas eu ainda uma vez ou outra me deparo 
com a necessidade de repensar, refletir melhor alguma coisa. (E3) 

 



Considerações Finais 

Ao findar esta pesquisa, observa-se que muito ainda está por ser feito em 

relação ao cumprimento da Lei 11.141 de 2006. No entanto não se pode negar que ela 

vem garantir um ano a mais na escolarização gratuita e obrigatória e, portanto, atender a 

crianças que certamente não teriam condições de estar na escola.  

Também é preciso reconhecer a possibilidade que se tem de oferecer às 

crianças menos favorecidas socialmente, um contato maior com o conhecimento e o 

mundo letrado. 

No entanto, esta conquista poderá ser perdida se a organização do trabalho 

pedagógico não for implementada. Mas é importante registrar que isto deve ser feito 

coletivamente. A discussão sobre a identidade do 1º ano, o “seu fazer” é imprescindível. 

E aqui está o maior desafio, pois não se trata de prescrições técnicas, mas do 

conhecimento aprofundado sobre a infância, seu desenvolvimento, e do compromisso 

da educação escolar com a criança do ensino fundamental, o qual deverá fundamentar 

uma proposta pedagógica socialmente comprometida.   

A Constituição Federal de 1988 e a Legislação do Ensino, especialmente a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, garantem o dever da União e dos entes 

federados com a educação brasileira. Fontes de financiamento estão asseguradas, a 

gestão democrática da educação está posta, no entanto isto parece insuficiente para 

garantir a educação igualitária e de qualidade.  
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