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Caros leitores,

Esta publicação do Conselho Estadual 

de Educação do Maranhão, cujo título é 

EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NO 
MARANHÃO:  RESOLUÇÕES NORMATIVAS 

E DISCUSSÕES PERTINENTES - tem seus 

objetivos pautados em sua importante 

instrumentalidade de não só informar sobre 

o que regulamenta as relações educacionais, 

mas também de discutir os elementos 

fundamentais para a organização do Sistema 

Estadual de Ensino do Maranhão, em um 

contexto atualizado e de qualidade, adaptado

à realidade maranhense.

Ao passo que expressamos, neste livro, a 

natureza normativa do CEE-MA, por meio 

da produção de resoluções publicadas pelo 

Conselho Estadual de Educação do Maranhão, 

no ano de 2018: a de número 31/2018/

CEE-MA e a de número 109/2018-CEE-

MA, respectivamente, que regulamentam 

a Educação Básica e a Educação Superior, 

trataremos dos elementos que envolvem 

alguns fundamentos do ideal educativo, 

da qualidade do ensino, da validade e da 

legitimidade da vida escolar e acadêmica 

e das relações pedagógicas, incluindo 

aspectos de segurança, tais como os 

relativos à infraestrutura e a outros de 

natureza político-pedagógica.

Esta publicação ocupa um espaço oportuno 

para que o Conselho Estadual de Educação 

do Maranhão reafirme sua importante 

atuação na sociedade maranhense, com a 

prerrogativa de regular, avaliar e supervisionar 

as instituições de ensino tanto da Educação 

Básica, quanto da Educação Superior e suas 

práticas, com base em princípios normativos 

e educacionais do trabalho político-

pedagógico no Sistema Estadual de Ensino 

do Maranhão. Cada Resolução produzida, 

escrita e reescrita, no cotidiano do Conselho, 

é um espaço encontrado para que os 

conselheiros contribuam com reflexões sobre 

o sentido da educação para os cidadãos, 

procurando a melhor forma pela qual a 

qualidade possa ser consequência de um 

trabalho construído sob o regime de parceria. 

Por isso, buscando uma unidade entre os 

objetivos que norteiam a publicação deste 

livro, dividimo-lo em partes que se articulam: 

a dos artigos dos conselheiros, que, por sua 

vez, compuseram as discussões pertinentes 

às resoluções que se referem a questões 

diretamente ligadas às temáticas oriundas 

dessas normas, discutindo o sentido de seus 

elementos constitutivos para a educação 

e as Resoluções propriamente ditas que 

normatizam a Educação Básica e a Educação 

Superior do Sistema Estadual de Ensino do 

Maranhão.

Esperamos, por meio desta publicação, 

que o Conselho Estadual de Educação dê 

mostras de seu trabalho de editar normas 

complementares neste Sistema Estadual de 

Ensino, fundamentado na Lei de Diretrizes e 

Bases e nas políticas nacionais de educação, 

e de produzir a orientação normativa, 

regulamentando, avaliando e supervisionando 

as relações educacionais de gestão e ensino, 

para que ao cidadão seja garantida educação 

de qualidade à Educação Básica e à Educação 

Superior.
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APRESENTAÇÃO

É com grande honra que o Conselho Estadual de Educação do 
Maranhão entrega à comunidade educacional maranhense esta 
publicação, cujo título, EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR 

NO MARANHÃO: resoluções normativas e discussões pertinentes, reflete a 
relevância da sua função de regulamentar para o Sistema Estadual de Ensino 
os projetos e ideias que se somam para formar cidadãos, conciliando as normas 
educacionais gerais com as peculiaridades demandadas pela diversidade da 
realidade maranhense.

 É uma publicação que estimula o sentido dos elementos pertinentes aos 
atos regulatórios, cujas normas têm uma razão de ser: contribuir para a oferta 
de uma educação inclusiva e de qualidade.

São Luís, 26 de fevereiro de 2019

Maria do Perpetuo Socorro Azevedo Carneiro
Presidente do CEE-MA
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AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO
DA QUALIDADE EDUCACIONAL:

a dimensão legal

Maria do Perpetuo Socorro Azevedo Carneiro

Tendo em vista que o objeto desta publicação é a 
norma que regulamenta a Educação Básica e Superior 
no Maranhão e as discussões pertinentes e dela 

decorrentes, apresentam-se algumas reflexões sobre a relação entre 
a avaliação e a regulação da qualidade da educação no contexto 
escolar e acadêmico, considerando o campo do instituído no cenário 
brasileiro. 

Enfatiza-se a relação entre avaliação e regulação como 
imperativo de controle estatal da determinação legal que traz, no 
seu discurso, a educação escolar de qualidade como um direito de 
cidadania, o que reafirma a função valorativa do Conselho Estadual 
de Educação do Maranhão como instituição mediadora da parceria 
que se consolida como fundamento imprescindível das relações 
político-educativas presentes em cada trabalho educacional pensado 
para atender às necessidades da realidade maranhense.

O sentido da qualidade na educação escolar

Qualidade, talvez por sua origem greco-latina, é um termo 
polissêmico e de definição complexa. Desse modo, convém colocar, 
de início, o significado que lhe é atribuído, no que se refere à educação 
escolar.
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Buscando a apreensão do conceito de qualidade, Cury (2010) 
aponta que, na linguagem comum, a qualidade tem sido considerada 
como um valor superior agregado a um bem, a um serviço ou a um 
sujeito. O autor faz também incursões pelo pensamento filosófico, 
passando pelo ponto de vista aristotélico de qualidade como modo 
de ser e agir e pelo entendimento marxista que defende, como uma lei 
da dialética, a passagem da quantidade para a qualidade.

E conclui:

[...] pode-se dizer que ela supõe uma certa quantidade capaz de 
ser mensurada, na qual reside um modo de ela ser de tal forma 
distinta que ela se veja enriquecida ao ponto de sua realidade 
apresentar um salto agregando valor àquilo que a sustém. E essa 
realidade qualificada pode ser conhecida pelo sujeito que pode 
então agir sobre ela. (CURY, 2010, p.16).

Trazendo a indicação definidora de Cury para o campo da 
educação, há que se compreender a qualidade da educação escolar 
como um modo de ser das instituições educativas, estritamente 
relacionado às finalidades educacionais, em um processo crescente 
de superação e melhoria de sua atuação.

É também nesse sentido, o de ser uma disposição contínua e 
crescente, que se pode interpretar as referências à qualidade presentes 
no ordenamento jurídico.

A qualidade do ensino como exigência legal

A busca da qualidade do ensino como exigência legal tem como 
marco inicial a Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo 206, 
reconhece a qualidade como um princípio em nossa educação.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:
(...) 
VII - garantia de padrão de qualidade;
(...) (BRASIL, 2010).
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E aponta, em seu Art. 214, a melhoria da qualidade como um 
dos objetivos do Plano Nacional de Educação.

Art. 214 A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional 
de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 
objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes 
públicos das diferentes esferas federativas que conduza, a:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III -  qualidade do ensino;
IV – formação para o trabalho;
(...) (BRASIL, 2014).

Por sua vez, a Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, LDB, reafirma o já disposto 
constitucionalmente, estabelecendo a garantia do padrão de 
qualidade como princípio do ensino a ser ministrado (Art. 3º, IX).

Além desse registro inicial, a preocupação da LDB com a 
melhoria e aprimoramento da qualidade do ensino nos processos e 
resultados da instituição escolar, a partir de um padrão mínimo de 
qualidade, pode ser constatada na leitura de oito dos seus dispositivos 
(4º, IX; 7º, II; 9º, VI; 70, IV; 74, I; 75, § 3º).

E não poderia a Lei deixar de estabelecer parâmetros de referência 
balizadores do padrão de qualidade, com foco na finalidade das 
instituições escolares.

Com efeito, estabelece a LDB como objetivo primordial da 
Educação Básica “[...] desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores” (Art. 22), mediante o “[..] desenvolvimento da capacidade 
de aprender” (Art. 32 – Inciso I), tendo em vista “[...] a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores” (Art. 
32 – Inciso III), em termos de “[...] preparação básica para o trabalho 
e a cidadania do educando, para continuar aprendendo” (Art. 35 – 
Inciso II) e desenvolvendo crescente “autonomia intelectual” (Art. 35 
– Inciso III). (BRASIL, 1996).
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Para atender a esses objetivos, determina no Art. 26:

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental 
e do ensino médio devem ter uma base nacional comum, a 
ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, 
da economia e dos educandos. (BRASIL, 1996).

Ressalte-se que essa determinação de uma base nacional comum 
já estava prevista, ainda que de modo genérico, na Constituição 
Federal que diz, no seu Art. 210: “[...] serão fixados conteúdos 
mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar formação 
básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e 
regionais”. (BRASIL, 2010).

Determinação retomada pelo Plano Nacional de Educação, 
aprovado pela Lei nº 13.005/2014, o qual define como estratégia da 
Meta 7:

[...] estabelecer e implantar, mediante pactuação inter-federativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual 
e local. (7.1). (BRASIL, 2014).

Considerando suas competências legais, o Conselho Nacional 
de Educação - CNE, em atendimento à LDB e ao PNE, instituiu pela 
Resolução CNE/CP nº 2/2017 a Base Nacional Comum Curricular - 
BNCC 

[...] documento de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito 
das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica 
escolar e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino 
das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições 
ou redes escolares (Art. 1º). (BRASIL, 2017).
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E que dispõe: 

[...] as aprendizagens essenciais compõem o processo formativo 
de todos os educandos ao longo das etapas e modalidades 
de ensino no nível da Educação Básica, como direito de pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho (Art.2º - Parágrafo 
Único). (BRASIL, 2017).

Cabe à escola, na elaboração de sua proposta pedagógica e 
curricular, expressão de sua autonomia na forma dos artigos 12 e 
13 da LDB, adotar como referência a BNCC, considerando “[...] 
as múltiplas dimensões dos estudantes, visando ao seu pleno 
desenvolvimento, na perspectiva de efetivação de uma educação 
integral” (Parágrafo único do Art. 6º da Res. CNE/CP nº 2/2017). 
(BRASIL, 2017).

No que tange à Educação Superior, o Plano Nacional de 
Educação estabelece, nas metas 12, 13 e 14, estratégias que devem 
guiar a educação brasileira, nesta década, na busca da qualidade 
de sua oferta, cujas finalidades (ensino, pesquisa e extensão) estão 
previstas na LDB, em seu Art. 43.

Os dispositivos legais até aqui referenciados vão orientar, 
portanto, a verificabilidade dos resultados das instituições educativas 
e dos seus cursos, por meio da avaliação que, a partir da LDB, passa 
a fazer parte do nosso ordenamento jurídico articulado com a 
qualidade do ensino.

Avaliação e qualidade do ensino

A avaliação pode se constituir num instrumento de controle, 
de regulação ou de emancipação, a partir de como foi planejada e 
considerando como são analisados os resultados obtidos.

Belloni, Magalhães e Sousa (2001, p.45) afirmam que avaliar 
é um “[...] processo sistemático de análise de uma atividade, fatos 
ou coisas que permite compreender, de forma contextualizada, 
todas as suas dimensões e implicações, com vistas a estimular seu 
aperfeiçoamento”.
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A LDB reconhece como incumbência da União, no inciso VI do 
Art. 9º:

[...] VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento 
escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração 
com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades 
e a melhoria da qualidade do ensino. (BRASIL, 1996).

Para Cury (2010, p.21):

Pela mediação da avaliação institucionalizada em sistema 
nacional, de melhoria em melhoria, deverá ir se aprimorando 
e enriquecendo a qualidade do ensino em vista do pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A letra da lei, além de refletir a insistência na dimensão ensino 
e na sua melhoria, como chama atenção Cury, concede à União a 
prerrogativa de estabelecer um processo permanente de avaliação 
do rendimento escolar e das instituições, pondo-se quase como um 
agente externo desse processo.

No entanto, é necessário, antes de se fazer uma leitura 
centralizadora desse processo avaliativo, buscarmos, no espírito da 
LDB, a flexibilidade que se evidencia na regulamentação da estrutura 
e funcionamento da educação escolar brasileira, a partir desse 
instrumento normativo, apontando para a diminuição dos controles 
cartoriais e ampliando a autonomia escolar.

Não significa, entretanto, que a flexibilidade é ilimitada, mas 
que, ao invés de engessamento, a regulamentação é necessária para 
nortear e para conferir a unidade nacional que não é uniforme. 
Estabelece limites, mas também um amplo leque de possibilidades.

Seguindo esse princípio, a LDB posiciona-se a favor de modos 
diversos de organização escolar na Educação Básica, da forma que 
melhor convier à escola para cumprir os compromissos assumidos 
pelo seu projeto pedagógico (Art. 12 e 13) “[...] sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar” (Art. 
23) (BRASIL, 1996). E, valorizando a experiência extraescolar, 
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permite à escola a reclassificação de alunos nos termos dos Art. 23 
e 2, os quais possibilitam o acesso aos estudos “independentemente 
de escolarização anterior”.

Assim, se a Lei reconhece os agentes educativos capazes de 
pensar num projeto pedagógico próprio, o estudante como autor do 
seu processo de aprendizagem, só pode entender a avaliação como 
flexível e cooperativa (envolvendo todos os agentes do processo) e 
voltada para a qualidade do ensino. Esse parece ser o espírito da lei 
que perpassa os treze artigos em que aparece a expressão avaliar ou 
avaliação.

Concordo de novo com Cury (1997, p.9):

[...] o espírito da lei também parece recusar uma avaliação 
única, uniforme e centralizada ao insistir em um federalismo 
cooperativo já presente na Constituição Federal de 1988. Não 
faz sentido abrir-se para uma flexibilidade processual, se depois 
a avaliação se transformar em uma camisa-de-força dos sistemas 
e dos estudantes.

Dentro dessa ótica se insere também o processo regulatório 
que não pode se limitar a um controle burocrático.

A regulação do sistema educativo no cenário brasileiro

Dias Sobrinho (2008, p. 204-205) afirma que

[...] a regulação, em muitos aspectos, estará em conformidade 
com a norma, porém, não há de se constranger a um mero 
cumprimento acrítico e burocrático das determinações exteriores. 
A regulação deve guardar rica relação com a auto-regulação, isto 
é, com as oportunidades e possibilidades que se produzem no 
exercício criativo da autonomia.

De forma direta, a LDB estabeleceu à União (Art. 9º, IX), aos 
Estados e Distrito Federal (Art. 10, IV) e aos Municípios (Art. 11, IV) 
incumbências para que exerçam a regulação.

Coerente com as interpretações até aqui feitas sobre o texto da 
lei, entende-se que ações de acreditação das instituições de ensino e 
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seus cursos por parte dos sistemas competentes, as quais implicam 
em procedimentos associados à implementação, acompanhamento, 
avaliação e fiscalização da determinação legal, devem ter sempre 
como foco o aprimoramento da qualidade da educação escolar.

No âmbito dos sistemas de ensino, a regulação é realizada 
por meio da concessão de atos autorizativos de funcionamento das 
instituições escolares e de seus cursos: Credenciamento institucional, 
Autorização e Reconhecimento de cursos.

Mas esses atos não são indefinidos no tempo. Eles têm 
prazos limitados com renovação periódica após processo regular de 
avaliação. Nasce daí uma associação entre avaliação e regulação.

A avaliação se apresenta como uma espécie de controle de 
resultados, dela dependendo a continuidade ou não das instituições 
e de seus cursos. Ela se faz necessária face ao direito do cidadão de 
acesso a uma educação de qualidade.

Considerações finais

Ao procurarmos refletir a respeito da relação entre avaliação 
e regulação da qualidade educacional, tendo como referência 
o ordenamento jurídico, é importante não ignorar a realidade 
brasileira, significativamente marcada pela excludência que vai exigir 
como direito de cidadania a universalização do acesso ao saber em 
um contexto escolar de qualidade. 

Esse direito, para ser efetivado, não se resume à letra da lei, mas 
implica no controle finalístico das instituições para o caminhar na 
direção definida pelo contorno legal.

É oportuno enfatizar o papel normativo, avaliativo e de 
supervisão dos Conselhos de Educação a quem cumpre a vigilância 
e a defesa do direito de todos à educação de qualidade, que se 
concretiza no planejamento e desenvolvimento de projetos educativos 
fundamentados na cidadania.



EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NO MARANHÃO:
RESOLUÇÕES NORMATIVAS E DISCUSSÕES PERTINENTES

23

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 9394, 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm. Acesso em: 9 nov. 2018.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano 
Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, Edição Extra nº 120-
A, 26 jun. 2014. Seção I, p. 1-8.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno, 
Resolução nº 2, de 22 de dezembro de 2017, institui e orienta a 
implementação da Base Nacional Comum Curricular. Diário Oficial 
da União, Brasília, 22 dez. 2107, Seção 1, pp. 41 a 44.

BELLONI, Isaura; MAGALHÃES, Heitor de; SOUSA, Luzia Costa de. 
Metodologia de avaliação em políticas públicas: uma experiência em 
educação profissional. São Paulo: Cortez, 2001.

CURY, Carlos Roberto Jamil. Qualidade em Educação. Revista 
Nuances: estudos sobre Educação, ano XVII, v. 17, n. 18, p. 15–31 
jan./dez. 2010.

CURY, Carlos Roberto Jamil. Reforma Universitária na nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Cadernos de Pesquisa, n. 
101, p. 3-19, julho 1997.

DIAS SOBRINHO, José Dias. Avaliação educativa: produção de 
sentidos com valor de formação. Avaliação: Revista da Avaliação 
da Educação Superior, Campinas; Sorocaba, v. 13, n. 1, p. 193-207, 
mar., 2008.





EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NO MARANHÃO:
RESOLUÇÕES NORMATIVAS E DISCUSSÕES PERTINENTES

25

CINQUENTA E OITO ANOS DE 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 

MARANHÃO: trajetória de um colegiado a serviço da 
educação (período de 2012 a 2018)

José Ribamar Bastos Ramos

Levando-se em consideração a importância e a 
responsabilidade do Conselho como órgão de Estado, 
espaço de interação/reflexão da sociedade civil e fórum 

da vontade plural da comunidade, órgão mediador entre a sociedade 
e o governo, devendo funcionar sempre como ponte (FREITAG, 
1966), decidiu-se historiar a continuidade da atuação deste Conselho 
Estadual de Educação do Maranhão, no Sistema Estadual de Ensino, 
nos últimos anos.

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão, criado pela Lei 
Estadual nº 2.235 de 28 de dezembro de 1962 (MARANHÃO, 1962), 
encontra-se atualmente sob a égide dos seguintes dispositivos legais:

1) Lei Estadual nº 8720 de 29 de novembro de 2007 
(MARANHÃO, 2007), que: “Dispões sobre a composição, estrutura 
e funcionamento do Conselho Estadual de Educação do Maranhão e 
dá outras providências”;

2) Decreto Estadual nº 24.390 de 1º de agosto de 2008 
(MARANHÃO, 2008), que: “Aprova o Regimento do Conselho 
Estadual de Educação e dá outras providências”;

3) Decreto Estadual nº 24.490 de 28 de agosto de 2008 
(MARANHÃO, 2008), que: “Altera dispositivo do Regimento Interno 
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do Conselho Estadual de Educação, aprovado pelo Decreto nº 24.390 
de 1º de agosto de 2008”.

Referido órgão tem assumido, tanto quanto possível, a 
consciência crítica das questões educacionais, buscando participar 
da definição e implementação da política educacional do Estado, 
revertendo equívocos conceituais ocasionadores de dificuldades ao 
seu pleno funcionamento.

O crescimento e o desenvolvimento da sociedade tem sugerido 
inúmeras demandas dentre as quais: aumento considerável de escolas 
de educação básica; intensificação de ensino profissionalizante 
para atender as necessidades imperiosas do mercado de trabalho; 
necessidade de atendimento e regulamentação da educação indígena, 
quilombola e do campo; institucionalização da descentralização, 
exigência dos sistemas administrativos que se implantam; educação 
especial, demandando recursos cada vez mais especializados para 
atender ao princípio da inclusão nas redes públicas e privadas, na 
garantia da educação como direito de todos e dever do Estado e de 
toda sociedade; metodologias de ensino cada vez mais especializadas; 
exigência de currículos atendentes às atividades funcionais e 
profissionais; avanço nas tecnologias de comunicação e informação, 
geradoras de mudanças em todos os níveis da sociedade; aumento 
de revalidação e reconhecimento de cursos e estudos realizados no 
exterior; exigência de cursos de Pós-Graduação lato e stricto sensu para 
atuação no magistério e nos diversos setores e áreas da contextura 
social; implantação e implementação de ensino a distância com 
percentuais elevadíssimos.

Considerando essa demanda crescente e desafiadora, tem o 
Conselho continuado a desenvolver estudos e pesquisas, emitindo 
e atualizando normas traduzidas em indicações orientadoras, 
pareceres jurisprudenciais sobre assuntos suscitados pelos vários 
sistemas de ensino e pela sociedade civil, e resoluções normativas 
reguladoras da estrutura e do funcionamento da educação básica e 
da educação superior. 

Em sequência à Normatização do Sistema de Ensino do Estado 
do Maranhão, o Conselho emitiu no período de 2012 a 2018, as 
seguintes normas específicas (MARANHÃO, 2012-2018), que se 
encontram vigentes:
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Resolução nº 116/2012 - CEE/MA, que:

Estabelece normas para certificar, no âmbito do Sistema Estadual 
de Ensino do Maranhão, a conclusão do Ensino Fundamental 
de jovens e adultos com a utilização dos resultados do Exame 
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
– ENCEJJA, promovido pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais – INEP, e dá outras providências 
(MARANHÃO, 2012).

Resolução nº 012/2013 - CEE/MA, que: 

Dá nova redação aos artigos 1º e 3º da Resolução nº 26/2010-
CEE/MA, que estabelece normas para a certificação de jovens e 
adultos no nível de conclusão do Ensino Médio, com utilização 
dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, no 
Sistema Estadual de Ensino do Maranhão e dá outras providências 
(MARANHÃO, 2013).

Resolução nº 120/2013 - CEE/MA, que “Estabelece normas para 
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Sistema Estadual 
de Ensino do Maranhão e dá outras providências” (MARANHÃO, 
2013).

Resolução nº 073/2014 - CEE/MA, que altera as redações dos 
§§ 1º e 2º do Art. 2º da Resolução nº 319/2004-CEE: “Dispõe sobre 
declaração de equivalência de estudos realizados no exterior aos do 
Sistema Estadual de Educação do Maranhão, em nível de Educação 
Básica, e dá outras providências” (MARANHÃO, 2014).

Resolução nº 127/2014 - CEE/MA, que: 

Estabelece medidas disciplinares a serem aplicadas a entidade 
mantenedora de estabelecimento de ensino da rede privada que 
desenvolver atividades escolares sem o devido credenciamento ou 
renovação de credenciamento (MARANHÃO, 2014).

Resolução nº 260/2014 - CEE/MA, que: 

Dispõe sobre medidas disciplinares a serem aplicadas a 
estabelecimentos de Educação Básica da rede pública e privada 
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que não atenderem ao prazo determinado pelo Conselho para o 
reconhecimento e para a renovação de reconhecimento de seus 
cursos (MARANHÃO, 2014).

Resolução nº 021/2015 - CEE/MA, que “Estabelece normas 
para o atendimento, nas etapas e modalidades da Educação Básica, 
a jovens e adultos privados de liberdade, do sistema prisional do 
Estado do Maranhão” (MARANHÃO, 2015).

Resolução nº 032/2015 - CEE/MA, que “Estabelece Diretrizes 
Curriculares para a Educação Infantil no Estado do Maranhão” 
(MARANHÃO, 2015).

Resolução nº 033/2015 - CEE/MA, que “Estabelece normas 
para o atendimento, nas etapas e modalidades da Educação 
Básica, a adolescentes em cumprimento de medidas cautelares e 
socioeducativas, no Estado do Maranhão” (MARANHÃO, 2015).

Resolução nº 093/2015 - CEE/MA, que “Estabelece normas para 
o atendimento de educação escolar para populações em situação de 
itinerância no Sistema Estadual de Ensino do Maranhão e dá outras 
providências” (MARANHÃO, 2015).

Resolução nº 109/2016 - CEE/MA, que “Dispõe sobre 
credenciamento e recredenciamento de Escolas de Governo para fins 
específicos de oferta de cursos presenciais de pós-graduação lato 
sensu, em nível de especialização” (MARANHÃO, 2016).

Resolução nº 29/2018 - CEE/MA, que: 

Estabelece normas para certificação de conclusão do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio e para emissão da declaração 
parcial de proficiência, com a utilização dos resultados do 
Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos – ENCCEJA, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão (MARANHÃO, 2018).

Resolução nº 31/2018 - CEE/MA, que:

Dispõe sobre credenciamento e recredenciamento de instituições 
escolares e autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento para oferta de Educação Básica no Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão e dá outras providências 
(MARANHÃO, 2018).
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Resolução nº 109/2018 - CEE/MA, que “Estabelece normas para 
a Educação Superior no Sistema Estadual de Ensino do Maranhão e 
dá outras providências” (MARANHÃO, 2018).

Resolução nº 223/2018 - CEE/MA, que “Define normas 
complementares para a matrícula inicial de crianças da Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental de nove anos de duração no Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão” (MARANHÃO, 2018).

No espaço de 2012 a 2018, o Conselho Estadual de Educação, 
no desempenho de sua função reguladora, emitiu 320 Resoluções 
sobre Credenciamento e Renovação de Credenciamento de 
estabelecimentos de ensino públicos e privados de Educação Básica 
e Profissional; 640 resoluções sobre Autorização de Funcionamento 
de cursos da Educação Básica; 1031 Resoluções de Reconhecimento 
e Renovação de Reconhecimento de cursos da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional, e 
79 Desativações de escolas e cursos. O Conselho Recredenciou 
a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e continua 
Reconhecendo ou Renovando o Reconhecimento de seus cursos em 
todo o Estado do Maranhão (MARANHÃO, 2012-2018).

Com a criação da Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão (UEMASUL), em novembro de 2016, o Conselho 
procedeu ao seu Credenciamento e encontra-se Reconhecendo ou 
Renovando o Reconhecimento de seus cursos.

O Conselho Estadual de Educação, com fundamento na 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), na Constituição do 
Estado do Maranhão (MARANHÃO, 1990) e na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 9394 (BRASIL, 1996) que preceituam 
o regime de colaboração, tem contribuído para a formação de um 
sistema nacional articulado de educação, participando de ações 
conjuntas com a Secretaria de Estado da Educação, na elaboração, 
implantação e implementação do Plano Estadual de Educação, 
objeto da Lei nº 10.099 (MARANHÃO, 2014), com a proposição de 
princípios valiosos e consensuais, muitos dos quais inseridos no texto 
do plano. Tem também participado com a SEDUC, na elaboração 
de projetos visando à melhoria na qualidade do ensino, e mais, na 
Supervisão do Sistema Estadual, com a participação efetiva e valiosa 
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da Supervisão de Inspeção Escolar e das Unidades Regionais de 
Educação.

O regime de colaboração tem também constituído princípio 
básico nas ações conjuntas do Conselho com várias instituições, 
dentre as quais destacam-se: Ministério Público (Promotoria 
de Justiça Especializada na Defesa da Educação, em assuntos 
pertinentes a denúncias, interpretação e aplicação de dispositivos 
legais; Escolas Superiores da Magistratura e do Ministério Público 
no Credenciamento de cursos presenciais de Pós-Graduação lato 
sensu (especialização), em suas áreas de atuação; Conselho de 
Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
(FUNDEB), interpretando e dando cumprimento à legislação 
específica; União Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDIME), 
no aperfeiçoamento e na melhoria das funções administrativas, 
financeira e pedagógica dos estabelecimentos de ensino; União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), na 
criação e orientação de seus Conselhos; Sindicatos de Dirigentes de 
Estabelecimentos de Ensino, na melhoria de suas gestões.

Em sua trajetória, tem o Conselho participado de reuniões do 
Fórum do Conselho Nacional de Educação, do Fórum dos Conselhos 
Estaduais de Educação e de Conferências e Seminários Nacionais, 
Estaduais e Municipais, nos quais são tratados assuntos da mais alta 
relevância para a melhoria do processo educacional e elevação dos 
índices de educação do Maranhão e do Brasil.

Na Conferência Maranhense de Educação (COMAE), realizada 
em outubro de 2018, na qual participaram a Secretaria de Estado da 
Educação do Maranhão, as Secretarias Municipais de Educação, os 
Conselhos Municipais de Educação, representantes da sociedade civil 
e de várias instituições públicas e privadas educacionais, destacou-se 
o Conselho Estadual de Educação, pela sua atuação eficiente, eficaz e 
efetiva, contribuindo na avaliação dos Planos de Educação (Nacional, 
Estadual e Municipal) e na proposição de políticas educacionais para 
efetivação de suas metas e estratégias.

No desenvolvimento de sua função itinerante, promoveu 
em parceria com o Ministério Público do Estado do Maranhão, o 
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Encontro Regional de Educação da Região Tocantina, no mês de 
agosto de 2018. Durante esse encontro foram realizadas palestras 
sobre temas importantíssimos, como: os Desafios da Educação 
Pública Brasileira e Indicadores Educacionais da Região Tocantina.

Nessa mesma ocasião, foram tratados assuntos da mais alta 
relevância: Desafios de implementação do regime de colaboração, 
Capacitação sobre controle e monitoramento social da educação 
e Desafios para a melhoria dos indicadores de Leitura no ensino 
fundamental do Maranhão.

Na programação dessa itinerância, realizou-se audiências 
orientadoras com representantes de escolas com processos em 
tramitação no CEE/MA. Visitou-se a recém criada UEMASUL, 
estreitando a relação com a referida Universidade e objetivando o 
pleno funcionamento da citada instituição de ensino superior.

Ressalte-se também a visita realizada no Centro de Ensino 
Profissionalizante localizado no município de Axixá, neste Estado, 
instituição vinculada ao Instituto Estadual de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (IEMA), no qual a educação profissional 
técnica de nível médio é referência no contexto educacional do 
Maranhão e do Brasil. 

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão vem ao longo 
dos anos acompanhando as mudanças que vêm ocorrendo no contexto 
da legislação educacional brasileira e procedendo às adequações 
necessárias ao seu cumprimento na esfera estadual, assim como no 
trabalho de formulação de políticas públicas educacionais que visam 
a melhoria da qualidade do ensino no Estado do Maranhão.

À vista do exposto, diríamos como disse Rui Barbosa (1967, 
p. 53): “O ensino, como a justiça e a administração, prospera e 
vive muito mais, realmente, da verdade e moralidade com que se 
pratica, do que das grandes inovações e belas reformas que se lhes 
consagram”.

Muito foi e tem sido realizado pelo Conselho Estadual de 
Educação com a participação do governo do Estado do Maranhão, 
em prol da educação, pois é preciso que se tenha esperança na 
educação, porque educação não para, é permanente; porque 
educação é quase tudo, porque educação é a própria vida.
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: 
aspectos conceituais e operacionais

Soraia Raquel Alves da Silva
Régina Maria Silva Galeno

No momento atual da política curricular no país, em 
que ocorre um alinhamento nacional em torno de 
uma Base Nacional Comum Curricular - BNCC, as 

escolas da Educação Básica se inserem neste contexto, uma vez que 
precisam revisar, realinhar e replanejar suas propostas pedagógicas 
em articulação com a BNCC.

Tratar neste artigo dessa temática possibilitará uma orientação 
importante sobre a organização da proposta pedagógica que se 
insere na Resolução CEE/MA nº 31/2018, como um dos documentos 
necessários à concessão dos atos de Credenciamento, Renovação 
de Credenciamento, Autorização, Reconhecimento e Renovação de 
Reconhecimento. 

Nesse sentido, tem-se por objetivo refletir sobre o significado 
da Base Nacional Comum Curricular e suas implicações no processo 
educativo desenvolvido nas instituições de ensino.

A ideia de uma base curricular comum às escolas de todo o 
Brasil já existe desde a promulgação da Constituição de 1988, cujo 
artigo 210 prevê que devem ser “[...] fixados conteúdos mínimos 
para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 
regionais” (BRASIL, 2010).
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Na trajetória normativa da BNCC, também se encontra a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 que no inciso IV do artigo 
5º assinala ser incumbência da União:

[...] estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a 
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que 
nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 
assegurar formação básica comum (BRASIL, 1996). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(2009), para a Educação Básica (2010), para o Ensino Fundamental 
com duração de 9 (nove) anos (2010) e para o Ensino Médio (2012) 
apontam para a necessidade de uma base nacional comum. No mesmo 
sentido, no Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei nº 13005/2014, 
a BNCC é estabelecida como estratégia para o cumprimento das 
metas 2, 3 e 7 que tratam respectivamente do Ensino Fundamental, 
do Ensino Médio e da qualidade da Educação Básica. 

Na Meta 7 do PNE, na estratégia 7.1, fixa que se deve:

[...] estabelecer e implantar, mediante pactuação inter-federativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual 
e local. (BRASIL, 2014).

Observa-se, portanto, que a elaboração da BNCC cumpre 
determinação legal, constituindo-se numa política curricular para a 
Educação Básica brasileira, aprovada definitivamente pelo Conselho 
Nacional de Educação, em 15 de dezembro de 2017, por meio da 
Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, a ser respeitada, 
obrigatoriamente, ao longo das etapas e respectivas modalidades no 
âmbito da Educação Básica. Ressalta-se que, na referida resolução foi 
aprovada a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental. Conforme Art. 1º da Resolução CNE/CP nº 
2/2017, já citado acima, a BNCC encontra-se instituída como:
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[...] o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito 
da Educação Básica escolar, e orientam sua implementação pelos 
sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem 
como pelas instituições ou redes escolares. (BRASIL, 2017).

E na perspectiva da prática escolar, assim orienta o § 1º do Art. 
5º da Resolução CNE/CP nº 2/2017:

A BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, 
implementação, avaliação e revisão dos currículos e, 
consequentemente, das propostas pedagógicas das instituições 
escolares, contribuindo, desse modo, para a articulação e 
coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas em 
âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em 
relação à formação de professores, à avaliação da aprendizagem, 
à definição de recursos didáticos e aos critérios definidores de 
infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta 
de educação de qualidade. (BRASIL, 2017).

Com a aprovação da BNCC, as instituições de ensino ou redes 
escolares públicas e privadas da Educação Básica, dos sistemas 
federal, estaduais, distrital e municipais devem revisar currículos e 
propostas pedagógicas. Conforme o Parágrafo único do artigo 15 
da Resolução CNE/CP nº 2/2017, a referida adequação deve ser 
efetivada preferencialmente até 2019 e, no máximo, até início do ano 
letivo de 2020.

Importante ressaltar que a BNCC não é o currículo. Ao 
contrário, corresponde a uma parte do currículo, é um referencial 
comum nacional obrigatório, a ser desenvolvido em todas as escolas 
brasileiras, que necessita ser complementada e enriquecida. Como 
consta nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica, o currículo 
deve ser entendido como: 

[...] experiências escolares que se desdobram em torno do 
conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando 
vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos 
historicamente acumulados e contribuindo para construir as 
identidades dos educandos. (BRASIL, 2010).
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Nesse sentido, compreende-se que o currículo é construído 
no espaço de cada escola, de forma dinâmica e contextualizada, 
permeado de intenções, não se reduzindo à seleção de conteúdos, 
mas envolvendo interações, relações pedagógicas e sociais, enfim, a 
convivência. Para a construção do currículo, importante e necessário 
se faz a construção dos referenciais curriculares, proposta pedagógica, 
planos curriculares que delineiam os objetivos e as perspectivas a 
serem desenvolvidas no trabalho pedagógico. O currículo representa, 
portanto, uma construção cultural e social que engloba um conjunto 
de decisões.

Nessa concepção de currículo, a organização de uma base 
comum curricular não deve ser sinônimo de homogeneização. É 
imprescindível considerar a diversidade, as necessidades dos alunos, 
as características locais e regionais. Deste modo, compreende-se que 
a BNCC necessita ser complementada por uma parte diversificada 
que não deve ser justaposta, organizada em bloco distinto, mas 
planejada como um todo integrado.

De acordo com o Art. 26 da LDB nº 9394/96: 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental 
e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, 
da economia e dos educandos. (BRASIL, 1996).

A Base Nacional Comum Curricular trata-se de uma ferramenta 
de referência nacional dos objetivos de aprendizagem, por meio da 
definição de competências e habilidades essenciais que visa a orientar 
a elaboração do currículo específico de cada escola. Portanto, 
como documento orientador, estabelece princípios metodológicos e 
diretrizes gerais a serem considerados na elaboração dos currículos 
escolares. 

Por meio da Portaria nº 331 de 5/4/2018, o Ministério da 
Educação (MEC) instituiu o ProBNCC, Programa de Apoio à 
Implementação da BNCC pelos Estados da Federação - UF, por 
intermédio das Secretarias Estaduais e Distrital de Educação e das 
Secretarias Municipais de Educação, no processo de revisão ou 
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elaboração e implementação de seus currículos alinhados à BNCC, em 
regime de colaboração entre estados, Distrito Federal e municípios. 
O Programa objetivou que, até o final de 2018, as unidades da 
federação (redes estaduais e municipais) tivessem revisado suas 
propostas curriculares, servindo de referenciais orientadores para as 
instituições escolares. 

Nesse cenário, importante destacar que cada escola precisa 
fazer as adequações à BNCC na sua respectiva proposta pedagógica 
e, por conseguinte, no seu plano curricular. Tal necessidade ocorre, 
considerando a característica do projeto político pedagógico, de 
refletir a intencionalidade da respectiva comunidade educativa, os 
fundamentos teórico-metodológicos, os objetivos, as formas de 
implementação e avaliação. 

Cada instituição de ensino, mesmo pertencente a uma 
rede, possui realidade e características peculiares, apresentando, 
portanto, propostas pedagógicas próprias. Por compartilhar dessa 
compreensão e por entender o papel dos estabelecimentos de ensino 
na elaboração e execução de sua proposta pedagógica, conforme 
Art. 12 da LDB, que o Conselho Estadual de Educação do Estado 
do Maranhão, ao tratar dos documentos necessários para emissão 
de atos regulatórios para credenciamento institucional e autorização 
e reconhecimento de cursos e/ou etapas de ensino da Educação 
Básica, indica a apresentação da proposta pedagógica da instituição 
de ensino. 

Como afirma Veiga (1998, p. 11): 

O projeto político pedagógico é um documento que não se 
reduz à dimensão pedagógica, nem muito menos ao conjunto de 
projetos e planos isolados de cada professor em sua sala de aula. 
O projeto pedagógico é, portanto, um produto específico que 
reflete a realidade da escola, situada em um contexto mais amplo 
que influencia e que pode ser por ela influenciado. Em suma, é 
um instrumento clarificador da ação educativa da escola em sua 
totalidade.

A Resolução CEE/MA nº 31/2018 que dispõe sobre 
Credenciamento e Recredenciamento de Instituições Escolares e 
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Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento 
para oferta de Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino 
do Maranhão e dá outras providências, aponta, em seu artigo 6º, 
que a proposta pedagógica deve conter, entre outros elementos, 
identif icação da instituição escolar; a fundamentação teórica, 
evidenciando concepção de educação, conhecimento e avaliação, 
bem como os pressupostos pedagógicos; os objetivos propostos 
para a escola; a organização da oferta de vagas; plano curricular 
por etapa e/ou modalidade da Educação Básica, respeitando a 
legislação educacional e, em especial, as respectivas diretrizes 
curriculares nacionais e estaduais. 

O plano curricular, portanto, faz parte da proposta pedagógica 
e necessita ser organizado observando a Base Nacional Comum 
Curricular com a devida complementação com a parte diversificada. 

A partir dessa compreensão, é relevante que as instituições 
de ensino, ao realizarem as alterações nas propostas pedagógicas, 
incluindo seus respectivos planos curriculares, promovam o 
enriquecimento curricular da BNCC, contemplando as características 
regionais e locais, respeitando a individualidade dos estudantes e 
buscando um processo participativo de decisões. É primordial que 
as escolas acrescentem o que for característico de cada localidade 
e região, sem deixar de lado os direitos da aprendizagem dos alunos 
previstos na BNCC. Nesse sentido, compreende-se que a BNCC 
fomenta a mudança na estrutura curricular que deve ter como foco 
principal a aprendizagem dos alunos.

Um dos princípios impulsionadores da Base Nacional Comum 
Curricular corresponde à equidade, entendida como a definição de 
conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem 
desenvolver durante a vida escolar, de forma progressiva, de acordo 
com o nível de desenvolvimento de cada faixa etária, para a formação 
do cidadão em cada ano da Educação Básica, com a garantia do 
acesso aos conhecimentos e competências independentemente de sua 
localidade geográfica. Este caráter de equidade, tendo o estudante 
como centro do processo educativo, visa eliminar as desigualdades 
de aprendizagem identificadas nas diferentes regiões, segmentos e 
mesmo entre instituições públicas e privadas.
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Esse é o foco, a centralidade de todo o processo educativo, no 
aluno e no processo individual de aprendizagem. Não há ao que se 
contrapor, a aprendizagem é direito inegociável do aluno. Ressalta-
se a pertinência do entendimento de que não basta garantir o acesso 
à escola. É necessário garantir a permanência com a oferta de uma 
educação de qualidade. E, nesse sentido, a perspectiva de inclusão e 
o respeito às diferenças são elementos indispensáveis ao alcance da 
qualidade no processo educativo. 

Diante do exposto, observa-se que, com a implementação 
da BNCC, busca-se a superação da fragmentação das políticas 
educacionais, o fortalecimento do regime de colaboração entre as 
três esferas de governo e nivelamento do ensino ofertado na Educação 
Básica.  

Paulatinamente, a BNCC, do ponto de vista de planejamento 
da organização escolar, se propõe a balizar a qualidade educacional, 
a partir do regime de colaboração com a implementação de políticas 
para formação de professores, material didático e tecnologias de 
ensino-aprendizagem capazes de garantir a equidade do direito à 
aprendizagem de forma equitativa nos sistemas sistemas de ensino 
do país.

Reforçando: a revisão e implementação curricular, no âmbito 
dos sistemas de ensino, exigirão esforço estratégico e financeiro.  A 
construção de um currículo baseado na qualidade da educação, com 
alcance em todas as redes de ensino do país, capaz de inserir uma 
dinâmica com a atuação das escolas, exigirá um esforço colaborativo 
entre os entes federativos, que não devem perder de vista os princípios 
de democracia, igualdade e diversidade tão importantes na definição 
e na estruturação de politicas públicas. 

Resta claro que, o alinhamento do previsto das normativas 
legais deverá deliberar sobre a força enunciativa de outros dispositivos 
legais como o Estatuto da Criança e do Adolescente e outros mais 
específicos, como a suplementação financeira ao FUNDEB, e ainda 
à previsão de complementação para assistência técnica e financeira 
da União para satisfazer a padrões de qualidade, conforme Art. 211 
da Constituição/98. 
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O direito à aprendizagem não pode prescindir de políticas 
públicas de financiamento para a educação que visem à gestão de 
recursos pautados em padrão de qualidade. Sabe-se que o tema é 
polêmico e envolve diferentes concepções de educação pública. 
Portanto, para não correr riscos de deixar lacunas, ratifica-se a 
importância do financiamento para a política curricular, posto sua 
relevância como complemento e contribuição para o fortalecimento 
de outras políticas específicas como a valorização do profissional 
docente, a alfabetização, a universalização do acesso, a educação 
integral, a educação especial, a educação do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas, dentre outros. 

As reflexões realizadas no presente artigo buscam contribuir 
no processo formativo dos estudantes, enquanto sujeitos históricos 
e sociais, no âmbito da escola. Espera-se que a revisão curricular 
proposta pela BNCC possa auxiliar no desenvolvimento de práticas 
de ensino que coadunem com a concretização da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem.
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O MEIO AMBIENTE E A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL, NO ENSINO BÁSICO: uma pedagogia 

fundamental às bases curriculares e aos projetos pedagógicos

Maria Vitória Bouças Bahia Silva
Maria Elizabeth Gomes Braga

Este artigo traz uma discussão que está tanto em conteúdos 
diretos - da Geografia, da Biologia, das Ciências Naturais, 
quanto indiretos, os ditos transversais, e é de grande 

relevância para todos os envolvidos com Educação, sobretudo 
os que produzem as propostas pedagógicas. Porque a Educação 
Ambiental envolve tanto o ideal pedagógico de uma instituição de 
ensino quanto o viés político-humanitário da missão educativa como 
resposta à Sociedade e ao Planeta Terra. Nesse sentido, as reflexões 
presentes neste texto se inserem na pertinência com as Resoluções 
31/2018 e 109/2018 – CEE-MA.

Cumpre educar para a consciência de que o homem é hoje 
um poderoso agente de alterações dos ciclos naturais. As mudanças 
ambientais em curso estão concentradas em poucas décadas, e 
possuem um escopo global e estão profundamente relacionadas ao 
comportamento humano. 

Mas, com o avanço tecnológico, esquecemos que a nossa 
dependência da Natureza continua. Os problemas advindos do 
crescimento populacional, o consumismo que causa desmatamento, 
poluição das águas, poluição aérea, que leva à destruição da camada 
de ozônio, que contribui para o aquecimento global, erosão e outros 
fatores, levam-nos a refletir sobre a necessária Educação Ambiental. 
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Neste contexto, Capra (2006) bem cita que “Um crescimento 
ilimitado num planeta finito é impossível”. A Assembleia Geral da 
ONU, em Nova Iorque, classificou como potencialmente catastróficos 
os impactos das mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, 
António Guterres, alertou em seu discurso que a velocidade do 
aquecimento global tem provocado emergências no mundo todo, 
na mesma ocasião em que líderes dos países enfatizaram suas 
vulnerabilidades quanto a esse tema. 

Muitos deles contaram os problemas ambientais que requerem 
medidas urgentes, a exemplo dos países insulares que sofrem com o 
impacto crescente nos glaciais e no aquífero; Hilda Heine, Presidente 
das Ilhas Marshall clamou pela implementação urgente do Acordo 
de Paris para o clima. Enfatizou-se, outrossim, o papel dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que buscam eliminar uma 
série de problemas sociais de maneira ambientalmente sustentável 
até 2030, e da ONU em obter as parcerias globais necessárias para 
combater as mudanças climáticas e resolver uma série de outros 
problemas, incluindo a atual crise migratória global, ONU (2018).

Entende-se que o desenvolvimento sustentável deve atender 
às necessidades da geração atual sem comprometer a existência 
das gerações futuras (ONU, 1991). Nesse rastro, traz-se o conceito 
de sociedade sustentável de Brown (1981, p.16), que a entende 
como “[...] aquela que satisfaz suas necessidades sem diminuir as 
perspectivas das gerações humanas futuras”. 

De forma complementar, Diegues (1994) traz contribuição 
crítica ao conceito de desenvolvimento sustentável compreendendo 
que o mais adequado seria o conceito de sociedades sustentáveis, no 
sentido de que cada grupo social, nação deveria definir seus próprios 
padrões de produção e consumo, assim como o bem-estar a partir 
de sua cultura, de seu desenvolvimento histórico e de seu ambiente 
natural. 

Desse modo, evoluir-se-ia de um padrão de sociedades 
industriais, para uma variedade de sociedades sustentáveis que 
estejam pautadas nos princípios básicos da sustentabilidade 
ecológica, econômica, social e política. 
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Para Sachs (2008) o desenvolvimento sustentável não pode ser 
encapsulado em forma simples, pois é multidimensional, complexo 
e estruturalmente heterogêneo. É necessário se revisitar a ideia de 
desenvolvimento sustentável de modo a torná-lo mais operacional. 
As configurações socioeconômicas e culturais são diversas. 

A relação entre o meio ambiente e o desenvolvimento, e 
a necessidade imperativa para o desenvolvimento sustentável é 
reconhecida em todo o mundo e os governos delinearam um programa 
detalhado, a Agenda 21, uma ação para afastar o mundo do atual 
modelo insustentável de crescimento econômico, direcionando para 
atividades protetivas e de renovação dos recursos ambientais, no 
qual o crescimento e o desenvolvimento dependem. 

As áreas de ação incluem: proteger a atmosfera; combater 
o desmatamento, a perda de solo e a desertificação; prevenir a 
poluição da água e do ar; deter a destruição das populações de peixes 
e promover uma gestão segura dos resíduos tóxicos. 

Agenda 21 foi além das questões ambientais para abordar os 
padrões de desenvolvimento que causam danos ao meio ambiente. A 
pobreza e a dívida externa dos países em desenvolvimento; padrões 
insustentáveis de produção e consumo; pressões demográficas e a 
estrutura da economia internacional, ONU (2018). 

O Fórum Global das Organizações Não Governamentais 
realizado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 1992, ratificou 32 tratados 
sobre a temática ambiental. Um dos tratados mais importantes 
foi sobre a Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global. Este documento se constituiu como marco 
referencial da Educação Ambiental e se tornou a Carta de Princípios 
da Rede Brasileira de Educação Ambiental, SEMA (MARANHÃO, 
2018).
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PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO PARA SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS 
E RESPONSABILIDADE GLOBAL

1. A educação é um direito de todos, somos todos aprendizes e 
educadores. 
2. A educação ambiental deve ter como base o pensamento 
crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seus modos 
formal, não formal e informal, promovendo a transformação e a 
construção da sociedade.
3. A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito 
de formar cidadãos com consciência local e planetária, que 
respeitem a autodeterminação dos povos e a soberania das 
nações. 
4. A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato 
político, baseado em valores para a transformação social. 
5. A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, 
enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo 
de forma interdisciplinar. 
6. A educação ambiental deve estimular a solidariedade, a 
igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se de 
estratégias democráticas e interação entre as culturas. 
7. A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, 
suas causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seus 
contextos social e histórico. Aspectos primordiais relacionados 
ao desenvolvimento e ao meio ambiente tais como população, 
saúde, democracia, fome, degradação da flora e fauna devem ser 
abordados dessa maneira. 
8. A educação ambiental deve facilitar a cooperação mútua e 
equitativa nos processos de decisão, em todos os níveis e etapas.
9. A educação ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, 
refletir e utilizar a história indígena e culturas locais, assim como 
promover a diversidade cultural, linguística e ecológica. Isto 
implica uma revisão da história dos povos nativos para modificar 
os enfoques etnocêntricos, além de estimular a educação bilíngue.
10. A educação ambiental deve estimular e potencializar o 
poder das diversas populações, promover oportunidades para 
as mudanças democráticas de base que estimulem os setores 
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populares da sociedade. Isto implica que as comunidades devem 
retomar a condução de seus próprios destinos.
11. A educação ambiental valoriza as diferentes formas de 
conhecimento. Este é diversificado, acumulado e produzido 
socialmente, não devendo ser patenteado ou monopolizado. 
12. A educação ambiental deve ser planejada para capacitar as 
pessoas a trabalharem conflitos de maneira justa e humana. 
13. A educação ambiental deve promover a cooperação e o 
diálogo entre indivíduos e instituições, com a finalidade de criar 
novos modos de vida, baseados em atender às necessidades 
básicas de todos, sem distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, 
religião, classe ou mentais. 
14. A educação ambiental requer a democratização dos meios 
de comunicação de massa e seu comprometimento com os 
interesses de todos os setores da sociedade. A comunicação é um 
direito inalienável e os meios de comunicação de massa devem 
ser transformados em um canal privilegiado de educação, não 
somente disseminando informações em bases igualitárias, mas 
também promovendo intercâmbio de experiências, métodos e 
valores. 
15. A educação ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, 
valores, atitudes e ações. Deve converter cada oportunidade em 
experiências educativas de sociedades sustentáveis. 
16. A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma 
consciência ética sobre todas as formas de vida com as quais 
compartilhamos este planeta, respeitar seus ciclos vitais e impor 
limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos.

Neste sentido a ONU (2018) propôs em sua nova agenda 
de desenvolvimento sustentável 2030, 17 objetivos para o 
desenvolvimento sustentável, que são:

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares.
2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhoraria da nutrição e promover a agricultura sustentável.
3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades.
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4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos.
5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 
e meninas.
6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos.
7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia, para todos.
8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para 
todos.
9. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para 
todos.
10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis.
12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima 
e seus impactos.
14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, 
e deter a perda de biodiversidade.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis.
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 
global para o desenvolvimento sustentável.

Entende-se que dentro dos objetivos da nova agenda 2030 
da ONU (2018) seja oportuno trazer para uma discussão sobre 
desenvolvimento sustentável a questão da Ecologia, o Meio Ambiente, 
principalmente a Educação Ambiental nas escolas. Nesse contexto, 
ressalva-se a Educação Ambiental, cujo papel é central na busca pelo 
desenvolvimento sustentável e tem na escola um espaço privilegiado 
para sua implantação.
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ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE, ECOSSISTEMA: um conteúdo 
fundamental para a proposta pedagógica

Camargo (2012) relata que, em 1866, o biólogo alemão Ernest 
Haeckel, em sua obra “Morfologia Geral dos Organismos”, propôs a 
criação de uma nova e modesta disciplina científica, ligada ao campo 
da Biologia, que teria por função estudar as relações entre as espécies 
animais e o seu ambiente orgânico e inorgânico. Para denominá-la, 
ele utilizou a palavra grega OIKOS (casa) e assim, cunhou o termo 
ECOLOGIA: “Ciência da casa”. (CAPRA, 1996, apud CAMARGO, 
2012, p.43) cita que Haeckel, a definiu como “[...] a ciência das 
relações entre organismos e o mundo circunvizinho”. É o estudo das 
relações que interligam todos os membros do Lar Terra. (CAPRA, 
2006, p.43). 

A Ecologia tem o objetivo de estudar com detalhes as 
características do Ecossistema do Meio Ambiente e como ciência tem 
se expandido extraordinariamente ao longo dos anos.

Educação Ambiental e Meio Ambiente estão diretamente 
ligados a Ecologia. Para Gomes et al. (2014), a Ecologia que é uma das 
vertentes do Pensamento Sistêmico, emerge da Escola Organísmica 
da Biologia com os estudos sobre as comunidades de organismos 
e das relações que interligam os organismos. A compreensão dos 
sistemas vivos como redes oferece uma nova perspectiva acerca das 
chamadas hierarquias da natureza. Ecologia, palavra proveniente 
do grego OIKOS (lar – casa) LOGOS, estudo do Lar Terra. O Papa 
Francisco, em sua Carta Encíclica Laudadto Si, nos conclama a 
cuidar de Nossa casa, do nosso Planeta:

O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a 
preocupação de unir toda a família humana na busca de um 
desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as 
coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca 
recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter 
criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar 
na construção da nossa casa comum. (PAPA FRANCISCO, 2016, 
p.13).
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A.G. Tanley em 1935 introduziu o termo “Ecossistema”, que 
expressava a totalidade do sistema abrangendo os organismos e o 
meio físico e as trocas que ocorriam entre os componentes físicos 
e biológicos (KINGSLAND, 2005 apud KATO e MARTINS, 2016, p. 
184). Este sistema ecológico se encontra dentro da biosfera, que é a 
camada de vida que envolve a Terra. 

A partir do século XX, as cadeias alimentares e os ciclos de 
alimentação começaram a ser estudados e constatou-se que 
pequenas alterações no meio físico alteraram a cadeia alimentar e 
chegaram até a concepção contemporânea de Teias Alimentares, 
a Teia da Vida, que é visão holística do ecossistema que também 
podemos chamar de visão ecológica, que é aquela que vê o mundo 
integrado, o meio Biótico e Abiótico como partes associadas.  

No início da década de 1970, o filósofo Arne Naess, fez a 
distinção a qual chamou de Ecologia Rasa e Ecologia Profunda. Esta 
distinção é amplamente aceita nos dias atuais. Classificou como 
Ecologia Rasa, a ecologia antropocêntrica, ou seja, centralizada no 
ser humano. Que vê os seres humanos situados acima ou fora da 
natureza, fonte de todos os valores. A Ecologia Profunda não separa 
os seres humanos ou qualquer outra coisa do meio ambiente natural, 
está alicerçada em valores Ecocêntricos (centralizados na Terra) 
todos estão interconectados e são interdependentes, não vê o mundo 
de maneira isolada, reconhece o valor intrínseco de todos os seres 
vivos e concebe os seres humanos apenas como um fio particular na 
teia da vida Capra (2006).

Lovatto et al. (2011) explica que a ecologia profunda propõe 
a reinterpretação e a recolocação do homem na Natureza, é uma 
alternativa para as melhoras esperadas no mundo, pois a mudança 
do comportamento humano diante da Natureza está condicionada 
ao reconhecimento da espécie como parte integral e indissociável 
dessa. 

O Professor precisa “Ecologizar”, que é ativar o modo de 
ação ecológica, necessário para direcionar o rumo da evolução dos 
estudos. Esta expressão foi criada pelo Arquiteto e Ambientalista 
Mauricio Andrés Ribeiro (1988). Este verbo não existe no dicionário. 
Mas, Aulete (2011) o definiu como descrito acima.  
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A Natureza é uma atividade viva, autônoma, produtora de formas 
e ritmos que podem ser percebidos e sentidos. A Natureza protegida 
é como uma proteção para todos, um sentido mais profundo de vida 
que surge de seres que habitam o planeta, elo de uma mesma cadeia, 
de uma mesma Teia da Vida. A Natureza deve ser exaltada como força 
onipotente e criadora de vida, diz Pelizzoli (2013).

A APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS 
MARANHENSES: orientando a proposta pedagógica para a 
Educação Ambiental

O texto apresentado possui um referencial baseado em estudos 
na área ambiental considerando a amplitude teórica do tema. 
Dentro deste pensamento, procurou-se como inserir no contexto 
do cotidiano escolar Maranhense a Educação Ambiental, tendo a 
clareza de que a Natureza não é Fonte Inesgotável de Recursos. 

Educação Ambiental é interdisciplinar, tem o enfoque 
humanista, holístico, democrático e participativo, contemplando, 
assim, os diversos componentes curriculares. Deve ser iniciada na 
alfabetização, que Capra (2016) chamou de Ecoalfabetização.

Entretanto, as três palavras chaves mais importantes que 
compõem Educação Ambiental são: Escola, Sustentabilidade 
e Conscientização. Estudos evidenciam que a implantação da 
Educação Ambiental e Sustentabilidade nas escolas, através de 
projetos e atividades pedagógicas, além de ser garantida por lei, leva 
o estudante a refletir a esse respeito e este se torna um multiplicador 
na comunidade e na família, porque Ecologia, Natureza e Cultura, 
caminham juntas contribuindo na formação cidadã, conscientes 
de que preservam o meio ambiente e que desenvolvam atividades 
econômicas sustentáveis. Deve-se somar forças para gerar uma 
sociedade sustentável, baseada no respeito pela natureza, nos direitos 
humanos, na justiça social e em uma cultura de paz. 

Nesse sentido, a Educação Ambiental poderá contribuir para a 
formação de indivíduos críticos, capazes de compreender as questões 
ambientais e tomar decisões que visem ao bem comum. O meio físico: 
água, solo, rocha, geomorfologia (meio abiótico); biológico: fauna e 
flora (meio biótico); antrópico: agricultura, pecuária, indústria são 
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um conjunto de relações e atividades conectadas e que se desenvolvem 
pela ação do homem. É fundamental o reconhecimento e aceitação 
destas ações e relações. Ameaças e agressões afetam a família de 
seres vivos que habitam o planeta comum.

A Educação Ambiental é reconhecida oficialmente no Brasil 
sendo o primeiro país da América Latina a possuir uma política 
Nacional específica, que busca padrões mais justos para a sociedade. 
Mesmo com o reconhecimento desta política nacional, o Brasil 
ainda é um grande emissor de gases poluentes, contribuindo para o 
aquecimento global. Segundo a ONU (2018), os países signatários 
do Protocolo de Montreal, tratado internacional, comprometeram-
se a substituir as substâncias que demonstrarem ser responsáveis 
pela destruição da Camada de Ozônio. 

O Plano Nacional de Eliminação dos CFCs (clorofluorocarbo-
neto), para eliminação total do consumo dessa substância no Brasil 
em 2010 e o Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (hidroflu-
orcarbonetos), que já eliminou 16,6% do consumo dessa substância 
no país em sua primeira etapa e que, atualmente, está na segunda 
fase. 

A Educação Ambiental é um processo permanente de Educação 
Responsável, voltado para a vida, por formar cidadãos buscando a 
conservação e preservação do Meio Ambiente e deve ocorrer como 
um processo permanente porque vivemos em um ecossistema frágil e 
interdependente (SIGNIFICADOS, 2019). 

Para Barboza, Brasil, Conceição (2016), a prática da 
educação ambiental, como um processo educativo contínuo, 
torna-se cada vez mais necessário, principalmente no ambiente 
escolar. A sensibilização da criança e do adolescente em fase de 
formação cognitiva é uma estratégia promissora para novos 
resultados, a partir de práticas transformadoras, considerando-se 
o espaço pedagógico que é ideal para a reflexão e construção de 
ideias estimuladoras e inovadoras. É uma temática holística que 
aborda os aspectos Econômicos, Sociais, Políticos, Estruturais e 
outros, como um todo integrado. É um componente essencial e 
permanente e deve estar presente de forma articulada em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e 
não formal e deve estar presente e ser desenvolvida no âmbito dos 
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currículos de Instituições de Ensino Privado e Público (Art.2º Lei 
9795/99 - Lei da Educação Ambiental) englobando:

I – Educação Básica;
a. Educação Infantil;
b. Ensino Fundamental;
c. Ensino Médio;
II – Educação Superior;
III – Educação Especial;
IV – Educação Profissional;
V- Educação para Jovens e Adultos. (BRASIL, 1999).

Nesta perspectiva apresenta um caráter interdisciplinar e, 
não deve ser implantada como uma nova componente curricular 
específica. Apenas nos cursos de pós-graduação extensão e nas áreas 
voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental que é 
facultada se precisar (PNEA – Lei nº 9795/99). 

Meyer (1991) explica que a interdisciplinariedade acontece 
quando é feita a leitura do ambiente pelos profissionais e seus 
saberes específicos e que podem contribuir para desvendar o real e 
apontar para as leituras dos seus outros pares. O tema que é comum 
a todos, vindo do cotidiano, deve integrar e promover a interação de 
pessoas, áreas, disciplinas e resultar em um conhecimento ampliado 
e de interesse coletivo. 

Todo o levantamento de leituras, descrições, interpretações e 
análises diversas do mesmo objeto de trabalho vai permitir que se 
elabore um outro saber, um entendimento e compreensão por inteiro 
do ambiente. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sugerem que o 
tema seja de cunho transversal, deve ser um aliado do currículo, na 
busca de um conhecimento integrado (BRASIL, 1999).

Na Coordenação-Geral de Educação Ambiental do Ministério 
da Educação (MEC) em 2001 já existia a preocupação em mapear o 
panorama da Educação Ambiental nas escolas, com a sua inserção no 
Censo Escolar que investigou o tratamento desta temática transversal 
pelas escolas públicas do primeiro ao nono ano. Segundo o MEC 
e de acordo com o Censo da Educação Básica em 2004 a maioria 
dos estados brasileiros já tinham a Educação Ambiental presente em 
mais de 90% de suas escolas. 
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O Estudo da Educação Ambiental deve ser contemplado 
nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, como uma ação 
pedagógica concreta, que deve ser trabalhada, através de projetos 
e não como um componente curricular isolado. O filósofo espanhol 
Ortega y Gasset, autor da Pedagogia da Paisagem diz que uma 
“Paisagem Educa melhor que o mais Hábil Pedagogo” (ORTEGA y GASSET, 
1983). Tendo como base esta pedagogia que tão bem se aplica à 
Educação Ambiental e os projetos escolares podem se pautar neste 
estudo. 

A Escola consciente deve levar o aluno para fora da sala de 
aula, no espaço de abrangência da escola e, ali, visualizar e avaliar 
os impactos de natureza antrópica e os decorrentes de processos 
naturais. 

Os alunos podem fazer uma caracterização física da área de 
localização da escola, realizando um turismo ecológico, onde possam 
observar e vivenciar os temas ambientais, acidentes geográficos (se a 
escola se encontra em uma área plana, ou acidentada), fauna, flora, 
se tem uma nascente de água e qual o estado de conservação desta 
nascente, se a mata ciliar sofreu desmatamento e fazer um projeto 
com apoio governamental para o replantio desta vegetação ciliar 
ou mesmo de limpeza da área muitas vezes destinada a depósito de 
lixo, assim como fazer uma descrição histórica da área de estudo, 
lembrando que a Educação Ambiental é interdisciplinar, e que este é 
o momento de o aluno associar os ensinamentos obtidos na sala de 
aula, em todas os componentes curriculares, em especial a Biologia 
e a Geografia.  

Nós, enquanto seres humanos e professores, podemos 
ser agentes transformadores do meio ambiente, atuando como 
Ambientalista, agindo como o “O Menino do Dedo Verde”, de Druon 
(1957), que escreveu também uma peça infanto-juvenil com este nome, 
baseado na mitologia grega, comparando o dedo transformador em 
riquezas do Rei Midas ao dedo de um menino que, ao tocar nos locais 
poluídos e degradados, os limpava e transformava em exuberantes 
paisagens da natureza. Pode-se estimular os alunos para serem os 
nossos “Meninos do Dedo Verde”, limpando e conservando a Mãe - 
Natureza.  
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O papel do educador é fundamental neste processo de 
transformação, esclarecendo a importância da Ecologia e da 
Sustentabilidade Ambiental. O professor é o ser capaz de estimular 
o saber do aluno; é um orientador e motivador e este, o aluno, se 
transforma em um multiplicador e um ser consciente e crítico da 
importância da proteção e dos cuidados ambientais, pressupostos 
do pleno exercício da cidadania. 

E isso só acontece institucionalmente se estiver evidenciado 
na proposta pedagógica de uma escola o documento que integra o 
conjunto das exigências estabelecidas para os atos autorizativos de 
um Conselho de Educação.
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MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 
para refletir sobre um ideal de educação

para crianças na Educação Básica

Roberto Mauro Gurgel Rocha

Refletir sobre O Marco Legal da Primeira Infância e 
contextualizar as ideias marcantes dessas discussões 
contribui com fundamentos para um projeto de 

Educação Infantil que seja privilegiado na Educação Básica. É com 
este objetivo que o marco Legal ganha pertinência na Resolução 
31/2018 do Conselho Estadual de Educação do Maranhão.

A aprovação da Lei nº 13.257/2016 que estabelece o Marco 
Legal da Primeira Infância, representa indubitavelmente um avanço 
significativo no sentido do reconhecimento da criança de 0 (zero) a 6 
(seis) anos como sujeito de direitos. 

Conforme estabelece o Artigo 1º da Lei, esta define “[...] 
princípios e diretrizes para a Formulação e a implementação de 
políticas públicas para a primeira infância, em atenção à especificidade 
e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil 
e no desenvolvimento humano” (BRASIL, 2016). E o que é mais 
importante, as políticas setoriais deverão ser articuladas tendo como 
áreas prioritárias as da: “[...] saúde, a alimentação e a nutrição, a 
educação, a convivência familiar e comunitária a assistência social, 
a família da criança, o brincar e o lazer, o espaço e o lazer, o espaço 
e o meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de 
violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a 
adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação 
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mercadológica” (Art. 5º). (BRASIL, 2016). Como se vê, exige-se a 
participação efetiva tanto da parte do Estado como da sociedade 
civil.

Para uma compreensão clara e delimitação do período da 
primeira infância, o Art. 2º destaca que o mesmo “[...] abrange os 6 
(seis) primeiros anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida 
da criança” (BRASIL, 2016). Qual a importância da delimitação deste 
tempo? Inicialmente convém lembrar que a infância não se restringe 
somente a este estágio de vida, prosseguindo segundo a maioria 
dos autores que tratam do assunto até 11 (onze) anos. Contudo, 
pesquisas mostram que é na realidade desta faixa etária que a criança 
tem as maiores possibilidades de apreensão, dependendo de seu 
nível de compreensão, na medida em que a neurociência comprova 
a existência de um número imenso de neurônios em ebulição. As 
ciências sociais ajudam esta assertiva e mostram ser a criança 
um observador nato ou, se desejar, um pesquisador. Afirmam, 
igualmente, pesquisas que esse tempo representa um momento de 
definição de personalidade. No âmbito da educação tanto básica 
como superior, acredita-se que o bom atendimento na etapa infantil, 
pode ser garantia para um percurso educativo harmônico e capaz 
de formação de seres competentes, comprometidos de fato com a 
construção de um mundo novo onde reinem o amor, a paz e a justiça.

Os artigos 3º e 4º estabelecem respectivamente o dever do Estado 
e a forma como deverão ser elaboradas e executadas as políticas 
públicas através de planos, programas e projetos, salientando-se 
que os mesmos deverão ter um caráter democrático e participativo, 
contando com a participação da criança na definição das ações 
que lhe digam respeito, em conformidade com suas características 
etárias e de desenvolvimento. Evidenciam-se a questão do respeito à 
individualidade, da necessidade de valorização da diversidade, o que 
é fundamental na medida em que se reconhecem as diferenças nas 
necessidades do atendimento às crianças brancas, negras, indígenas; 
às crianças da cidade e do campo; às crianças pobres, de classe 
média e ricas. A criança vive em contextos diferenciados que têm de 
ser reconhecidos. Fala-se de necessidade da redução das dificuldades 
de acesso a bens e serviços e da prioridade de investimentos para 
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atendimento justo e equânime à criança; da articulação das 
dimensões ética, humanista e política para a formação da criança 
cidadã.

Ressalta-se a importância do envolvimento da Sociedade Civil: 
“[...] por meio de suas organizações representativas, dos profissionais, 
dos pais e das crianças no aprimoramento da qualidade das ações e 
na garantia da oferta de serviços (Art. 4º § VI)”. (BRASIL, 2016).

Em relação ao Artigo 4º, merece um destaque seu inciso IX, 
que fala “[...] da cultura de proteção e promoção da criança com os 
meios de comunicação social” (BRASIL, 2016). Certamente, nestes 
meios, se incluem a escola, as redes sociais, as mídias de modo 
geral. Quem sabe tem-se de incluir a própria família como meio de 
comunicação social.

Afinal é ali que começa a comunicação social. É lá e nos 
espaços que lhe sucedem que podem se formar novos consensos 
distintos do consenso de formação de hoje, gerando crises de 
motivação e de legitimação, conforme enuncia Habermas (1993, p. 
22). Comunicação é momento de troca de saberes. É neste ponto 
que Marco Legal da Primeira Infância dá um grande salto. Sente-se 
claramente que seus dois grandes eixos estão baseados na ótica do 
Cuidar e do Bem Comum. É a partir do relacionamento familiar que se 
inicia uma formação para uma vida sadia, onde exista amorosidade, 
fraternidade, solidariedade, convivência saudável, bases de uma 
sociedade onde reine o bem comum. É na família que se recebe os 
primeiros cuidados a partir do nascimento e onde deve aprender a 
cuidar: cuidar de si, do outro e da terra a casa maior de todos. E, 
como no momento presente, precisa-se aprender e ensinar o pleito 
do bem comum e a prática do saber cuidar.

Em outros artigos, lembra-se da necessidade de formação de 
profissionais competentes no trato da primeira infância, sejam eles 
da área da educação, da saúde, da assistência, da cultura. Procura-se 
criar formas de maior presença da família, especialmente dos pais, no 
sentido de aumentar o tempo de cuidado de seus filhos, ampliando-
se o período em que pai e mãe possam estar com as crianças, desde o 
momento de seu nascimento. Veja-se o Art.37 que garante ao marido 
tempo para acompanhar a esposa às consultas médicas durante a 
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gravidez, para cuidar do filho recém-nascido e o Art. 38 que institui 
o Programa Empresa Cidadã que amplia para 60 dias a duração de 
licença maternidade para 20 dias a licença paternidade.

No que se refere a estruturas de articulação das políticas, coloca-
se no Art. 6º a possibilidade de criação de Comitês Intersetoriais 
de Políticas Públicas para a Primeira Infância, cabendo ao Poder 
Executivo no âmbito da União, dos Estados do Distrito Federal e do 
Município, a coordenação dos referidos colegiados. Quem sabe a 
viabilização deste Comitê ajudará a concretização do Plano Nacional 
da Primeira Infância e seus congêneres Estadual e Municipal?

Os demais artigos tratam de questões referentes ao atendimento 
da criança como sujeito de direitos pelos distintos segmentos sociais.

Contudo, como se pretende aprofundar questões referentes 
à educação e especialmente à educação infantil, serão tecidos 
comentários no que concerne a este segmento social, especialmente 
em relação às questões do Cuidar e do Bem Comum.

A EDUCAÇÃO: o cuidado e o Bem Comum

Tome-se como observação básica o que indica o Papa Francisco 
na Encíclica Laudato Si, sobre o Cuidado da Casa Comum, quando 
tratando especificamente daquilo que a educação recomendou:

A educação será inef icaz e os seus esforços estéreis, se não se 
preocupar também em difundir um novo modelo relativo ao 
ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. 
Caso contrário, continuará a perdurar o modelo consumista 
transmitido pelos meios de comunicação social e através do 
mecanismos ef icazes de mercado. (PAPA FRANCISCO, 2015, 
p.172).

E o Papa em outros momentos da Encíclica ressalta a 
importância do bem comum destacando: “Pensando no bem comum, 
hoje precisamos impetuosamente que a política e a economia, em 
diálogo, se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente 
da vida humana” (PAPA FRANCISCO, 2015, p151)

Certamente no Brasil, principalmente seus dirigentes, precisam 
refletir muito e agir considerando isso.
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O Papa ainda assinala:

Neste contexto, sempre se deve recordar que a proteção 
ambiental não pode ser assegurada somente com base no cálculo 
financeiro de custos e benefícios. O ambiente é um dos bens 
que os mecanismos de mercado não estão aptos a defender ou 
a promover adequadamente. (PAPA FRANCISCO, 2015, p.152).

Em síntese, é a defesa da Terra, da vida humana, do futuro e do 
direito de viver bem de toda criança.

Vale aqui uma reflexão sobre a questão do cuidar e do bem 
comum a partir de alguns autores.

Em entrevista à Revista Nova Escola a Psicóloga e professora 
Anna Tardos tratando mais especificamente da criança de 0 a 3 anos, 
enfatiza que:

“A educação está nos detalhes, que começam justamente nesses 
momentos de cuidado...” “O que eu digo é que queremos uma 
mudança de cultura na maneira como se enxerga a relação com a 
criança”. (NOVA ESCOLA, 2016, p. 13).

Constrói-se assim uma nova forma de cultura que reconhece, 
no afago, no brincar e no lúdico, um tipo de linguagem que possibilite 
à criança a compreensão de si mesma e do mundo que a rodeia, 
através de um diálogo com a família, os colegas, companheiros de 
aprendizagem, mediados pela atuação de um educador competente 
que saiba trabalhar bem o processo educativo. Um educador que 
saiba bem estabelecer a relação dialética entre o cuidar e o educar 
como momentos interligados do aprendizado. 

A mesma Anna Tardos, questiona ainda a formação de 
professores indagando:

Se eu não posso ensinar, então para que eu aprendi pedagogia? 
Perguntam. O papel do educador é planejar o ambiente e propor 
um espaço que permita que as crianças explorem e se desenvolvam. 
Isso pode parecer simples, mas é um grande desafio, algo que 
pode demorar muito tempo para se aprender. (NOVA ESCOLA, 
2016, p. 13).
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Em uma dimensão bem mais ampla, identificando sintomas 
de uma crise geracional generalizada, Leonardo Boff (1999), destaca 
que se necessita de um novo Paradigma de convivência, certamente, 
de uma nova dimensão da cultura, onde se tenha por base o saber 
cuidar, inclusive do planeta Terra, onde o crescimento material 
ilimitado, mundialmente integrado, sacrifica aproximadamente 2/3 
da humanidade, comprometendo gerações futuras. E ele acentuava 
que:

[...] “há um descuido e um descaso generalizado pela vida 
inocente de crianças usadas como combustível na produção para 
o mercado mundial”, revelando que na América Latina de cada 5 
crianças 3 trabalham, na África uma em cada 3 e na Ásia uma em 
cada duas, na condição de “pequenos escravos” a quem se nega a 
infância, a inocência e o sonho. (BOFF, 1999, p.18).

E o descaso não se restringia somente ao cuidar da terra 
e das crianças, mas, se estendia aos pobres e marginalizados, aos 
desempregados, aposentados, à coisa pública, ao respeito humano. 
O saber cuidar leva ao compromisso com o cuidar da própria 
existência humana e sua Casa maior – o Planeta Terra. Com o 
presente e com o futuro. E um saber cuidar que leve as crianças ao 
cuidado com seu lar, ao cuidado com sua escola, à cordialidade, ao 
respeito do outro, à amorosidade, à fraternidade. Uma pedagogia 
baseada no amor realmente. E um saber que respeite os princípios 
de uma educação libertadora que, como falava Paulo Freire, respeite 
os saberes de cada pessoa, o que vale não somente para os adultos, 
mas, igualmente para as crianças. Vai longe o tempo em que se via a 
criança como um ser em transição para a adolescência e vida adulta. 
O período não somente da primeira infância, mas do período da 
infância em sua totalidade tem hoje reconhecida a sua identidade 
própria. É momento em que se formam valores.

Em um de seus últimos escritos, organizados em um livro 
denominado Pedagogia da Indignação, Freire (2000, p. 29-30) 
declara-se indignado em relação ao que denomina como tirania da 
liberdade em que: “[...] as crianças tudo podem: gritam, riscam as 
paredes, ameaçam as visitas, em face da atitude complacente dos 
pais que se pensam ainda campeões da liberdade”. 
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As crianças precisam aprender a respeitar, a pensar com 
autonomia, sabendo o limite de seus direitos. A educação 
libertadora leva à necessidade de ações refletidas, conscientizadoras 
e facilitadoras de uma atuação na sociedade.

Para o grande pensador venezuelano Otto Maduro em seu 
livro sobre “Mapas para a Festa”, em que narra experiências de sua 
própria existência:

Se queremos transformar nossa realidade, talvez seja então 
conveniente exercitar e desenvolver nossa capacidade de criticar 
e modificar nossos modos de perceber a realidade assim como 
nossa capacidade de escuta a aprendizagem diante de outras 
maneiras de ver e viver. (MADURO, 1994, p. 21).

Certamente o que diz Maduro vale para toda criança também. 
Saber cuidar exige de cada ser humano uma dimensão critica que o 
leve a compreender a repercussão de seus atos em função do bem 
comum.

E relacionando o conceito de saber cuidar com o papel da 
escola em sua condição de educadora, Demo (2000, p. 17) articula 
como função dela, o levar ao saber pensar destacando que:

Saber pensar, não é algo avesso a títulos acadêmicos, mas, 
não se correlaciona diretamente com eles. É outra coisa. É 
saber reconhecer rapidamente as relevâncias do cenário e tirar 
conclusões úteis, ver longe para além das aparências, perceber a 
greta das coisas, inferir texto inteiro de simples palavra, porque, 
a bom entendedor, uma palavra basta. É também sobretudo, 
“saber intervir”.
Nem sempre é questão de estudo, pois nas instituições 
educacionais, por vezes, desaprendemos, mormente quando 
somos submetidos a processos instrucionais reprodutivos. 

Se esta assertiva vale para os adultos, é valida também para as 
crianças. E surpreendente é ver que a criança pensa muito mais do 
que se pensa em seu universo infantil.
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POR UMA CONCEPÇÃO NOVA EM RELAÇÃO À CRIANÇA

A construção de um conceito de criança como sujeito social 
com ideias próprias e com uma identidade específica, tem como 
referência básica o pensamento de Walter Benjamim que a reconhece 
como produtora de cultura e portadora de história. 

Em prefácio do livro Por uma Cultura da Infância, Ana Lúcia 
Goulart de Faria et al. (2005, p. 12) ressalta que pesquisas já 
realizadas constataram que:

[...] as crianças são capazes de múltiplas relações desde que 
nascem, os limites das ciências e das metodologias adotantes 
levantaram novas temáticas, novas questões o que as crianças de 
diferentes idades, ocupando diferentes espaços na esfera pública 
tem produzido? Saberes? Emoções? Transgressões? Rebeldias? 
Submissões? Como são as relações de poder? As relações de 
gênero nesta fase da vida? E o conflito de classe? E as diferenças 
éticas? Como se dá o confronto entre diferentes crianças já que é 
esta a única forma de convívio das diferenças? Será que é verdade 
que as crianças sempre imitam os adultos? Quando imita? Por 
que e como? O que elas estão formulando de diferente? do que 
estão sendo impedidas de inovar? De recriar? de inventar? O que 
as crianças têm feito ao longo da história, continuamente e até 
mesmo repetitivamente, que os adultos ainda não conseguem 
entender.

Certamente, as indagações feitas exigem uma reflexão, 
considerando a criança tanto como ator social que participa da 
cultura existente, como de propositor de uma cultura adequada 
ao seu modo de ser e viver. A criança é um observador perspicaz, 
detalhista e sabe bem priorizar sua área de interesse. A criança 
pode-se dizer é um investigador nato, um pesquisador que procura 
radicalizar suas interrogações, o que se pode observar quando destrói 
seus brinquedos para o conhecer melhor. A criança expressa sua 
visão de mundo através de desenhos, brincadeiras, ou depoimentos 
espontâneos, expressos de forma sincera, que, às vezes, desagrada 
ou choca o mundo adulto. Aprende brincando, brinca aprendendo. 
Sonha e constrói projetos que se expressam seus desejos.
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Walter Benjamim já destacava que: “[...] culpa e felicidade 
manifestam-se na vida das crianças com mais pureza do que mais 
tarde, pois todas as manifestações na vida infantil não pretendem 
outra coisa senão conservar em si os sentimentos essenciais”. 
(BENJAMIN, 1984, p. 43).

E enfatizava ainda que:

As crianças formam seu próprio mundo de coisas, mundo 
pequeno em maior. Dever-se-ia ter sempre em mente as normas 
desse pequeno mundo quando se deseja dar para as crianças e 
não se prefere deixar que a própria atividade – com todos os seus 
requisitos e instrumentos – encontre por si mesma o caminho até 
elas. (BENJAMIN, 1984, p. 77-78).

Concluindo, seu artigo sobre “Rua de mão única”, Benjamin 
procede uma análise comportamental sobre a criança que lê, a 
criança que chega atrasada, a criança que lambisca, a criança que 
anda de carrossel, a criança desordeira, a criança escondida.

Sobre a criança escondida, ou melhor, pouco conhecida, vale a 
pena, na realidade presente, saber quem é a criança do século XXI, no 
Brasil, no Maranhão e, principalmente, nos municípios. Desvendar 
neste mundo infantil quem é a infância atual. Considerar suas 
diferenças, suas identidades. Ver quais as aproximações e distâncias 
entre a criança da cidade e a do campo; entre a criança rica e a criança 
pobre; entre a criança negra e a criança branca, a criança indígena.

Não é interessante procurar conhecer a criança próxima de 
nós? Quem sabe neste contato não vamos redescobrir e dar nova 
vida a criança que vive em nós. E ser construtores de um mundo mais 
humano, mais feliz, onde as pessoas sejam mais espontâneas, mais 
preocupadas em cuidar não só de si, mas do outro. Um mundo mais 
solidário onde predomine um cuidar do planeta Terra tão pouco 
cuidado e tão ameaçado. Cultive-se um mundo onde reinem a alegria, 
o amor, onde haja uma cultura da Paz. E a criança seja de fato sujeito 
de direitos. Tenha o direito de se expressar, de ser ouvida, de opinar, 
de participar das decisões que lhe dizem respeito.

Como alerta Paulo Freire (1983, p.41): “O invasor reduz os 
homens do espaço invadido a meros objetivos de sua ação”.
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Respeitemos o tempo e o espaço do ser criança realmente como 
um sujeito total de direitos.

O Marco legal da Primeira Infância não é uma panaceia. É muito 
mais um instrumento de luta da parte de todos aqueles que lutam 
pelos direitos da criança reconhecida em toda a sua potencialidade.

Na condição de Educadores Infantis, pais, professores, 
dirigentes, sociedade civil devem considerar sempre o que diz o Art. 
9º da Resolução nº 32/2015 do Conselho Estadual de Educação do 
Maranhão, onde se lê:

Art. 9º As propostas pedagógicas da Educação Infantil 
desenvolvendo-se em complemento à educação familiar, 
considerando que a criança é sujeito histórico e de direitos, o qual, 
ao construir sua identidade pessoal e coletiva, produz cultura e, 
em atividade lúdica, cria sentidos sobre a natureza e a Sociedade, 
de modo a assegurar-se da plena posse e inteiro domínio de suas 
potencialidades humanas. (BRASIL, 2015).

Pais, dirigentes governamentais, comunidades, organizações, 
mesmo não sendo pedagogos formados, tem um papel educador no 
espaço onde está situado. A escola não é o único espaço educativo. 
O lar e a família, a sociedade, o próprio Estado são locais onde deve 
ocorrer a educação. Uma educação libertadora onde a criança fale e 
seja ouvida. Que individualmente cada sujeito social lute pelo surgir 
de uma nova cultura da infância.

Como muito bem lembra Antonio Augusto Arantes (1981, p. 
15):

[...] em se tratando de vida social, a cultura (significação) está 
em toda parte. Todas as nossas ações, seja na esfera do trabalho, 
das relações conjugais, da produção econômica ou artística, do 
sexo, da religião, das formas humanas é constituído segundo 
os códigos e as convenções simbólicas a que denominamos de 
cultura.

Certamente tudo não vai acontecer como em um passe de 
mágica. Vai haver necessidade de muita luta. Tem de haver muitas 
mudanças de mentalidades e formas de agir especialmente da parte 
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dos adultos. Na condição de aprendizes em relação ao pensar infantil, 
os adultos devem ouvir à criança na condição de protagonista. Ouvir 
deixando-a falar livremente...

Vale considerar um lembrete de Paulo Freire (2000, p. 30):

Não haveria cultura nem história sem inovação, sem criatividade, 
sem liberdade sendo exercida ou sem liberdade pela qual se luta. 
Não haveria cultura nem história, sem risco, assumido ou não, 
quer dizer, risco de que o sujeito que o corre se acha mais ou 
menos consciente. 

É uma concepção utópica o que se está propondo? Pode até 
ser? Mas uma utopia palpável e que depende de cada educador em 
seu espaço de vida, tanto na condição de sujeito individual como 
coletivo. Que este seja um sonho que conquiste todo educador 
infantil.

Considerando o momento histórico e atual, a implantação 
e implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental a partir de 2019, 
acredita-se que o que preconiza o Marco Legal na Primeira Infância 
pode facilitar grandemente e assegurar direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento à infância.

São conquistas que precisam ser aproveitadas, já garantidas 
desde a Constituição Brasileira de 1988 e gradativamente 
concretizadas.
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COMUNIDADE QUILOMBOLA EM 
ITAPECURU MIRIM: para considerar a

diversidade em todo projeto educativo

Maria José Palhano

As reflexões aqui apresentadas guardam as devidas 
especificidades apontadas sobre a realidade histórica, 
social, cultural, política e educacional quilombola 

nas cinco regiões do Brasil. Estas Diretrizes e a Resolução delas 
decorrente seguirão os princípios e os aspectos legais nacionais 
da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(Lei nº 9.394/96), bem como orientações comuns constantes nos 
diversos Pareceres e Resoluções referentes às Diretrizes Curriculares 
Nacionais aprovadas pela Câmara de Educação Básica do Conselho 
Nacional de Educação e homologadas pelo Ministro da Educação, 
em especial, aquelas voltadas para a Educação Escolar Indígena 
(Parecer CNE/CEB nº 13/2012) e para a Educação Básica das Escolas 
do Campo (Resolução CNE/CEB nº 1/2002, que definiu as Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, com 
fundamento no Parecer CNE/CEB nº 36/2001 e na Resolução CNE/
CEB nº 2/2008, que definiu as Diretrizes Complementares para a 
Educação do Campo, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 
23/2007, reexaminado pelo Parecer CNE/CEB nº 3/2008). 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de estudos, 
grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em 
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outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que 
o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 
(BRASIL, 1996).

No caso específico da Educação do Campo, a legislação 
nacional também possibilita uma ampliação da sua compreensão e 
daqueles que por ela devem ser atendida, incluindo, dentre esses, os 
quilombolas. A legislação conceitua as escolas do campo de forma 
alargada, compreendendo não somente aquelas localizadas nas 
áreas rurais, mas também as turmas anexas vinculadas a escolas com 
sede em área urbana, conforme Decreto nº 7.352/2010, que dispõe 
sobre a política de Educação do Campo e o Programa Nacional de 
Educação na.

Reforma Agrária (PRONERA): 

Art. 1º (...) § 1o Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - populações do campo: os agricultores familiares, os 
extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os 
assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores 
assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da 
floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições 
materiais de existência a partir do trabalho no meio rural; e.
II - escola do campo: aquela situada em área rural, conforme 
definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), ou aquela situada em área urbana, desde 
que atenda predominantemente a populações do campo. § 2o 
Serão consideradas do campo as turmas anexas vinculadas a 
escolas com sede em área urbana, que funcionem nas condições 
especificadas no inciso II do § 1o. (BRASIL, 2010).

A legislação anteriormente citada possibilita aos sistemas de 
ensino e às escolas construírem suas políticas e seus projetos político-
pedagógicos, organizarem o seu orçamento incluindo financiamento 
para a Educação do Campo e, dentro dessa, a Educação Escolar 
Quilombola, levando-se em consideração a diversidade cultural e 
regional brasileira.

Somada a essa legislação, temos ainda a regulamentação 
específica para a educação escolar dos povos do campo por 
meio da Resolução CNE/CEB nº 1/2002, que definiu as Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, com 
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fundamento no Parecer CNE/CEB nº 36/2001. Essas Diretrizes 
orientam os sistemas de ensino em relação à organização dessas 
escolas e garantem a oferta da Educação do Campo – tratada como 
educação rural na legislação brasileira – para os povos do campo. 
Segundo elas, o campo abarca os coletivos sociais que vivem nos 
espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, os 
espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. Dentre 
esses, estão os quilombolas. Como salientado, é possível reconhecer 
pontos comuns entre as comunidades quilombolas – em especial 
aquelas que se localizam nas áreas rurais – e os povos do campo 
mencionados nas Diretrizes acima referidas.

Discorre-se sobre o entendimento da educação no campo, 
como instrumento de combate ao empobrecimento da população 
rural, com especial atenção às comunidades tradicionais. 

Neste texto, serão discutidos alguns dos desafios enfrentados 
pelos professores em escolas maranhenses para trabalhar 
metodologias na educação básica no meio rural, bem como será 
apresentada uma seleção de temas para aprofundamento do 
entendimento da especif icidade da educação básica a partir da 
Lei nº 10.639/2003. Essa lei, dirigida à educação básica, tem seus 
desdobramentos na formação de professores do ensino superior 
expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana. Em março de 2008, essas medidas foram 
ampliadas com a inclusão da obrigatoriedade do ensino da história 
indígena.

Os temas serão apresentados em tópicos selecionados, seguidos 
de indicações bibliográficas que poderão servir para os educadores 
pensarem os conteúdos e as abordagens mais adequadas ao seu 
trabalho. 

Foram privilegiados temas que dialogam com a Resolução 
Nº 31/2018 - CEE nas disposições gerais e transitórias Art. 50 que 
declara o seguinte: 

É facultada a adoção de Regimento Escolar único e Planos 
Curriculares comuns para um conjunto ou toda uma rede de 
instituições pertencentes à mesma entidade mantenedora, 
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assegurada a flexibilidade às instituições de ensino quanto às 
especificidades do trabalho pedagógico. 
Art. 51 - A escola pública localizada em periferia urbana ou 
zona rural que comprovadamente apresentar dificuldades para 
cumprimento pleno das exigências previstas nos artigos 5º e 24º 
desta Resolução deve constituir extensão ou anexo de instituição 
de ensino pública considerada polo. (MARANHÃO, 2018).

Diante disso, trataremos de modo específico da educação no 
meio rural, do desafio enquanto educadores que pensam as normas 
que regem a educação em nosso estado, levando em consideração a 
comunidade rural, principalmente as populações tradicionais, como 
os quilombolas. 

A Resolução Nº 31/2018 em seu artigo 50, trata de forma 
específica da educação rural e em sua possibilidade de adequação à 
realidade local. A extensão ou anexo deve, acima de tudo, considerar 
o que diz a resolução e adaptar-se, mas, principalmente, atender 
às necessidades específicas das populações tradicionais e seus 
calendários coletivos de trabalho, cultura e organização social. 
Como contribuição a esse entendimento, articulamos a realidade 
quilombola com o tratado na Resolução 31/2018, apresentando 
algumas temáticas relevantes nela inseridas.

RESOLUÇÃO 31/2018 – CEE/MA: o direito à educação quilombola

Nas audiências públicas realizadas pelo CEE em 2012, no 
Maranhão, apareceu com destaque a consciência das comunidades 
quilombolas e do seu direito à educação e à escola. Um direito 
negado ao longo de sua história, até então timidamente reconhecido. 
As lutas pelo direito à educação se articulam a outras lutas: pelo 
reconhecimento das suas identidades, pelo direito à memória e pela 
sobrevivência da sua cultura.

É nesse contexto mais amplo de produção de legislações, 
ações e políticas voltadas para a questão quilombola, no Brasil, que 
a política educacional começa, aos poucos, a compreender que a 
Educação Escolar Quilombola, precisa entender o calendário das 
comunidades. Aqui cito a pedagogia da alternância com um avanço 
nesse entendimento.
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Existem princípios constitucionais que atestam o direito das 
populações quilombolas a uma educação diferenciada. A Constituição 
Federal de 1988, no Art. 208, I, assegura a todos em idade escolar 
“Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, garantida, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na 
idade própria” (BRASIL, 1988) e afirma ainda no inciso VII, § 3º, 
ser competência do poder público “recensear os educandos no 
Ensino Fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsáveis, pela frequência à escola” (BRASIL, 1988). No Art. 210, 
a Constituição diz: “Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino 
Fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” 
(BRASIL, 1988), garantindo que a escola levará em conta a cultura 
da região onde está inserida. 

A oferta da educação escolar para as comunidades quilombolas 
faz parte do direito à educação; porém, o histórico de desigualdades, 
violência e discriminações que recaem sobre essa coletiva afeta a 
garantia do seu direito à educação, à saúde, ao trabalho e à terra. 
Nesse sentido, atendendo aos mesmos preceitos constitucionais, 
pode-se afirmar que é direito da população quilombola ter a garantia 
de uma escola que lhe assegure a formação básica comum, bem 
como o respeito aos seus valores culturais. Para tal, faz-se necessária 
normatização e orientações específicas no âmbito das políticas 
educacional e curricular e por isso está em pauta na Resolução 
31/2018 do Conselho Estadual de Educação do Maranhão. 

A IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
Quilombola deverão estar de acordo com o conjunto das Diretrizes 
Curriculares Nacionais em vigor na educação brasileira. Contudo, 
como apresentado, a especificidade histórica, econômica, social, 
política, cultural e educacional dos quilombolas, assegurada pela 
legislação nacional e internacional, demanda a elaboração e a 
implementação de Diretrizes Curriculares Nacionais específicas.
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Cabe ressaltar que a configuração dos quilombolas como povos 
e comunidades tradicionais e a proximidade de alguns aspectos das 
comunidades quilombolas rurais com as demais populações que 
também vivem nesses contextos possibilitam pontos de intersecção 
histórica, econômica, social, política, cultural e educacional entre os 
quilombolas, os indígenas e os povos do campo.

No caso dos povos indígenas, essa aproximação pode ser 
vista nos aspectos aqui apontados pela Convenção 169 da OIT e 
na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais: o direito à autodefinição, ao território, à 
identidade étnica e a relação de sustentabilidade com o meio. Deve-
se considerar também o fato de serem comunidades tradicionais 
que se identificam entre si, situam-se em determinados contextos 
territoriais, geográficos, culturais e sociais nos quais a economia 
está à mercê das relações sociais, enquanto, em outros espaços da 
sociedade mais ampla, as relações sociais é que estão subordinadas 
à economia. (COSTA FILHO; ALMEIDA; MELO, 2005, p. 3).

Ao conceituar os povos do campo reconhecendo nesses a 
presença das comunidades quilombolas e o dever do poder público 
na oferta de uma educação que respeite suas especificidades, cabe 
destacar até que ponto as questões de ordem étnico-raciais, os 
conhecimentos tradicionais, as questões de ancestralidade que dizem 
respeito aos quilombolas conseguem, de fato, ser contempladas na 
regulamentação voltada para a Educação do Campo.

O reconhecimento público de uma orientação educacional 
específica dirigida às comunidades quilombolas vem ocorrendo, 
paulatinamente, por pressão dos Movimentos Quilombolas, pelo 
reconhecimento na CONAE, pelo próprio Conselho Nacional da 
Educação e pela União. Sobre este último aspecto, cabe destacar 
o Decreto nº 7.352/2010, que dispõe sobre a política de Educação 
do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(PRONERA).

Esse Decreto dá origem ao Programa Nacional de Educação 
do Campo (PRONACAMPO), que estabelece um conjunto de ações 
articuladas que atenderá escolas do campo e quilombolas em quatro 
eixos: gestão e práticas pedagógicas, formação de professores, 
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Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Tecnológica e 
infraestrutura física e tecnológica.

Tal mudança exige dos estados, dos gestores dos sistemas de 
ensino, das escolas de Educação Básica, das instituições de Educação 
Superior e de Educação Profissional e Tecnológica que considerem 
as comunidades quilombolas rurais na implementação de políticas e 
práticas voltadas para a população que vive nas áreas rurais do país, 
respeitando as suas especificidades.

SOBRE A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: características 
das escolas quilombolas e escolas que atendem estudantes oriundos 
de territórios quilombolas

A Educação Escolar Quilombola organiza precipuamente o 
ensino ministrado nas instituições educacionais, fundamentando-
se, informando-se e alimentando-se de memória coletiva, línguas 
reminiscentes, marcos civilizatórios, práticas culturais, acervos e 
repertórios orais, festejos, usos, tradições e demais elementos que 
conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de 
todo o país.

Na Educação Escolar Quilombola, a Educação Básica, em suas 
etapas e modalidades, compreende a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental, o Ensino Médio, a Educação Especial, a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, a Educação de Jovens e Adultos, 
inclusive na Educação a Distância, e destina-se ao atendimento das 
populações quilombolas rurais e urbanas em suas mais variadas 
formas de produção cultural, social, política e econômica.

Essa modalidade de educação deverá ser ofertada por 
estabelecimentos de ensino, públicos e privados, localizados em 
comunidades reconhecidas pelos órgãos públicos responsáveis como 
quilombolas, rurais e urbanas, bem como por estabelecimentos de 
ensino próximos aos territórios quilombolas e que recebem parte 
significativa dos seus estudantes.

Ao se analisar a realidade educacional dos quilombolas, observa-
se que só o fato de uma instituição escolar estar localizada em uma 
dessas comunidades ou atender a crianças, adolescentes, jovens e 
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adultos residentes nesses territórios não assegura que o ensino por ela 
ministrado, seu currículo e o projeto político-pedagógico dialoguem 
com a realidade quilombola local. Isso também não garante que os 
profissionais que atuam nesses estabelecimentos de ensino tenham 
conhecimento da história dos quilombos, dos avanços e dos desafios 
da luta antirracista e dos povos quilombolas no Brasil.

O CURRÍCULO

Como alerta Silva (2005), o currículo deixou de ser, há muito 
tempo, um assunto meramente técnico. Existe, hoje, uma tradição 
crítica do currículo, orientada por questões sociológicas, políticas 
e epistemológicas. O currículo não é uma simples transmissão 
desinteressada do conhecimento social, ou seja, está implicado em 
relações de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas, 
produz identidades individuais e sociais particulares. Ele também 
não é transcendente e atemporal. Possui uma história, vinculada as 
formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da 
educação.

Dessa forma, todo o conhecimento organizado como currículo 
educacional não pode deixar de ser problematizado, quando se 
questiona, por exemplo, se os currículos das escolas de Educação 
Básica localizadas em territórios quilombolas atendem a essa 
especificidade.

Na realidade, esses estudantes geralmente não contemplam a 
sua realidade sociocultural. Indagamos o porquê de certas vozes e 
culturas serem ainda silenciadas e invisibilizadas pelos currículos e 
por que outras continuam tão audíveis e visíveis.

O CALENDÁRIO ESCOLAR

O currículo da Educação Escolar Quilombola deverá introduzir 
as comemorações nacionais e locais no calendário, evitando restringi-
las a meras “datas comemorativas”.

Há que se questionar quais são as datas e os eventos 
comemorados, como eles são organizados na escola, qual é o 
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envolvimento de estudantes e comunidades na organização das 
festas e cerimônias, se essas mantêm o caráter laico da escola pública 
ou se são usadas como forma de imposição de determinado credo ou 
comemoração religiosa, dentre outras.

Cabe destacar que as comemorações deverão ser precedidas 
e acompanhadas de uma discussão pedagógica com os estudantes 
sobre o seu sentido e o seu significado, sua relação com a sociedade 
em geral e a comunidade quilombola em específico. Poderá ser, 
portanto, a culminância de atividades realizadas em sala de aula com 
os estudantes, projetos de trabalho, projetos de áreas, de disciplinas 
específicas ou atividades interdisciplinares.

O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é um dos eixos da 
educação escolar de maneira geral e que possui particularidades 
quando pensamos a Educação Escolar Quilombola. De acordo com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, 
o PPP, nomeado na LDB como proposta ou projeto pedagógico, 
representa mais do que um documento.

Aquelas Diretrizes orientam para que 

[...] o ponto de partida para a conquista da autonomia 
pela instituição educacional tem por base a construção da 
identidade de cada escola, cuja manifestação se expressa no seu 
Projeto Pedagógico e no regimento escolar próprio, enquanto 
manifestação de seu ideal de educação e que permite uma nova 
e democrática ordenação pedagógica das relações escolares. 
O projeto político-pedagógico deve, pois, ser assumido pela 
comunidade educativa, ao mesmo tempo, como sua força 
indutora do processo participativo na instituição e como um 
dos instrumentos de conciliação das diferenças, de busca da 
construção de responsabilidade compartilhada por todos os 
membros integrantes da comunidade escolar, sujeitos históricos 
concretos, situados num cenário geopolítico preenchido por 
situações cotidianas desafiantes. (SILVA, 2005, p. 27).
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Sendo, concomitantemente, um processo e um documento 
em que se registra o resultado das negociações estabelecidas 
por aqueles atores que estudam a escola e por ela respondem em 
parceria (gestores, professores, técnicos e demais funcionários, 
representação estudantil, representação da família e da comunidade 
local), o PPP deverá expressar as especificidades históricas, sociais, 
culturais, econômicas e étnico-raciais da comunidade quilombola, 
na qual a escola se insere ou é atendida por ela. 

É nesse sentido que, tendo em vista ser esta uma questão de 
inclusão social, deve ser criterioso o projeto político e pedagógico 
de uma escola que tem como alvo não separar os quilombolas num 
ideal específico de educação, mas inserir suas especificidades no 
currículo de toda a Escola Básica.   
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PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA:
Educação profissional desenvolvida

nas casas familiares do Maranhão

Sandra Aparecida Carminati Brambati

PRINCÍPIOS DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA

A importância de apresentar a Pedagogia da Alternância, 
neste contexto, deve-se ao fato de, buscando 
discutir resoluções normativas da Educação Básica e 

Superior e encontrando-se entre os documentos exigidos o Projeto 
Pedagógico, identificar, na realidade, jovens que, em seu direito à 
Educação, não queiram deixar suas famílias, onde atuam também 
como profissionais do campo. De forma indireta, está-se chamando 
atenção para o projeto pedagógico que precisa ser bem marcado nos 
interesses locais, nas diferenças e nas especificidades dos objetivos 
do estudante. 

Nesse sentido, trata-se das experiências desenvolvidas nas 
Casas Familiares Rurais do Maranhão pela implementação da 
educação profissional, com base na Pedagogia da Alternância que 
historicamente se iniciou na França nos anos de 1935, quando se 
registra a história dos seguintes acontecimentos: um Agricultor Jean 
Peytat era preocupado com o modo de educação existente na época 
para atender aos jovens, e também seu filho Yves, jovem do meio 
rural, desenvolvia suas atividades de trabalho junto com sua família, 
sem interesse em afastar-se. Pensando em uma alternativa que não 
comprometesse o trabalho do jovem camponês que não sentia 
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interesse em deixar as atividades familiares em buscar uma outra 
profissão, Pai e Filho resolvem procurar o padre Granereou, pároco 
de uma aldeia da região e juntos iniciaram a busca de novas soluções 
que pudessem atender aos camponeses da região. Foram buscando 
novos agricultores e se organizando para uma nova formação que 
fosse voltada para a realidade de atividades que desenvolviam em 
suas propriedades, sempre com o olhar na permanência dos jovens 
no meio rural. Juntos com o Pároco Granereou da região sudoeste 
da França em Lote-Ete Goroneneste, naquele mesmo ano de 1935, 
decidem a criação da primeira Maison Familiar Rural (MFR).

A partir dali, as famílias passaram a discutir como seria a forma 
de trabalho e ensino para aqueles jovens agricultores e também sua 
permanência na Maison Familiale Rurale (MFR), e permanecendo 
com a continuidade na propriedade familiar. Os jovens ficariam uma 
semana na MFR, no espaço paroquial e 3 semanas na propriedade 
juntamente com a família, o que denominaram de “Pedagogia da 
Alternância”, este tipo específico de educação onde se integram os 
espaços e tempos entre Tempo Vivenciado na MFR e Tempo Familiar.

As famílias e jovens foram divulgando e melhorando as atividades 
desenvolvidas, e durante o período de 1942 na 2ª Guerra Mundial, 
os agricultores da França, já com vários apoiadores, decidiram criar 
uma entidade para legitimar a trabalho com jovens camponeses a já 
comprovada e com resultados que muito alegravam os agricultores, a 
Union de Las Maisons Familiales Rurales (UNMFRS) pra acompanhar 
as CFRs e muitas outras já em articulação e funcionamento.

EXPANSÃO DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA: ideologia 
possível numa proposta pedagógica

Em 1945, outros países começam a utilizar a Pedagogia da 
Alternância que já tinha comprovada importância para a educação 
rural e, em muitos, permaneceu o modelo original das Maisons 
Familiales Rurales. Nos anos 1960, o governo Italiano também adota 
a Pedagogia da Alternância, mas com denominação de Escola Família 
Agrícola (EFAs). Até esse momento, ainda não havia outro segmento 
que não fosse Maisons Familiales Rurales (MFR).
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No Brasil, essas experiências chegaram no ano de 1969, por 
meio dos padres Jesuítas vindos da Itália, na cidade de Anchieta, 
na comunidade de Olivania no estado do Espírito Santo, com 
denominação de Escola Família Agrícola (EFA) que logo se expande 
para outros estados do Brasil, assim como o Maranhão.

As Casas Familiares Rurais (CFR) começam a ser discutidas 
no Brasil no ano de 1980, juntamente com a Union Nacionale 
das Maisons Familiales Rurales (UNMFR). As discussões iniciais 
aconteceram no Sul do Brasil, no Estado do Paraná, no Município 
de Barracão que iniciou sua primeira experiência de Casa Familiar 
Rural (CFR) no ano de 1986. No Norte e Nordeste, este processo 
foi mais tardio. As articulações começaram no ano de 1990, com 
implantações das primeiras CFRs no ano de 1996, no município de 
Medicilândia. No estado do Pará e no Maranhão a primeira Casa 
familiar Rural foi criada no povoado de Coquelândia, município de 
Imperatriz. As atividades se iniciaram com o Ensino Fundamental 
sob Orientação Profissional. Os apoiadores na época foram os 
agricultores organizados em associações, movimentos sociais de base 
da região Tocantina, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de Imperatriz, Cáritas, Congregação dos Irmãos Missionários 
do Campo e Diocese de Imperatriz na gestão de Dom Afonso Felipe 
Gregory e, juntos, constituíram a primeira Associação das Famílias 
da Casa Familiar Rural de Coquelândia, município de Imperatriz. 

Em 2006 aconteceram avanços em educação no campo, 
as CFRs, com o apoio dos agricultores e do poder público através 
da Supervisão de Educação do Campo - SUPEC, que tinha como 
supervisora Cacilda Cavalcante. Todos estavam preocupados com a 
profissionalização dos jovens do campo, que ainda possuíam uma 
demanda reprimida na faixa etária de 15 a 24 anos, e, somando-
se a isto, os debates e necessidades dos cursos do Ensino Médio 
profissionalizante, e as experiências francesas nos cursos que levam 
os jovens a se desenvolverem no meio rural.

A Pedagogia da Alternância surgiu dessa necessidade, por ser 
uma pedagogia que leva em conta o tempo: tempo para ensinar; 
tempo para aprender e tempo para executar as atividades escolares 
entre a alternância escola e família.
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A Alternância significa, sobretudo, uma outra maneira de 
aprender, de se formar, associando teoria e prática, ação e 
reflexão, o empreender e o aprender dentro de um mesmo 
processo. A alternância significa uma maneira de aprender 
pela vida, partindo da própria vida cotidiana, dos momentos 
experienciais, colocando assim a experiência antes do conceito. 
(GIMONET, 2008, p. 45).

Todos os trabalhos que são desenvolvidos nas Casas Familiares 
Rurais, de acordo com essa pedagogia, são seguidos pela estrutura 
dos quatros pilares adptado por Pedro Puig Calvo (2006, p.66):

[...] pilares fins (Formação integral e Desenvolvimento do meio 
político, social, econômico, humano); pilares meios (Alternância: 
Uma Metodologia Pedagógica e Associação Local: Pais, famílias, 
profissionais, instituições).

Visando o trabalho já realizado com o Ensino Fundamental sob 
Orientação profissional desenvolvida nas Casas Familiares Rurais 
no Maranhão com propósitos nos 4 Pilares, reforça a convicção 
de avançar na ampliação do Ensino Médio Profissionalizante, para 
atender os jovens que terminam o ensino Fundamental nas Casas 
Familiares Rurais ou em escolas Públicas.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COM BASE NA PEDAGOGIA DA 
ALTERNÂNCIA

Frente à oportunidade de ampliar a formação nas Casas 
Familiares Rurais no Maranhão com base na Pedagogia da 
Alternância, em 2006 inicia a primeira experiência em educação 
profissional nas CFRs e implanta-se o Ensino Médio Integrado à 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, com Habilitação em 
Agropecuária na Casa Familiar Rural de Açailândia, desenvolvendo 
uma educação contextualizada, entre teoria e prática, onde 
os alunos permanecem por um período de 15 dias, em que os 
educandos f icam na Casa Familiar Rural, em regime de internato, 
alternando com o outro de 15 dias, que passam com as suas famílias 
nas propriedades. 
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Assim como os princípios da Pedagogia da Alternância, visando 
garantir condições favoráveis para que os filhos dos trabalhadores 
rurais possam ter acesso à escola, sem que abandonem as atividades 
produtivas de suas comunidades e garantir ainda a unidade teoria-
prática, o Ensino Médio integrado à educação profissional de 
nível técnico será organizado seguindo os princípios da Pedagogia 
da Alternância, combinando atividades na Casa Familiar Rural, 
denominado de Tempo Escola, e atividades no meio sócio-
profissional, denominado Tempo Comunidade, observando todos os 
seus aspectos pedagógicos, sociológicos e filosóficos.  Cada tempo 
deve ser planejado para que se torne educativo. 

Segundo Ribeiro (2006, p. 10) 

Estes tempo favorecem aos jovens terem uma formação geral e 
técnica, utilizando o internato que é o tempo em que o jovem 
permanece no centro educativo e outro momento quando 
desenvolve seus trabalhos práticos na propriedade familiar e na 
comunidade.

O objetivo do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, com Habilitação em Agropecuária, é 
tornar jovens empreendedores no meio rural, para que possam 
desenvolver alternativas de emprego e renda dentro dos princípios 
agroecológicos e respeitando o meio ambiente utilizando e educação 
contextualizada, articulada com as políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento sustentável. Neste contexto, as Casas Familiares 
Rurais representam uma das melhores estratégias para a formação 
dos jovens agricultores familiares no meio rural maranhense.

Para dinamizar metodologia de trabalho, as CFRs organizam 
o plano de formação que, discutido com as famílias, integram os 
objetivos, as disciplinas gerais, diversificadas e profissionalizantes, 
utilizam eixos geradores ou norteadores de conhecimento e prática, 
buscando adptar a educação geral à profisisonal com suas disciplinas 
integradas às áreas de conhecimento, com as CFRs em seu projeto 
educativo trabalhando a interdiciplinaridade, pela qual o saber se 
integra nos momentos de articulação entre a teoria e prática, ou seja, 
período escola e período comunidade. Este plano de formação integra 
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os instrumentos que norteiam a formação, orientando o jovem a 
desenvolver seu projeto profissional de vida. Este planejamento difere 
dos trabalhos tradicionais realizados nas escolas do campo, pois traz 
o debate com os agricultores em assembleia, equipe de monitores 
assessorados pela ARCAFAR e IRCOA, considerando os instrumentos 
que norteiam o funcionamneto da Pedagogia da Alternância, como 
Instrumentos de Pesquisa (plano de estudo); Instrumentos de 
Comunicação/Relação (Visita à família e comunidade); Instrumentos 
Didáticos (Atividade de retorno – Experiências do Projeto Profissional). 
Arquivos da UNMFREO. Union Nacionale des Maisons Familiales 
Rurales d`Education et d’Orientation França. Parecer 120/2015-
CEE, Exposição das Praticas Metodológicas Desenvolvidas nas Casas 
Familiares Rurais do Estado do Maranhão.

Quadro 1 - Exemplo de plano de formação das CFRs 3º ano.

Alt  Eixo 
Tecnologico

Objetivos 
Temas Enfoques Disciplinas

BC 
Disciplinas 

Prof
Disciplinas 

Div

10

Projeto 
Profissional 
de Vida do 

Jovem

Viabilidade 
técnico/
social e 

econômico 
do projeto 

- PPJ

Análise dos 
aspectos que 
envolvem a 

implantação 
do projeto, 

bem como a 
viabilidade 
econômica 

e social, 
implicações 

éticas e 
morais.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Quadro 2 - Caracterização da estrutura curricular com segmento a 
educ. prof. dos jovens

Amparo 
Legal

Base Nacional 
Comum Base Diversificada Área Profissionalizante

DBEM 
9.394/96

Artes,
Língua 
Estrangeira,
Língua Portuguesa
Educação Física,
Historia,
Geografia,
Filosofia,
Sociologia,
Biologia,
Química,
Matemática

Informática 
Metodologia 
Cientifica

Economia Rural e Solidária, 
planejamento e gestão 
Agrícola, 
Horticultura e Plantas 
Medicinais Manejo e 
conservação do Solo, 
Introdução a Fitopatologia,
Irrigação, 
Construção e Instalação 
Rurais, 
Fruticultura e Culturas 
Permanentes, Culturas 
Anuais,
Bovinocultura de Leite e 
Corte,
Avicultura,
Ovinocaprinocultura, 
Suinocultura,
Forragicultura,
Apicultura e 
Meliponicultura,
Silvicultura
Extensão Rural
Projeto Profissional do 
Jovem (TCC)
Educação Ambiental
Agricultura Familiar 
Capacitação, Manejo e 
conservação da Água,
Introdução a Agroindústria.

Fonte: Dados da pesquisa.

Pode-se dizer que esses instrumentos são elementos 
fundamentais para alcançar os objetivos propostos para o 
desenvolvimento dos jovens, considerando sua realidade rural, para 
nortear a construção de um projeto que possa garantir a geração 
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de emprego e renda. Dentre estes instrumentos, podemos destacar 
o que leva à conclusão do curso do jovem empreendedor que é 
o PPJ (Projeto Profissional do Jovem) no último ano do Ensino 
Médio Integrado à Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
com Habilitação em Agropecuária. O centro formativo promove 
e orienta os jovens a vivenciarem diferentes experiências, nas mais 
diversas áreas profissionais presentes no campo ou adaptável. Estas 
experiências são construídas a partir de cursos, palestras, visitas de 
estudo, planos de estudo, estudos e aprofundamentos próprios do 
jovem e outras atividades.

O objetivo geral do projeto profissional do jovem dentro da 
Casa Familiar Rural é o de encaminhá-lo para a profissionalização 
do trabalho no campo, a melhora da renda e a qualidade de vida 
da família; servir como facilitador para o encaminhamento do jovem 
para o mercado de trabalho e como um elemento de desenvolvimento 
econômico e social do campo. Um trabalho que consiste no 
desenvolvimento de várias experiências desenvolvidas pelos jovens 
das Casas Familiares Rurais.

PROJETOS PROFISSIONAIS DESENVOLVIDOS PELOS JOVENS

São os projetos relativos à Agricultura Familiar, Piscicultura, 
Avicultura, Horticultura e Suinocultura entre outros desenvolvidos 
pelos jovens das Casas Familiares Rurais. (ARCAFAR-MA, 2017).

Quadro 3 - Projeto de produção de cheiro-verde desenvolvido por 
jovem egresso da casa familiar rural de chapadinha.

Histórico

• Participação na Casa Familiar Rural em 2007;
• Práticas agroecológicas de cultivo de hortaliças;
• Desenvolvimento da experiência com a cultura do cheiro-

verde em 2010; 
• Término do Curso de Ensino Fundamental em 2011;
• Iniciou Curso de Ensino Médio Integral em 2012;
• Término do Curso de Ensino Médio Integral em 2015;
• Início da Graduação em Agronomia em 2015.
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Implantação 
do Projeto de 
Hortaliças

• Início em 2014;
• Área de Canteiros – 500 m²;
• Instalação utilizada; 
• Fertilidade do solo;
•  Fatores climáticos;
• Prática agroecológica.

Experimento

• Uso de esterco de caprinos na adubação;
• Utilização de palha do arroz e da carnaúba;
• Aplicação de biofertilizante de esterco bovino;
• Aplicação de dessecante orgânico;
• Período de plantio até a colheita do cheiro-verde.

Fonte: Costa e Costa (2017).

Gráfico 1 - Resultados comprovados

Fonte: Costa e Costa (2017).

O Gráfico acima, da produção anual de cheiro verde, desde o 
início do projeto em 2014 até o ano de 2017, mostra, a cada ano, o 
crescimento da produção. No atual momento do projeto, podemos 
afirmar que é viável a produção de cheiro-verde (coentro e cebolinha), 
pois, se bem manejada, tende a aumentar a produção a cada ano, 
como mostra o gráfico acima.

Os dados referem-se à quantidade de cheiro verde vendido a 
cada ano (eixo dos “X”), a unidade de produção é maço que pesa em 
média 100 gramas, que corresponde ao conjunto de cebolinha e o 
coentro no maço (eixo dos “Y”).
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Fonte: Costa e Costa (2017). 

 

O Gráfico acima, da produção anual de cheiro verde, desde o início do projeto 

em 2014 até o ano de 2017, mostra, a cada ano, o crescimento da produção. No 

atual momento do projeto, podemos afirmar que é viável a produção de cheiro-verde 

(coentro e cebolinha), pois, se bem manejada, tende a aumentar a produção a cada 

ano, como mostra o gráfico acima. 

Os dados referem-se à quantidade de cheiro verde vendido a cada ano (eixo 

dos “X”), a unidade de produção é maço que pesa em média 100 gramas, que 

corresponde ao conjunto de cebolinha e o coentro no maço (eixo dos “Y”). 

 

Quadro 4 - Comercialização dos produtos X Conclusão desta Experiência 

Comercialização dos 

produtos 

• Vendas no atacado; 

• Fornecimento regular; 

• Cliente satisfeito com o produto; 

• Potencial de crescimento. 

Conclusão desta 

Experiência 

• Projeto viável; 

• Potencial de crescimento; 

• Estímulo à produção agroecológica. 

Fonte: Costa e Costa (2017). 
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Quadro 4 - Comercialização dos produtos X Conclusão desta 
Experiência

Comercialização dos 
produtos

• Vendas no atacado;
• Fornecimento regular;
• Cliente satisfeito com o produto;
• Potencial de crescimento.

Conclusão desta 
Experiência

• Projeto viável;
• Potencial de crescimento;
• Estímulo à produção agroecológica.

Fonte: Costa e Costa (2017).

Quadro 5 - Localização das CFRS no Estado do Maranhão filiadas a 
ARCAFAR-MA.

Entidades de Assessoria MUNICÍPIO

ARCAFAR

Amarante, Imperatriz, Açailândia, Bom Jesus das 
Selvas, Itapecuru, Primeira Cruz, Barreirinhas, 
Chapadinha, Bequimão, Timon, Buriti, São 
Bernardo e Araioses.

Fonte: Dados da Pesquisa.

CONCLUSÃO 

Todos estes dados apresentados revelam que o Curso do Ensino 
Médio Integrado à Educação Profissional Técnico de Nível Médio 
com Habilitação em Agropecuária desenvolvido nas Casas Familiares 
Rurais que atendem ao público de jovens agricultores e contribuem 
com o fortalecimento da Agricultura Familiar através da educação 
profissional, proporciona uma melhor qualidade de vida, tendo 
como referência a Resolução 31/2018 – CEE-MA, Art.22. 

Diante dessa realidade, é importante reforçar que uma 
proposta pedagógica precisa estar também centrada na diversidade 
de interesses que assegure um perfil para além de uma base comum 
e que dê respostas mais precisas a uma comunidade pelos resultados 
que pode gerar.
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O CREDENCIAMENTO DA ESCOLA 
COMO FATOR DE QUALIDADE NA OFERTA 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Elizabeth Pereira Rodrigues

O Conselho Estadual de Educação estabelece os 
requisitos para a oferta de Educação Básica no Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão por meio de um ato 

normativo denominado Resolução.
Periodicamente, cada Resolução é objeto de análise, a fim de 

que seja avaliado se os dispositivos da norma continuam a atender a 
legislação em vigor e as necessidades do sistema de ensino, passíveis 
de renovação.

A Resolução CEE/MA nº 02/2011 (MARANHÃO, 2011), que 
tratava da oferta acima citada, inaugurou a figura do credenciamento 
e do recredenciamento de escolas de educação básica no Estado, 
condição para funcionamento de uma escola, antes exigida somente 
para a Educação Superior.

Como resultado de ampla revisão, este Colegiado substituiu a 
Resolução de 2011 pela Resolução CEE/MA nº 31/2018, que traz, no 
seu Art. 3º, a conceituação de credenciamento, a saber: 

[...] ato formal pelo qual o CEE/MA confere a uma instituição 
de ensino da rede pública ou privada, a prerrogativa de oferecer 
educação escolar, integrando-a ao Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão.  (MARANHÃO, 2018).
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A inserção do conceito de credenciamento imprimiu relevo 
à necessidade de o gestor habilitar, qualificar uma escola, junto a 
este órgão, para que o estabelecimento de ensino possa iniciar a 
prestação de serviços educacionais. E, considerando que uma escola 
pleiteia credenciamento com o fim de promover oferta de ensino, este 
Conselho condicionou a apreciação do pedido de credenciamento 
à existência de um requerimento de Autorização de Funcionamento 
de etapas e/ou modalidades da Educação Básica e/ou cursos de 
educação profissional técnica de nível médio. 

Do mesmo modo, pedidos referentes ao Reconhecimento ou 
Renovação de Reconhecimento de etapas e/ou modalidades da 
Educação Básica e/ou cursos de educação profissional técnica de 
nível médio somente podem ser deferidos para escolas que detêm 
credenciamento válido. A validade desse ato tem a duração de 5 (cinco) 
anos, findos os quais a escola precisa obter o recredenciamento. 

Ratificando o conceito, Credenciamento e Recredenciamento 
referem-se à instituição de ensino, enquanto Autorização de 
Funcionamento, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento 
referem-se às etapas e/ou modalidades da Educação Básica e/ou 
cursos de educação profissional técnica de nível médio. Esclarecendo 
que o Credenciamento e a Autorização de Funcionamento constituem-
se em atos requeridos no primeiro momento apenas para as escolas 
privadas – particular, confessional, filantrópica ou comunitária: o 
decreto do Poder Executivo, de criação da escola pública, equivale ao 
ato de credenciamento da escola e de Autorização de Funcionamento 
dos serviços educacionais a serem oferecidos.

A Resolução CEE/MA nº 31/2018 traz uma regulação nova para 
a escola pública, a respeito dessa matéria. O seu Art. 4º assim prevê: 

O ato de criação de instituição de ensino mantida pelo poder 
público estadual ou municipal, atendidas as exigências legais, 
possui caráter provisório de credenciamento e de autorização 
de funcionamento da Educação Básica oferecida pela respectiva 
instituição, pelo prazo de 2 (dois) anos. (MARANHÃO, 2018).
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Uma vez que a escola pública é criada e mantida pelo Poder 
Executivo, o decreto de sua criação corresponde, na esfera pública 
estadual e municipal, à constituição da entidade mantenedora na 
escola privada.  A Resolução CEE/MA nº 31/2018, de modo diverso 
daquela que a antecedeu, assevera que esse ato do Executivo é 
recepcionado por este Colegiado como um credenciamento precário 
de 2 (dois) anos para a escola pública. O § 1º do Art. 4º determina 
que a autoridade executiva competente envie cópia do ato de criação 
da instituição de ensino ao CEE/MA, no prazo de até 90 (noventa) 
dias após sua efetivação, devendo requerer o recredenciamento 
até 180 (cento e oitenta) dias antes de esgotar-se a validade do 
credenciamento provisório.

Às escolas públicas cujo funcionamento teve início antes 
de 2018 concedeu-se o prazo de 2 (dois) anos para requererem 
recredenciamento. O entendimento do Conselho é de que as 
escolas que já estavam em atividade antes da obrigatoriedade de 
credenciamento para a rede pública de ensino, devem ser consideradas 
credenciadas.

Mas o que está presente por entre as linhas da compulsoriedade 
do credenciamento e do recredenciamento de um estabelecimento 
de ensino a cada 5 (cinco) anos e, no contexto dessa ideia, o que 
sustenta a norma de renovação de Reconhecimento de etapas e/
ou modalidades da Educação Básica e/ou cursos de educação 
profissional técnica de nível médio, nos prazos fixados consoante sua 
tipicidade?

A Constituição Federal – CF preconiza no seu Art. 205: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
(BRASIL, 1988).

O Art. 206 da Magna Carta define os princípios basilares 
do ensino, quais sejam: a igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; a liberdade e o pluralismo em educação; a 
gestão democrática e a gratuidade na escola pública; a valorização 
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daquele que trabalha em educação; a garantia do padrão de 
qualidade. Esse último princípio acarreta imensa responsabilidade 
para uma comunidade educacional. A qualidade prevista neste Art. 
206 é o fator que vai balizar o nível de cumprimento do acima citado 
Art. 205 da CF: a criança que chega à escola com 4 anos de idade 
vai se desenvolver plenamente como pessoa? Estará preparada para 
o exercício da cidadania? Alcançará a necessária ou satisfatória 
qualificação para o trabalho?

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 
9394/96 (BRASIL, 1996) inspira-se na Constituição para preceituar, 
no Art. 3º, os princípios fundamentais do ensino e confere, no Art. 
9º, competência aos Estados para, em consonância com a União 
e em coordenação com os Municípios, procederem à elaboração 
e execução de políticas e planos educacionais. No inciso IV desse 
artigo, confere a incumbência ao Conselho Estadual de Educação 
para “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino” (BRASIL, 1996).

O Conselho Nacional de Educação-CNE definiu suas atribuições 
como: 

O CNE possui atribuições normativas, deliberativas e de 
assessoramento ao Ministro de Estado da Educação, no 
desempenho das funções e atribuições do poder público federal 
em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a 
política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino, 
velar pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar 
a participação da sociedade no aprimoramento da educação 
brasileira (BRASIL, 2018).

Dessa declaração se depreende que o CNE se intitulou 
instituição de salvaguarda da qualidade do ensino, no esforço 
coletivo de melhoria da educação brasileira.

Nos pressupostos acima elencados, fundamenta-se a ação 
normativa do CEE/MA e, portanto, a disposição a que se dedica 
este artigo: o credenciamento de instituições de ensino na Resolução 
31/2018. A oportunidade concedida a cada gestor ou diretor, a 



EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NO MARANHÃO:
RESOLUÇÕES NORMATIVAS E DISCUSSÕES PERTINENTES

105

cada cinco anos, de avaliar os elementos que compõem sua unidade 
educacional, proporciona muito mais que avaliação e revisão 
da estrutura e do funcionamento da escola, enseja a atualização 
dos princípios, métodos, estratégias, procedimentos, currículos, 
programas dentre outros. E ainda, requer que a comunidade educativa 
se reúna, participe, proponha, integre-se, em um movimento de 
aprendizado para todos.

Quando uma escola pleiteia o credenciamento a fim de iniciar 
suas atividades, é necessário esgotar o previsto no Art. 5º da Resolução 
CEE/MA nº 31/2018. O processo deve ser instruído com o seguinte: 

I - requerimento dirigido à Presidência deste órgão, na forma 
do Apêndice I, que está publicado no site do Conselho, em 
endereço constante das Referências deste texto, juntamente com 
os outros apêndices, elaborados para facilitar o preenchimento 
dos requisitos estabelecidos pelo CEE-MA para a oferta de 
educação básica; II - cópia do ato de constituição da entidade 
mantenedora; III - comprovante atualizado de inscrição da 
entidade mantenedora no Cadastro de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ com registro dos nomes de fantasia 
e empresarial, bem como da atividade econômica em educação; 
IV - alvará de funcionamento atualizado; V - comprovação de 
propriedade de imóvel ou condição legal de sua ocupação por 
prazo não inferior a dois anos. (MARANHÃO, 2018).

A Resolução CEE/MA nº 31/2018 substitui a obrigatoriedade 
do Habite-se pela apresentação de laudo técnico com os requisitos a 
seguir, ainda no Art. 5º: 

VI - laudo técnico atualizado atestando as condições de 
habitabilidade assinado por engenheiro civil habilitado 
acompanhado pela respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica-ART, com descrição das condições da (s);
a) localização do prédio em terreno que não ofereça risco à 
segurança de seus usuários, em total conformidade com a 
legislação;
b) instalações físicas, bem como das redes elétrica, hidráulica e 
sanitária;
c) acessibilidade de pessoas com deficiência, em conformidade 
com a legislação pertinente; (MARANHÃO, 2018).
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O inciso que se segue completa os itens necessários ao 
credenciamento sem a apresentação do Habite-se: VI - certificado de 
segurança do Corpo de Bombeiros.

Confirma-se que a apresentação do Habite-se libera a 
instituição da apresentação dos documentos constantes dos incisos 
VI e VII da Resolução.

Os demais elementos a compor o pedido de credenciamento 
de uma escola são os seguintes incisos do Art. 5º da Resolução em 
análise: 

VII - alvará atualizado da Vigilância Sanitária; 
IX - relação detalhada do mobiliário e equipamentos; 
X - acervo bibliográfico; 
XI - recursos pedagógicos; 
XII - relação do corpo docente assinada, indicação de componente 
curricular lecionado e habilitação comprovada (apêndice II); 
XIII - relação do corpo administrativo e técnico- pedagógico, com 
suas comprovações (apêndice III); qualificação do diretor e do 
secretário; 
XIV - Regimento Escolar; 
XV - Declaração de escrituração escolar e arquivo (apêndice IV); 
XVI - Proposta Pedagógica incluindo o plano curricular; 
XVII - planta baixa assinada e carimbada por profissional 
devidamente habilitado com detalhamento dos espaços físicos, 
área construída e localização;
XVIII - previsão de matrícula, conforme os critérios de número de 
alunos versus professores por sala. (MARANHÃO, 2018).

O estabelecimento de ensino deve observar que o prazo máximo 
para protocolar requerimento de credenciamento, devidamente 
acompanhado de Autorização de Funcionamento de etapas e/
ou modalidades da Educação Básica e/ou cursos de educação 
profissional técnica de nível médio, é de 180 (cento e oitenta) dias 
antes do início de seu funcionamento e oferecimento dos respectivos 
serviços educacionais.

O gestor/diretor precisa atentar, nesse contexto, para a 
exigência de novo credenciamento, que requer novo pedido 
protocolado no CEE/MA, a cada unidade escolar criada em 
endereço diferente.
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No tocante ao recredenciamento, os requisitos são em menor 
número, dispensando-se os incisos IX, X, XI, XII e XIII do Art. 5º, 
tanto para escolas públicas quanto para escolas privadas. Para a 
escola pública também não se exigem os incisos I e II do Art.5º, que 
tratam de variáveis pertinentes à esfera privada. Os §§ 1º e 2º do 
Art. 11 exigem o decreto de criação para as escolas públicas e o ato 
constitutivo para as escolas privadas e, para as duas, declaração de 
modificações físicas ocorridas, código do Censo Escolar e o recibo de 
seu preenchimento nos dois anos que antecedem o pedido. 

A exigência de pedido de Autorização de Funcionamento 
de etapas e/ou modalidades da Educação Básica e/ou cursos de 
educação profissional técnica de nível médio, juntamente com o pleito 
de credenciamento da unidade escolar, justifica-se pela finalidade da 
escola, qual seja, oferecer ensino. E, na esteira dessa premissa, os 
pedidos de oferta de ensino deferidos quando do credenciamento da 
instituição terão validade de 1 (um) ano a contar de sua publicação. 
Findo esse prazo, se o estabelecimento credenciado não iniciar os 
serviços educacionais autorizados, serão tornados automaticamente 
sem efeito os atos de Credenciamento e de Autorização exarados por 
este Colegiado.

O questionamento permanente do educador se concentra na 
pesquisa dos elementos que combinados determinam o sucesso da 
escola.

Escola de sucesso é aquela em que os alunos se sentem seguros 
e bem cuidados? Aquela em que eles estão sendo desafiados? A que 
lhes oferece oportunidades de brincar e criar? Aquela cujos alunos 
têm alto desempenho acadêmico? Ou aquela que os faz felizes?

Mesmo que as performances dos alunos nas avaliações refletissem 
o que eles aprenderam na escola, ainda não conseguiriam abranger 
inteiramente o todo do fazer escolar. Os testes não traduzem o 
ambiente, o envolvimento dos alunos, o desenvolvimento de suas 
habilidades de cidadania, a saúde emocional e social ou o pensamento 
crítico. A qualidade da escola é multidimensional. 

Avaliar a escola a cada cinco anos, em um processo de 
recredenciamento representa, dentre tantos quesitos, uma 
oportunidade de rever a visão de mundo e sociedade em que a 



108 

instituição de ensino está inserida; suas concepções didático-
pedagógicas; o currículo e o método; e desenvolver uma compreensão 
compartilhada do que a comunidade educacional deseja que sua 
escola faça e seja. 

Esse esforço de revisão pode resultar na concepção de 
uma estrutura de qualidade clara, sistematizada e abrangente, 
que estabeleça um fórum comum para discussões necessárias, 
consistentes e enriquecedoras. Há de se reconhecer, nesse processo, 
a instituição de ensino como um universo holístico, de saberes e 
vivências educativas indispensáveis ao aluno, rumo ao alcance dessa 
escola de qualidade prevista na Constituição Federal, aquela que 
propicie à criança e ao jovem o desenvolvimento pleno como pessoa, 
a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o 
trabalho.
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PROPOSTA PEDAGÓGICA COMO 
IDENTIDADE DA ESCOLA

Virgínia Helena Almeida Silva de Albuquerque

Este artigo se inspira em Sêneca que diz o seguinte: “Não 
há ventos favoráveis para quem não sabe para onde o 
barco navega”. E inspira porque, ao escolher tratar sobre 

Proposta Pedagógica, o que importa é que uma escola, tal como um 
barco, navega. E, porque sabe que podem chegar ventos desfavoráveis, 
eles serão vencidos, se houver objetivos e metas a atingir. São eles: os 
favoráveis, as velas de uma escola

A Proposta Pedagógica ou Projeto Político Pedagógico teve 
sua origem no período das reformas educacionais que ocorreram 
no Brasil após a ditadura militar, precisamente na década de 80, 
quando surgiram políticas educacionais contrárias às impostas pelos 
governos militares. Entretanto, sua obrigatoriedade só ocorreu na 
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDB no 9394/96.

Interessante saber que essa determinação não ocorreu por acaso, 
decorreu de grandes transformações vividas no cenário educacional 
do país que já não suportava mais manter o modelo reprodutivista que 
existia nos anos de 1970. A mudança surgiu decorrente de encontros 
e publicações na área educacional e, também, de políticas públicas. 
Na década de 90, ocorreu uma marcante ampliação de produção 
acadêmica e científica de cunho educacional, possibilitando, 
assim, o surgimento de uma nova proposta de práticas escolares e 
a implementação de políticas educacionais voltadas para a área de 
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gestão e para a tão sonhada autonomia da escola. Nesse sentido, 
Paro (1999, p. 26) diz:

A atividade administrativa não se dá no vazio, mas em condições 
históricas determinadas para atender necessidades e interesses de 
pessoas e grupos. Da mesma forma, a educação escolar não se 
faz separada, mas é do interesse de forças sociais presentes numa 
determinada situação histórica. A administração está assim 
organizada organicamente ligada à totalidade social onde ela se 
realiza e exerce sua ação e onde, ao mesmo tempo, encontra as 
fontes de seus condicionantes.

No âmbito educacional a concepção de gestão passa a ter um 
significado mais abrangente e transformador. O marco do Projeto 
Político Pedagógico ou Proposta Pedagógica é a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional - LDB que não só determina sua 
elaboração como dá autonomia para que cada escola construa 
projetos diferenciados atendendo às suas necessidades, público e 
localização.

O artigo 12 da LDB diz que os estabelecimentos de ensino, 
respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão 
a incumbência de “[...] elaborar e executar sua proposta pedagógica” 
(BRASIL, 1996).

Entretanto, a LDB não limita apenas ao gestor da escola essa 
função; em seus artigos 13 e 14 incumbe os docentes e os profissionais 
da educação que atuam na instituição de ensino na participação da 
criação do Projeto Pedagógico. Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi 
(2005, p.345), “[...] o projeto é um documento que propõe uma 
direção política e pedagógica para o trabalho escolar, formula metas, 
prevê as ações, institui procedimentos e instrumentos de ação”. 

Para Veiga (2004. p.40), 

Construir um projeto pedagógico significa enfrentar o desafio 
da mudança e da transformação, tanto na forma como a escola 
organiza seu processo de trabalho, como na gestão que é exercida 
pelos interessados, que implica o repensar da estrutura de poder 
da escola.
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Ainda citando Veiga (2004, p. 40), 

[...] o projeto político pedagógico é, em suma, um instrumento 
clarificador de ação educativa da escola em sua totalidade. 
Portanto, a escola não pode mais dizer que é mera transmissora 
de interesses, ditados por outros. Cabe a ela, em seu PPP, assumir 
sua visão de mundo condizente com a realidade, entorno social e 
aspirações, conferindo ao seu currículo, projetos emancipatórios 
na constituição de formas de inteligência coletiva, flexíveis e 
democráticas, que busquem integrar e valorizar as singularidades.

A Proposta Pedagógica ou o Projeto Político Pedagógico 
consiste na identidade da Escola, é o seu principal instrumento de 
autonomia, permitindo-lhe a capacidade de decidir sobre seu próprio 
destino, desde que esteja em consonância com as leis e as diretrizes 
educacionais do sistema nacional, estadual e municipal de ensino.

Uma instituição de ensino que construir uma proposta 
pedagógica eficiente, obterá, com certeza, resultados significativos 
em sua trajetória, como a captação e fidelização dos seus alunos, o 
reconhecimento e satisfação do seu corpo docente e discente e suas 
famílias. Lembrando que alinhar a teoria à prática é imprescindível 
para a obtenção de resultados exitosos.

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão, órgão 
responsável pela regulamentação da legislação educacional do 
sistema estadual de ensino, exige em suas Resoluções normativas 
que as escolas apresentem junto às solicitações dos atos regulatórios 
referentes à credenciamento da instituição e sua renovação, 
autorização, reconhecimento e sua renovação quando se tratar de 
etapas de ensino, modalidades ou cursos de educação profissional, 
a proposta pedagógica adotada para que seja analisada à luz da 
legislação pertinente.

Em maio de 2018 foi publicada a Resolução no 31/2018-
CEE que substituiu as Res. no 02/2011-CEE e Res. nº 15 /2013-CEE 
que trata especificamente dos documentos e procedimentos que 
as escolas tanto da rede pública como privada devem cumprir ao 
solicitarem junto ao Conselho de Educação seus atos regulatórios. 
Dentre os documentos exigidos consta a Proposta Pedagógica nos 
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seguintes artigos e incisos: (inciso XVI do artigo 5o/ inciso II do artigo 
13/inciso IV do artigo 23 e inciso IV do artigo 32).

O artigo 6o da Resolução no 31/2018-CEE, estabelece os 
requisitos que devem estar presentes na elaboração da Proposta 
Pedagógica da escola, a saber:

Art. 6o – A proposta pedagógica de que trata o inciso XVI do Art. 
5o deve conter:
I - identificação da instituição escolar;
II - fundamentação teórica, evidenciando concepção de 
educação, conhecimento e avaliação, bem como os pressupostos 
pedagógicos;
III - objetivos propostos para a escola;
IV - organização da oferta de vagas por etapas e/ou modalidade 
da Educação Básica e/ou curso de educação profissional técnica 
de nível médio, compatível com a descrição das dependências 
físicas do prédio;
V - plano curricular por etapa e/ou modalidade da Educação 
básica, respeitando a legislação educacional e, em especial, as 
respectivas diretrizes curriculares nacionais e estaduais, quando 
houver, indicando:
a) os objetivos gerais para cada etapa e/ou modalidade da 
Educação Básica e e/ou curso de educação profissional técnica 
de nível médio oferecida;
b) os objetivos gerais e ementas dos componentes curriculares;
c) a matriz curricular, contendo as respectivas cargas horárias dos 
componentes curriculares, bem como indicadores referentes à: 
total de dias letivos, de carga horária semanal e anual, bem como 
duração da hora-aula;
d) a descrição das atividades obrigatórias, a exemplo de estágios 
curriculares e atividades em laboratório, dentre outras, quando 
for o caso;
e) previsão de atendimento apropriado a estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades / superdotação; 
f) sistemática de avaliação.
Parágrafo único – O plano de curso da educação profissional 
técnica de nível médio deve atender ao disposto em normas 
específicas deste Conselho.
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Na elaboração do Projeto Pedagógico, a escola planeja o que 
pretende fazer, realizar, partindo do presente para antever o futuro. 
Segundo Gadotti (1994, p. 38):

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para 
o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável 
para arriscar-se atravessar um período de instabilidade e buscar 
uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto 
contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo 
pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. 
As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, 
comprometendo seus atores e autores. 

O processo de elaboração “física” da Proposta Pedagógica 
inicia com os dados de identificação da escola, sua história, seu 
endereço e localização, seu projeto setorial, isto é, as etapas de ensino, 
modalidades e cursos que pretende oferecer, seus fundamentos 
éticos, políticos, epistemológicos e didático-pedagógico, explicitando 
a metodologia adotada que conduzirá à relação entre alunos e 
professores em referência ao conhecimento.

Cada escola precisa ter sua própria Proposta Pedagógica, pois 
cada instituição de ensino assume sua marca e seu trabalho deve 
refletir o seu cotidiano. Ela passa a ser condutora de sua própria 
história e responsável por seus diferentes processos. Partindo 
desse pressuposto, a rede pública não pode adotar um Projeto 
Pedagógico único para todas as suas escolas, já que elas diferem 
em vários aspectos que devem ser considerados no momento de 
sua elaboração. O mesmo ocorre com as escolas da rede privada de 
ensino que possuem outras unidades. 

É importante salientar que o Projeto Pedagógico nasce de uma 
ação participativa da comunidade escolar, não existem duas escolas 
iguais por isso não deve existir um padrão único. Uma escola não 
pode copiar o Projeto Político Pedagógico da outra.

Na Proposta Pedagógica da escola têm que estar claros os seus 
objetivos, a definição de fins, explicitando o tipo de sociedade e de 
cidadão que pretende formar e quais as ações (meios) adotadas 
para obtenção desses fins. Precisa estar evidente no processo de sua 
construção a diferença entre fins e meios. 
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A organização curricular da escola deve estar contida no seu 
Projeto Pedagógico e, sendo o currículo uma construção social 
do conhecimento, os meios para que a transmissão, assimilação e 
efetivação dessa construção ocorram de forma exitosa precisam 
estar presentes e nunca isolados do contexto social. Inclusive, 
considerando que o conhecimento escolar é dinâmico, é preciso que 
seja estabelecida uma relação interdisciplinar entre os conteúdos 
trabalhados. É necessário que a escola faça acontecer, por meio 
de projetos pedagógicos ou outros recursos, a relação aberta, a 
integração entre as diferentes disciplinas curriculares.

Presente também, no Projeto Político Pedagógico da escola, 
deve estar a matriz curricular adotada, respeitando a legislação 
vigente sobre o assunto, discriminando o tempo escolar e carga 
horária destinada a cada componente curricular e seus indicadores 
semanais e anuais.

Cada etapa de ensino ou curso ministrado pela escola tem seus 
objetivos educacionais que dizem respeito ao que a escola pretende 
alcançar ao desenvolver sua ação pedagógica voltada, claro, para 
o ensino que almeja oferecer e seus objetivos específicos, que se 
reportam aos resultados da aprendizagem que pretende conseguir 
em cada área do conhecimento ou disciplina. Isso deve ficar claro 
no PPP, bem como as metas e estratégias que serão utilizadas para a 
obtenção de resultados eficazes.

Na Proposta Pedagógica, precisa estar bem explicitado o 
sistema de avaliação adotado pela escola, especificando os diferentes 
instrumentos e recursos utilizados que proporcionem ao aluno 
domínio e aprendizagem das informações recebidas e, à escola, a 
verificação se os objetivos propostos estão sendo atingidos.

O processo de inclusão, as formas de atendimento aos alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação devem estar discriminados no PPP da 
escola, discorrendo o seu posicionamento pedagógico balizado na 
metodologia adotada, discriminando as formas de atendimento, 
inclusive adaptação curricular que favoreça o processo de inclusão.

Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2005), “o projeto político-
pedagógico pode ser comparado, de forma análoga, a uma árvore, 
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ou seja, plantamos uma semente que brota, cria e fortalece suas 
raízes, produz sombra, flores e frutos que dão origem a outras 
árvores, frutos. Mas para mantê-la viva, não basta regá-la, adubá-la 
e podá-la apenas uma vez.” 

Em outras palavras, o autor quer dizer que o Projeto Político 
Pedagógico da escola precisa estar em constante avaliação, revisão 
e realinhamento, possibilitando que a equipe pedagógica e gestora 
ajustem as metas que norteiam não só a prática pedagógica, mas 
também todo o planejamento escolar da instituição de ensino.

Eis a razão pela qual a Proposta Pedagógica espelha a identidade 
da escola, pois ela é a ideia central construída por características 
próprias, a qual conduz o seu trabalho, sua missão, valores e objetivos 
diferenciando-a em relação às outras instituições. 

“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que 
se faz, de tal maneira que num momento a tua fala seja a tua prática” 
(FREIRE, p. 1983, p.41).
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O OLHAR PEDAGÓGICO DA COMISSÃO 
VERIFICADORA COMO BALISADOR

DA QUALIDADE E DA DEMOCRATIZAÇÃO 
DO ENSINO

Rosangela Mendes Costa

O presente artigo tem por objetivo refletir sobre o olhar 
pedagógico da Comissão Verificadora1 como um 
elemento balizador da qualidade e da democratização 

do ensino, nos processos referentes aos atos regulatórios autorizativos2 
do Conselho Estadual de Educação do Estado do Maranhão (CEE). 

Nesse cenário, a problemática que norteia o presente estudo 
concentra-se na questão de qual deve ser o olhar da Comissão 
Verificadora na perspectiva da qualidade e da democratização do 
ensino ofertada pelas escolas, visto que esse olhar é expresso nos 

1 A Comissão Verificadora neste contexto, conforme o Parágrafo único do Art. 
7º da Resolução nº 31/2018-CEE, é uma equipe constituída por 02 (dois) 
técnicos formados em Pedagogia ou Especialização em Inspeção Escolar e um 
Engenheiro Civil inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
pertencentes ao quadro de servidores da Supervisão de Inspeção Escolar da 
Secretaria de Estado da Educação (SIE/SEDUC) e que tem por finalidade 
realizar uma visita in loco para produção de um Relatório descritivo e analítico 
da qualidade observada na escola.

2 Atos regulatórios autorizativos conforme a Resolução nº 31/2018-CEE, 
abrangem o credenciamento e recredenciamento de instituições de 
ensino, autorização de funcionamento, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento das etapas e modalidades da educação básica e/ou cursos 
da educação profissional técnica de nível médio.
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Relatórios apresentados ao CEE, a partir da visita in loco e que serve 
para fundamentar o Parecer do Conselheiro, quando da análise do 
processo objeto do pedido do ato regulatório.

A proposição metodológica para este estudo parte de uma 
pesquisa bibliográfica pertinente ao tema como forma de subsidiar 
os parâmetros de análise, bem como uma reflexão de quais aspectos 
devem fazer parte desses Relatórios de forma a melhor cumprir a sua 
missão. 

O estudo aqui apresentado traz uma abordagem qualitativa, 
por se compreender que refletir sobre o olhar pedagógico de um 
determinado espaço escolar só é possível, analisando as múltiplas 
relações nele existentes a partir de um contexto situado historicamente, 
sem padrões rígidos. Segundo Chizzotti (2010, p. 26), 

As pesquisas qualitativas [...] não têm um padrão único porque 
admitem que a realidade é fluente e contraditória e os processos 
de investigação dependem também do pesquisador – sua 
concepção, seus valores, seus objetivos. 

O interesse por esta temática é em virtude da atuação como 
Conselheira Suplente do Conselho Estadual de Educação (CEE) do 
estado do Maranhão, exercendo por diversas vezes a posição de 
titular, e nessa condição, responsável por analisar e relatar processos 
de solicitação de atos autorizativos. Nesse contexto, percebi 
concretamente a importância do trabalho da Comissão Verificadora 
quando da visita in loco e dos dados e informações produzidos por 
ela.

O resultado do presente estudo está estruturado da seguinte 
forma: uma Introdução que apresenta o percurso da pesquisa, o 
objetivo pretendido, a problemática norteadora da investigação, 
os encaminhamentos metodológicos, as motivações pessoais e a 
relevância científica; um Referencial Teórico que faz uma reflexão 
à luz de alguns teóricos que discutem a situação da educação e da 
escola, no atual contexto socioeconômico e político, na perspectiva 
da democratização do ensino com qualidade social; uma Discussão e 
Análise que apresenta, a partir do referencial teórico, os aspectos gerais 
relevantes que devem conter o Relatório da Comissão Verificadora, 
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sem a pretensão de propor modelos ou padrões a serem seguidos; 
e, por fim, as Conclusões que retomam o objetivo pretendido, o 
percurso empreendido, as reflexões centrais e os possíveis efeitos na 
perspectiva da democratização e qualidade do ensino.

REFERENCIAL TEÓRICO

Inicia-se a discussão teórica para situar a questão do olhar 
pedagógico da equipe que compõe a Comissão Verificadora expresso 
no Relatório que consubstancia os Pareceres dos Conselheiros quando 
da análise dos atos autorizativos, visando um ensino democrático e 
de elevada qualidade social ofertado nas escolas, a partir de uma 
análise do contexto socioeconômico e político vivenciado pelo Brasil, 
a partir da última década do século XX, onde as políticas educacionais 
foram gestadas sob influências de organismos internacionais, no 
interior da reestruturação capitalista, na busca da superação da crise 
estrutural do capital em sua reestruturação produtiva, no sentido de 
analisar seus reflexos na implementação de reformas educacionais 
em âmbito nacional e estadual. (COSTA, 2011).

Segundo Frigotto (1995), essa crise estrutural vivenciada pelo 
capitalismo, que corresponde ao período de 1970/1990 não significa 
resultado da forte interferência do Estado que resulta na garantia de 
ganhos de produtividade, da estabilidade dos trabalhadores e das 
despesas, principalmente com saúde, segurança e educação, como 
tenta explicar a ideologia neoliberal, 

[...] Ao contrário, a crise é um elemento constituinte estrutural do 
movimento cíclico da acumulação capitalista, assumindo formas 
específicas que variam de intensidade no tempo e no espaço. 
(FRIGOTTO, 1995, p. 62).

Nessa mesma linha de pensamento, Nogueira (2005) afirma 
que o papel do Estado que antes era de mediador das relações 
estabelecidas entre capital e trabalho e, por conseguinte, responsável 
por regular o crescimento econômico e o combate à exploração dos 
trabalhadores, passa a exercer um papel secundário.
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O Estado não teria mais como manter seu perfil estrutural, 
muito menos seus encargos e atribuições. Forçado a agir num 
ambiente desterritorializado, altamente dinâmico e competitivo 
e turbulências pouco prováveis, o Estado teria apenas a opção 
de se converter a si próprio para ter condições de auxiliar o 
desenvolvimento econômico e proteger os cidadãos da fúria das 
desigualdades. Sua crise seria tripla: alcançaria o plano fiscal 
implicando numa progressiva crise de crédito por parte do 
Estado, o plano do modelo de intervenção, com o esgotamento 
da estratégia estatizante de intervenção do Estado, e o plano do 
formato organizacional, dado o fracasso do padrão burocrático 
de organização e de gestão, responsável maior pelos altos custos 
das operações estatais e pela baixa qualidade dos serviços 
públicos. (NOGUEIRA, 2005, p. 41). 

Nessa perspectiva de análise, estaria definido o percurso pelo 
qual a reforma do Estado caminharia, segundo a ideologia proposta 
pelo neoliberalismo, com defesa à privatização de empresas estatais, 
penetração de capitais internacionais e empresas multinacionais, 
desestruturação dos serviços públicos, com ênfase na globalização. 
E, em relação ao processo de globalização, Santos (2005) nos diz 
que é um fenômeno complexo, interligado e de múltiplas facetas 
envolvendo questões econômicas, sociais, políticas e jurídicas.

Com esta mesma ideia, Frigotto, Ciavata e Ramos (2010, p. 65) 
afirmam que o processo de globalização tem configurado

[...] o desbloqueio dos limites sociais impostos ao capital pelas 
políticas do Estado de bem-estar-social. É também, neste sentido, 
uma revanche contra as conquistas sociais da classe trabalhadora.  
Ideário da globalização, em sua aparente neutralidade, cumpri 
um papel ideológico de encobrir os processos de dominação 
e de desregulamentação do capital e, como consequência, a 
extraordinária ampliação do desemprego estrutural, trabalho 
precário e aumento da exclusão social. 

Assim, esse contexto traça as linhas de um novo sistema 
econômico mundial em que há uma financeirização da economia 
e como consequência, a economia nacional traça um conjunto de 
prescrições como a redução da inflação e da dívida externa, por 
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meio de ajuste na política fiscal, garantia do direito de propriedade 
privada, redução de gastos do orçamento do Estado com política 
social, redução da intervenção do Estado na economia e privatização 
de empresas estatais.

No campo educacional, esse contexto concretizado 
pelas interferências dos organismos financeiros internacionais 
materializadas por meio de assessoramento técnico, realização de 
eventos e produção de documentos, influenciou significativamente 
tanto em termo da organização quanto do pedagógico, estabelecendo 
pautas a serem cumpridas pelos países do terceiro mundo, incluindo 
o Brasil.

Nessa mesma linha de raciocínio, o espaço escolar não deve 
ser tomado, pura e simplesmente como uma extensão do sistema 
educacional, mas como um campo onde perpassam diferentes 
ideologias - de reprodução e de transformação - com reflexo nas 
relações de poder estabelecidas em seu interior. Segundo Frigotto 
(2006, p. 179),

[...] a escola enquanto instituição que se insere no interior de 
uma formação social, onde as relações sociais de produção 
capitalista são dominantes, tende a ser utilizada como uma 
instância mediadora, nos diferentes níveis, de interesse do capital. 
Essa mediação, entretanto, à medida que se efetiva no interior de 
relações sociais, onde estão em jogo interesses antagônicos, não 
se dá de forma linear. 

Esses condicionantes aliados à tecnologia da informação 
e da comunicação estimulam uma dinâmica social e que devem 
ser compreendidas como oportunidades e desafios tanto para as 
instituições quanto para as pessoas. Assim, essas oportunidades 
e desafios são postos à educação e, em especial, à instituição 
formadora - a escola, que tem por função precípua a formação de 
cidadãos capazes de maximizar as oportunidades e enfrentar os 
desafios na perspectiva da superação.  (LÜCK, 2009). É fundamental 
o conhecimento dos contextos sócio, econômico e políticos e, em 
particular, o educacional, para que a escola encaminhe ajustes e 
mudanças em conformidade com as demandas da sociedade.
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Lück (2009, p. 16) também aponta que,

O objetivo maior da comunidade educacional revela-se, 
portanto, o de se estabelecer uma comunidade de ensino 
efetivo, onde persevere, coletivamente, não somente o ideal de 
ensinar de acordo com o saber produzido socialmente, mas o de 
aprender, em acordo com os princípios de contínua renovação 
do conhecimento, criando-se um ambiente de contínuo 
desenvolvimento para alunos, professores, funcionários e é 
claro, os gestores. O conhecimento da realidade ganha novas 
perspectivas: a organização do projeto político-pedagógico 
da escola e o seu currículo; o papel da escola e o desempenho 
de seus profissionais, que devem renovar-se e melhorar sua 
qualidade continuamente, tendo o aluno como centro de toda a 
sua atuação.

Dessa maneira, o contexto atual tem na gestão da educação 
e na gestão da escola os principais pilares para promover a 
transformação, com foco na descentralização que representa a 
autogestão institucional referendadas nos conceitos de autonomia, 
democracia, participação, dialogicidade e flexibilidade. 

Nessa mesma linha de pensamento Biase e Santos (2017, p. 
168) afirmam que, 

[...] ao pensar na gestão escolar estamos necessariamente 
erguendo uma ponte entre a gestão política, a administrativa e a 
pedagógica. Ou seja, a gestão escolar não começa nem termina 
nos estabelecimentos escolares, constituindo-se num processo 
coletivo, dialógico, dinâmico, político que exige reflexão, busca 
de conhecimentos amplos, autonomia na busca de promover 
uma educação de qualidade com equidade.  

Significa que a busca pela democratização da gestão educacional 
e da escola requer mecanismos de fortalecimento da participação 
coletiva, com a compreensão de que o diálogo favorece a construção 
de caminhos viáveis para a solução dos desafios comuns a todos.

De acordo com o pensamento de Dourado, Oliveira e Santos 
(2007) as dimensões da qualidade da educação se concentram na 
esfera extraescolar, compreendendo o espaço social e que envolve 
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os aspectos socioeconômico e cultural dos entes envolvidos e a 
intraescolar que envolve aspectos diversos em diferentes níveis, a 
saber: nível de sistema que trata das condições de oferta do ensino; 
nível de escola que envolve a gestão e a organização do trabalho 
escolar; nível do professor que foca na formação, profissionalização 
e ação pedagógica desse ator; e o nível do aluno que envolve o acesso, 
a permanência e o desempenho escolar em seu processo formativo.

Nesse contexto, várias ferramentas institucionalizadas 
têm se constituído espaços democratizadores no que se refere a 
organização educacional e escolar, e uma dessas ferramentas que o 
Brasil tem experimentado no âmbito dos sistemas são os Conselhos 
de Educação Estaduais e Municipais, além das Conferências de 
Educação, da vinculação orçamentária para a educação, assegurada 
pela Constituição de 1988, e a eleição de dirigentes para as escolas. 
(SOUZA; TAVARES, 2016).

No que tange ao Conselho de Educação, os mesmos autores 
afirmam que 

[...] é uma instituição de democracia representativa, por meio da 
qual representantes [...] de diversos segmentos da cidade [...] se 
reúnem para estudar, deliberar acompanhar e avaliar as questões 
educacionais de forma mais cotidiana. (SOUZA; TAVARES, 2016, 
p. 73).

Em relação ao âmbito escolar chamam a atenção para a 
necessidade de fortalecer algumas instituições fundamentais para 
a consolidação do processo democrático como: as Assembleias 
da Comunidade Escolar, que tem a tarefa de discutir e definir as 
principais linhas de atuação da escola; os Conselhos Escolares, com 
a missão de discutir, deliberar e avaliar as questões pedagógicas, 
administrativas e financeiras do cotidiano escolar; e a rotatividade 
dos dirigentes, fundamentais para o processo de renovação dos 
dirigentes, evitando a perpetuação na função.

Nesse contexto, e considerando o foco do presente artigo, a 
articulação entre o âmbito do sistema e âmbito escolar, no caso 
mais específ ico na atuação do Conselho Estadual de Educação 
(CEE) do Maranhão nos processos de atos regulatórios, se dá por 
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meios de documentos que compõem o processo de solicitação, 
de acordo com a Resolução nº 31/2018-CEE, e de uma visita de 
verossimilhança realizada por uma Comissão composta por técnicos 
designada pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), por 
meio da Supervisão  de Inspeção Escolar (SEI) que emite um 
Relatório, o qual serve de base para os Conselheiros emitirem 
Pareceres e Resoluções, pertinentes a matéria em estudo e que 
analisemos mais detidamente a seguir.    

DISCUSSÃO E ANÁLISE

O debate sobre a qualidade e a democratização da educação 
e, em especial do ensino, tem conquistado relevância na agenda 
educacional e que de um modo geral, como afirma Dourado et al. 
(2016, p. 99), “No caso brasileiro, conseguir uma escola de qualidade 
se apresenta como um complexo e grande desafio”. A busca da 
qualidade e da democratização do ensino importa, além de levar em 
consideração um conjunto de elementos da macro estrutura sócio 
econômica e política, 

[...] a análise de sistemas e unidades escolares, como o processo 
de organização e gestão do trabalho escolar, o que implica 
as condições de trabalho, os processos de gestão da escola, a 
dinâmica curricular, a formação e a profissionalização docente. 
(DOURADO et al., 2016, p. 99-100).

Nessa perspectiva, o conceito de qualidade, principalmente 
no campo social, e em particular no ensino, pressupõe padrões que 
possam ser comparados, servindo de referência para distinguir o que 
se pode considerar algo de boa qualidade ou não. Assim, o Relatório 
apresentado pela Comissão Verificadora, que tem por finalidade 
balizar o parecer dos Conselheiros nas matérias de regulação, precisam 
apresentar elementos quantitativos e qualitativos das diferentes 
dimensões que envolve o ensino, além de um posicionamento da 
Comissão sobe a matéria, alvo da verificação.

Trazendo à tona o Art. 7º e o 16 da Resolução nº 31/2018-CEE, 
nos dá a noção exata da relevância do Relatório para o desempenho 
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das ações dos Conselheiros quando da emissão dos atos regulatórios 
autorizativos. Com destaque para o Art. 7º, quando diz que,

O ato de credenciamento respalda-se no parecer da Câmara de 
Educação Básica do CEE/MA que, por sua vez, fundamenta-se 
na análise prévia da Assessoria Técnica desse órgão e na avaliação 
de qualidade expressa no Relatório da Comissão Verificadora 
da Supervisão de Inspeção Escolar da Secretaria de Estado da 
Educação (SIE/SEDUC). (MARANHÃO, 2018, p. 5, grifo nosso).

De acordo com o Dicionário Aurélio (2018) o termo fundamentar 
é um verbo que significa: “Lançar fundamentos ou alicerces. Firmar, 
assentar em bases, estabelecer, basear. Justificar, documentar, provar”. 
Assim, ao determinar que o parecer do Conselheiro fundamenta-
se na avaliação de qualidade expressa no Relatório da Comissão, 
entende-se que o alcance de análise e definição dos processos, 
objeto das solicitações dos atos regulatórios autorizativos, depende 
diretamente, além das peças e das recomendações contidas no 
processo, da capacidade de observação, análise, registro e conclusão 
do que foi observado in loco pela Comissão Verificadora, explicitado 
no Relatório.

Portanto, a partir das reflexões teóricas apontadas neste 
estudo, a Comissão tem a finalidade de avaliar, precisar e qualificar, 
a partir da realidade observada, as características desejadas de um 
processo de ensino com qualidade social.

Resgatando o que Dourado, Oliveira e Santos (2007) nos 
indica em relação as dimensões da qualidade da educação, em se 
tratando da esfera escolar, as reflexões apontam para a necessidade 
da Comissão, em seu trabalho de verif icação, adotar dois 
procedimentos básico quais sejam: estudo detalhado do processo, 
objeto da verif icação, destacando, ainda, as recomendações dos 
Relatores; e a análise in loco das condições objetivas da oferta do 
ensino na escola, a partir da análise das condições da estrutura 
física, do corpo docente, do corpo técnico e administrativo e da 
documentação, em confronto com as informações contidas no 
processo e prestadas pelos profissionais da escola, com a devida 
identif icação, inclusive da função que exerce.
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Destacamos que, por se tratar de um Relatório que deve 
apresentar dados quantitativos, informações qualitativas e um 
parecer opinativo fundamentado sobre o processo de ensino 
desenvolvido pela escola, o olhar da Comissão, não pode prescindir 
de uma visão crítica e objetiva dos elementos em análise a fim de 
subsidiar o posicionamento da mesma.

Com esse entendimento, não se pode negar a interconexão 
que existe entre a atuação do Conselho Estadual de Educação (CEE) 
e a Supervisão de Inspeção Escola (SEI), na realidade educacional 
maranhense, no gerenciamento dos processos de regulação 
da educação básica, daí a grande relevância da atuação das 
Comissões Verificadoras e a necessidade da produção de Relatórios 
circunstanciados e com pareceres consistentes, capazes de evidenciar 
os processos educativos desenvolvidos pelas escolas.

CONCLUSÃO

Retomando o propósito deste estudo que é de refletir o olhar 
pedagógico da Comissão Verificadora como um elemento balizador 
da qualidade e da democratização do ensino, considera-se que 
tal propósito foi alcançado uma vez que foi possível destacar um 
referencial teórico básico que discute a gestão da educação e do 
ensino, numa perspectiva democratizadora e de qualidade social 
e o papel das esferas institucionalizadas para materializar esses 
processos, ao mesmo tempo em que se demarca que este artigo 
representa um estudo preliminar, sem nenhuma intensão conclusiva 
e muito menos de estabelecer modelos padrões.

Assim, os processos que ocorrem no âmbito intraescolar afetam 
decisivamente na qualidade da educação e nos resultados escolares 
produzidos, uma vez que são nesses espaços que objetivamente se dá 
a organização e implementação da gestão, as práticas curriculares e 
pedagógicas, o planejamento pedagógico, as ações de participação, 
a avaliação e os processos formativos, visando atender as expectativas 
sociais dos estudantes. (DOURADO et al., 2016).

Nesse sentido, reforça-se que a articulação entre o CEE e a 
SIE, por meio da Comissão Verif icadora, é imprescindível na medida 
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em que a materialização da qualidade dos atos autorizativos, 
dependem dos elementos apontados nos Relatórios produzidos 
pela referida Comissão quando da visita in loco, e que de acordo 
com o pensamento de Biase e Santos (2017, p. 170), “[...] deve 
conhecer a realidade escolar e se interar dos fatos com clareza nos 
diversos ambientes da instituição, propiciando uma intervenção 
mais segura e justa”. 

Diante desse pressuposto, destaca-se a importância da 
Comissão para um ensino democrático e de qualidade social, tendo 
em vista que se constitui o olhar, a presença e a ação do órgão 
legislador da educação no estado. 
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INTRODUÇÃO

Vivemos numa Era em que a tecnologia se tornou uma 
ferramenta essencial na vida do ser humano. Desde uma 
simples ligação, mensagem ou recado que queiramos 

dirigir a outrem, uma simples operação bancária como ver um saldo, 
extrato ou realizar transferência; tudo realizamos digitalmente em um 
aparelho chamado celular, conectados à internet ou qualquer outro 
portátil eletrônico que nos permita a conexão. Inclusive, assistir a 
uma videoaula sobre qualquer assunto que tenhamos dúvidas ou 
dificuldades, na hora em que estivermos conectados. 

Em 1996, a LDB 9.394/96 trouxe em suas diretrizes transitórias 
a sugestão de uso da Educação a Distância para a formação e 
capacitação de professores em todas as esferas da educação, 
considerando que pode ser usada como aliada no ensino presencial, 
no cotidiano da vida social e ainda como facilitadora de melhoria e 
democratização do conhecimento.

O conceito de curso e de aula também muda. Hoje ainda 
entendemos por aula um espaço e um tempo determinados. Mas, 
esse tempo e esse espaço, cada vez mais, serão flexíveis. O professor 
continuará “dando aula” e enriquecerá esse processo com as 
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possibilidades que as tecnologias interativas proporcionam: para 
receber e responder mensagens dos alunos, criar listas de discussão e 
alimentar continuamente os debates e pesquisas com textos, páginas 
da Internet, até mesmo fora do horário específico da aula. 

Há uma possibilidade cada vez mais acentuada de estarmos 
todos presentes em muitos tempos e espaços diferentes. Assim, 
tanto professores quanto alunos estarão motivados, entendendo 
“aula” como pesquisa e intercâmbio. Nesse processo, o papel do 
professor vem sendo redimensionado e cada vez mais ele se torna um 
supervisor, um animador, um incentivador dos alunos na instigante 
aventura do conhecimento (MORAN, 2009).

Assim, dividimos este artigo em dois capítulos: no primeiro, 
abordaremos como se deu o processo de implementação da 
Educação à distância no Estado do Maranhão e, no segundo capítulo, 
falaremos sobre o papel fundamental do CEE (Conselho Estadual de 
Educação) para a implementação de normativas e resoluções para a 
oferta da Educação a Distância – EaD no Sistema Estadual de Ensino 
do Maranhão. 

IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO 
MARANHÃO: breve histórico 

A Educação a Distância não é uma prática nova. Há sessenta 
anos, os ingleses já utilizavam essa modalidade de ensino em 
diferentes áreas via correspondência, isto é, a correspondência 
postal. A educação ao longo dos anos vem sofrendo modificações 
em todos os contextos conforme as necessidades da sociedade.

A Educação a Distância no momento atual vem suscitando 
muitos debates no sistema brasileiro educacional, encontrando-se 
fortalecida pelos avanços tecnológicos que o século XXI oferece à 
população.

É uma estratégia de ensino adequada ao mundo contemporâneo, 
no qual o desenvolvimento de novas tecnologias e a necessidade 
de interação do homem a esses recursos podem ser aplicadas à 
educação, o que vem favorecendo a flexibilidade e a individualização 
do ser humano. É um recurso de grande importância para atender 
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aos grandes contingentes de alunos que não podem se dirigir 
presencialmente às instituições educacionais. 

A Educação a Distância tem uma longa história de 
experimentações, sucessos e fracassos. Sua origem recente, já 
longe das cartas de Platão e das epístolas de São Paulo, está nas 
experiências de ensino por correspondência iniciadas no final do 
século XVIII e com largo desenvolvimento a partir de meados do 
século XIX, chegando aos dias de hoje a utilizar multimeios que vão 
desde impressos a simuladores on-line, em rede de computadores, 
avançando para a comunicação instantânea (dados, voz, imagem) 
via satélite ou por cabos de fibra ótica, facilitando assim as várias 
formas de comunicação/interação entre o aluno e o centro produtor 
(professores/monitores).

Do início do século XX até a segunda guerra mundial, 
várias experiências foram adotadas, desenvolvendo-se melhor 
as metodologias aplicadas ao ensino por correspondência, que 
depois foram fortemente inf luenciadas pela introdução de 
novos meios de comunicação de massa, principalmente o rádio, 
bastante utilizado no meio rural neste sentido, as iniciativas 
sempre foram voltadas para a formação prof issional e obtiveram 
bons resultados.

Educação a Distância é o processo de ensino-aprendizagem, 
mediado por tecnologias, pelo qual professores e alunos estão 
separados espacial e/ou temporalmente. É ensino/aprendizagem 
onde professores e alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, 
mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, 
principalmente as telemáticas, como a Internet. Mas também podem 
ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o 
telefone, o fax e tecnologias semelhantes (MORAN, 2009).

A EaD é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, 
com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, veiculados pelos diversos meios de 
comunicação (BRASIL, 1998).

Existem vários conceitos de Educação a Distância e todos 
apresentam alguns pontos em comum. Entretanto, cada um 
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ressalta e/ou enfatiza alguma característica em especial na sua 
conceitualização. Desta forma, destacam que: 

[...] enfatiza a forma de estudo na Educação a Distância, dizendo: 
Educação a Distância é uma forma sistema ticamente organizada 
de autoestudo onde o aluno instrui-se a partir do material de 
estudo que lhe é apresentado, o acompa nhamento e a supervisão 
do sucesso do estudante são levados a cabo por um grupo de 
professores. Isto é possível através da aplicação de meios de 
comunicação, capazes de vencer longas distâncias. (DOHMEM, 
1967 apud BERNARDO, 2009, p. 45).

Peters (1973 apud BERNARDO, 2009, p. 46) dá ênfase à 
metodologia da Educação a Distância e torna-a passível de calorosa 
discussão, quando finaliza afirmando que “[...] a Educação a 
Distância é uma forma industrializada de ensinar e aprender”. 

Educação/ensino a Distância é um método racional de partilhar 
conhecimento, habilidades e atitudes, através da aplicação da 
divisão do trabalho e de princípios organiza cionais, tanto quanto 
pelo uso extensivo de meios de comunicação, especialmente para 
o propósito de reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os 
quais tornam possível instruir um grande número de estudantes 
ao mesmo tempo, enquanto esses materiais durarem. É uma 
forma industrializada de ensinar e aprender. (PETERS, 1973 apud 
BERNARDO, 2009, p.46).

Moore (1973 apud BERNARDO, 2009, p.46), ressalta que as 
ações do professor e a comunicação deste com os alunos devem ser 
facilitadas: 

Ensino a distância pode ser definido como a família de métodos 
instrucionais onde as ações dos professores são executadas à parte 
das ações dos alunos, incluindo aquelas situações continuadas 
que podem ser feitas na presença dos estudantes. Porém, a 
comunicação entre o professor e o aluno deve ser facilitada por 
meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou outro.
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O MEC conceitua a Educação a Distância: 

[...] como modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 
em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 1998).

A EaD é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, 
com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informações utilizados 
isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação (BRASIL, 1998).

A Educação a Distância no momento atual está inserida na 
política global da reforma educacional brasileira e em especial na 
formação de professores. A Lei de Diretrizes e Bases de Educação 
Nacional LDBEN, nº 9394/96, recomenda em suas disposições 
transitórias que os municípios, estados e União deverão realizar 
programas de capacitação para todos os professores em exercício, 
utilizando, também, como meios os recursos da Educação a Distância.

Em 1998, a UEMA criou o Programa para formação de 
professores leigos que atuavam na rede pública de ensino do estado 
do Maranhão. Assim nascia o Núcleo de educação a Distância 
(NEaD), que posteriormente veio a se transformar no Núcleo de 
Tecnologias para Educação (UEMAnet).

Inicialmente, o acompanhamento dos alunos era feito através 
de uma central telefônica. As videoaulas eram gravadas em uma 
pequena sala e geradas via satélite para os municípios do Maranhão.

Em 2001, a EaD da UEMA foi credenciada pelo MEC, sendo 
a 8ª IES pública do Brasil e primeira do Nordeste a receber esse 
credenciamento. O primeiro curso de Bacharelado a distância da 
UEMA foi em Administração, fomentado pela Universidade Aberta 
do Brasil (UAB).

Em 2008, ocorre o redesenho na área de EaD na UEMA, 
tornando o Núcleo uma unidade de referência para a educação, 
mediada por tecnologias, na perspectiva de garantir o acesso ao 
conhecimento e expansão das oportunidades de aprendizagem por 
meio da Educação a Distância (UEMAnet, 2016, p. 9). 
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É importante assinalar que, no ano base de 2017, foram 
matriculados no curso de Bacharelado 1.251 (hum mil e duzentos e 
cinquenta e um) alunos; na Licenciatura, foram matriculados 6.747 
(seis mil, setecentos e quarenta e sete) alunos; e no curso Tecnólogo, 
foram matriculados 2.158 (dois mil cento e cinquenta e oito) alunos. 
Logo, acresce um total de 10.156 (dez mil, cento e cinquenta e seis) 
alunos, como ilustra o quadro 2 abaixo: (UEMAnet, 2017). 

Quadro 1 - Total da Matrícula nos Cursos Superiores Modalidade 
EaDUEMA - 2017.

Curso Superior Matrículas em EaD 
UEMA %

Bacharelado 1.251 12

Licenciatura 6.747 66

Tecnólogo 2.158 21

Total 10.156 100

Fonte: Coordenação UEMAnet (2017).

No momento, é crescente o número de ins tituições e empresas 
que desenvolvem programas de treinamento de recursos humanos, 
através da Educação a Distância. As Universidades a Distância têm 
incorporado, em seu desenvolvimento histórico, as novas tecnologias 
de informática e de telecomunicação (ALVES, 2011). Tanto que outras 
instituições educacionais do Estado do Maranhão, como a UFMA e o 
IFMA também implementaram suas modalidades de EaD. 

O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é o setor que 
gera a modalidade de ensino a distância na Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA). Os primórdios deste setor estão ligados 
diretamente à institucionalização da EaD/UFMA, iniciada em 02 
de fevereiro de 2004, quando foi criado o Núcleo de Tecnologias da 
Informação, Redes e Educação a Distância (NTIREaD), na época 
constituído pelas subunidades: Núcleo de Tecnologia de Informação 
(NTI) e Núcleo de Educação a Distância (NEaD). No ano de 2006,  
a UFMA foi credenciada para oferta de Educação Superior na 
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modalidade a Distância em todo o Estado do Maranhão (SILVA; 
AMORIM, 2013).

A UFMA possui 30 locais de apoio presencial, sendo 23 
Polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e 7 Campi/UFMA, 
os quais atendem alunos de 140 municípios. Ofertou, no período 
anteriormente mencionado, 28 Cursos na modalidade a distância, 
sendo 8 de graduação, 10 de pós-graduação e 10 de extensão. O 
número de alunos matriculados nos cursos a distância oferecidos 
pelo NEaD/UFMA, no período de 2007 a 2012, foi de 7.223, sendo 
909 nos Cursos de Graduação, 3.153 nos Cursos de Pós-Graduação 
e 3.161 nos Cursos de Extensão (SILVA; AMORIM, 2013).

ASPECTOS NORMATIVOS E LEGISLATIVOS RELEVANTES PARA 
IMPLANTAÇÃO DA EAD NO MARANHÃO

O Conselho de Educação é um órgão colegiado, participativo, 
representativo e autônomo, com funções normativas, consultivas 
deliberativas, propositivas e, uma função crescente de avaliação, 
onde se insere o trabalho de inspeção e de fiscalização escolar, 
um espaço de interação/reflexão da sociedade civil, constituído 
por professores, especialistas em educação, entidades ligadas à 
educação e segmentos organizados da sociedade, como pais, alunos, 
associação de moradores e outras organizações ligadas à educação, 
pública e privada, indicados de forma democrática.

No artigo 18 da Resolução 045/2009 (CEE – MA) temos o 
seguinte disposto: 

As instituições de educação superior integrantes do Sistema 
de ensino do estado que pretendam oferecer cursos superior 
e programa a distância devem ser previamente credenciadas 
pelo sistema federal de ensino informando aos polos de apoio 
presencial que integrarão sua estrutura com demonstração de 
suficiência capacidade institucional física e tecnológica e de 
recursos humanos. (MARANHÃO, 20009).

Já o artigo 30 da mesma Resolução 045/2009 (CEE – MA) 
continua: 
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As universidades e centros universitários integrantes do sistema de 
ensino do estado credenciados para oferta de cursos superiores 
a distância podem, no uso de sua autonomia, criar, organizar 
e extinguir cursos ou programas de educação superior nessa 
modalidade. (MARANHÃO, 20009).

Assim surgem diversas instituições que vão enveredar pela 
oportunidade de oferta de oferecer a Educação à distância no Estado 
do Maranhão, entre elas, merece destaque a Universidade Estadual 
do Maranhão - UEMA com mais de 20 anos de história nesta 
modalidade de ensino.

A UEMA evidencia suas primeiras experiências na modalidade a 
Distância por meio do Núcleo de Educação a Distância - NEaD com 
o Programa Magistério 2001, para professores leigos (nível médio), 
no ano de 1998 (SERRA et al., 2018). 

Desde então, o pioneirismo na UEMA em cursos a distância 
tem caráter inovador com fortalecimento na abertura ao diálogo 
envolvendo investimentos e parcerias para garantir a excelência na 
qualidade de interação com estudantes, professores e instituições 
(SERRA et al., 2018).

Hoje, a UEMA ao completar 20 anos, vem disponibilizando 
cursos na modalidade de Educação a Distância, abrangendo três 
níveis de ensino: técnicos, graduação e pós-graduação. A seguir, 
temos um quadro demonstrativo deste período de desenvolvimento 
da EaD na UEMA:
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Quadro 2 - Historicidade do Núcleo de Tecnologias para 
Educação-UEMAnet

ANO ACONTECIMENTO

1998
Nova versão do Programa de Capacitação Docente-PROCAD, 
Resolução nº73/98. Primeiras Experiências em EaD-Curso de 
Magistério em Nível Médio-Magistério 2001.

2000 Criação do Núcleo de Educação a Distância-NEaD (Resolução 
nº239/2000)

2001

Autorização pelo Conselho Estadual de Educação para 
funcionamento do Curso de Magistério em Nível Médio – 
Magistério 2001. Formação de professores leigos com atividades 
na rede pública do Estado do Maranhão (Portaria nº 2.216, de 11 
de outubro de 2011-MEC). 

2002 Primeiro processo seletivo para acesso ao Curso de Licenciatura 
em Magistério das Séries Iniciais. 

2004 Abertura de novas vagas para o Curso de Magistério das Séries 
Iniciais (participação de novos municípios maranhenses). 

2005

Abertura do primeiro seletivo para o curso de Licenciatura em 
Ciências da Religião a Distância; 
Abertura do primeiro seletivo para o curso Bacharelado em 
Administração a Distância; Curso piloto da Universidade Aberta 
do Brasil. 
O Conselho Universitário da UEMA alterou a denominação de 
Núcleo de Educação a Distância-NEaD para Núcleo de Tecnologias 
para Educação-UEMAnet; 

2008 Aprovado projetos de cursos junto ao Sistema Universidade 
Aberta do Brasil-UAB para formação inicial e continuada. 

Fonte: Serra et al. (2018).

Como se vê na tabela acima, em 2011 houve a autorização 
do Conselho Estadual de Educação para funcionamento do Curso 
de Magistério em Nível Médio – Magistério 2001. Formação de 
professores leigos com atividades na rede pública do Estado do 
Maranhão (Portaria nº 2.216, de 11 de outubro de 2011-MEC), o 
que foi uma grande conquista para a expansão da UEMAnet.

A UEMA definiu seus objetivos através da Resolução nº 73/98 
do CEPE/UEMA, quando buscava “ampliar o espaço de atuação 
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da UEMA, frente aos desafios geográficos limitadores da oferta de 
cursos presenciais” (UEMA, 1998). A implantação deste programa 
contou com a consultoria da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), uma das universidades pioneiras na oferta de cursos a 
Distância no país. Iniciou com a autorização para o funcionamento 
do Curso de Magistério em Nível Médio (Magistério 2001), aprovado 
segundo Parecer nº. 246/98 e Resolução nº. 192/98 do Conselho 
Estadual de Educação (RAMOS e SILVA, 2009).

Em 2000, esta experiência proporcionou a criação do Núcleo 
de Educação a Distância (Nead) da UEMA, seguido em 2001, 
pelo credenciamento do MEC na oferta de cursos na modalidade 
a distância (Portaria nº 2.216, de 11/10/2001) e mudança para o 
atual nome de UEMAnet, em maio de 2008 (MEC, 2001). Um 
maior detalhamento deste processo será descrito no item referente 
à performance institucional do UEMAnet, objeto final deste artigo.

No auge dos seus 20 anos de existência, o Núcleo de 
Tecnologias para Educação-UEMAnet construiu sua excelência 
acadêmica, reconhecida nacional e internacionalmente, tem 
representado momentos de interação, socialização de práticas e 
debates, possibilitando ao professor aprender constantemente, 
repensar e aprimorar suas práticas relacionadas ao planejamento 
do ensino. Nesse sentido, o espírito que move nesta direção é dar 
continuidade ao processo pioneiro de avançar cada vez mais em 
direção às novas possibilidades, novos cursos com base tecnológica 
que essa área permite. Essas integrações desencadearam melhoria na 
rede da UEMAnet, na acessibilidade do sistema, fazendo dele o mais 
acessado da universidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo trouxe como escopo um breve histórico da 
Educação à Distância no Estado do Maranhão, principalmente, seu 
desenvolvimento a partir das políticas públicas implementadas nos 
primeiros anos do novo milênio a partir das experiências desenvolvidas 
pela UEMAnet.

Salienta-se que o Estado do Maranhão, segundo o IPEA e 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um dos mais 
pobres da federação e, em alguns municípios da Região dos Cocais, 
o índice de analfabetismo chega a 68%. O NEaD/UFMA, segundo 
Relatório do ano de 2012, leva a Educação, por meio de cursos de 
extensão, de graduação e pós-graduação, através dos Polos UAB e 
Campi UFMA, a mais de 75% dos municípios maranhenses, prestando 
relevante contribuição à história da educação deste estado.

Esta modalidade de educação vem ampliando sua colaboração 
na ampliação da democratização do ensino e na aquisição dos mais 
va riados conhecimentos, principalmente por esta se constituir em 
um instrumento capaz de atender um grande número de pessoas 
simultaneamente, che gar a indivíduos que estão distantes dos locais 
onde são ministrados os ensinamentos e/ou dos que não podem 
estudar em horários pré-estabelecidos.

Por fim, é importante destacar que, por mais que a EaD esteja 
evoluindo em política de acesso e em tecnologias, a Resolução 
31/2018-CEE-MA continua sendo a base orientadora de toda a 
Educação Básica e a 109/2018 – CEE-MA idem para a Educação 
Superior, independente da modalidade de ensino.
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OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO 
ENQUANTO ELABORADORES DE NORMAS E 

AS REGRAS DA TÉCNICA LEGISLATIVA

Antônio de Lisboa Machado Filho

Há quase sessenta anos, por advento da promulgação 
da Lei Federal n.º 4.024/61 - precisamente em seu 
Art. 10 -, que nosso Ordenamento Jurídico Pátrio vem 

asseverando que os Conselhos Estaduais de Educação (CEE’s) sejam 
organizados pelas leis estaduais, sendo constituídos com membros 
nomeados pela autoridade competente, incluindo representantes 
de diversos graus de ensino e do magistério oficial e particular, de 
notório saber e experiência, em matéria de educação, exercendo as 
atribuições que a referida lei os consignara. Além de tudo, a norma 
determinava que os Estados e o Distrito Federal organizassem seus 
respectivos Sistemas de Ensino conforme ali estatuído. 

Destarte, movido pelo ímpeto normativo sobrejacente, o 
Estado do Maranhão, através da Lei n.º 2.235, de 28 de dezembro de 
1962, cria o Conselho Estadual de Educação, durante o Governo de 
Newton de Barros Bello, que tinha como Secretário de Educação o 
Grande Cônego Ribamar Carvalho. Dávamos, então, um importante 
passo rumo ao disciplinamento, à centralidade e à necessária 
normatividade do Processo Educacional em nosso Estado.

Assim, instalado enquanto órgão de vital importância, de 
estratégico e notório papel social, o Conselho de Educação do 
Estado do Maranhão iniciara um período em que a formalização 
organizacional das Redes Pública e Privada de Ensino deveria passar 
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a observar determinadas normas impostas que então tinham e 
ainda têm o condão de regulamentar os instrumentos aplicadores 
da Educação em território maranhense àquilo que prevê a própria 
legislação reguladora do Sistema. 

Interessante que o próprio papel desempenhado pelo Conselho 
Estadual de Educação o obriga a não somente exigir, mas, sobretudo, 
a apresentar-se, exemplarmente, consentâneo àquilo que as normas 
estabelecem. Falam-se, aqui, dos cuidados que devem ser tomados 
no processo de elaboração das peças produzidas pelo CEE enquanto 
órgão normativo - as quais devem, rigorosamente, obedecer às 
técnicas legislativas redacionais no que se refere à apresentação das 
regras dali emanadas.

Sendo assim, percebe-se que é relativamente desejável algum 
conhecimento ou, no mínimo, sensível percepção dos termos e 
da simbologia aplicados à construção de peças normativas de 
competência dos órgãos regulatórios do campo da educação, como 
previsto na Lei 4.024/61 – até mesmo porque esse será o papel que 
haverão de cumprir: funcionar como instrumentos de regulação 
e orientação das atividades relacionadas com a Educação e isso, 
logicamente, passa pela elaboração de normas, materializadas, 
principalmente, nas Resoluções emanadas do CEE e dos Conselhos 
Municipais (CME’s). 

Tendo em vista esta necessidade, é importante que algumas 
informações sejam, sempre, trazidas à luz das discussões – até 
mesmo para que se sedimente o conhecimento da técnica legislativa 
inerente às peças que devam ser produzidas pelos Conselhos para 
que, assim, possam as instituições que a eles recorram em busca de 
regularização ser legitimadas à regular prática de seus atos e, desta 
forma, corroborarem para a institucionalização da conseguinte 
regularidade dos atos de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, 
na importante prestação de serviços na área educacional.

Então vejamos que toda norma apresenta uma estrutura 
organizacional edificada de modo a facilitar a sua compreensão. 
E isso é próprio da técnica legislativa, ou seja, a maneira de redigir 
textos legais de modo a facilitar a absorção de seu conteúdo 
legível, clara, objetiva e eficazmente. Mas é certo - e naturalmente 
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compreensível - que muitos dos atores dessas atividades não 
dominem tal conhecimento porque não é toda formação, incluídas 
as acadêmicas, que se funda na construção de estruturas normativas. 
Porém, no campo diretivo, no qual se inserem os Conselhos de 
Educação, este conhecimento se faz necessário. E isso decorre do 
caráter institucional que é peculiar aos Conselhos, enquanto órgãos 
que estabelecem regulações em uma área assim importante como 
transformadora de qualquer Sociedade. 

Elaborar uma peça normativa, pois, requer razoável 
conhecimento estrutural exigido pela correta aposição terminológica 
dos seus componentes, pois a observância da forma em que se 
apresentam esses elementos é que determinará a precisão da ideia 
inserta pela respectiva peça. Neste diapasão, analisemos, a seguir, 
cada etapa importante na confecção da norma:

1) DO TÍTULO 

A estrutura inicial de apresentação do conteúdo de uma 
norma encontra no Título seu elemento prefacial. Estamos aqui, 
logicamente, desconsiderando o Preâmbulo, que é elemento 
ocasional que não precisa trazer, em seu bojo, qualquer conteúdo 
que discipline condutas. Importante dizer que é papel do Preâmbulo 
fazer alusão a determinados valores ou princípios filosóficos sobre 
os quais se pautam os elaboradores daquela norma. 

Quanto ao Título, este se constitui em um componente que 
integra uma parte grandemente rica de qualquer norma. Tem um 
papel de mantenedor de uma estrutura interna cujos elementos, 
gradativamente, se aprofundam na temática que ele mesmo inaugura. 

Ao iniciar a abordagem de determinada matéria, o Título 
abre precedente de especificação do assunto a que faz referência, 
tendendo a exauri-lo, obstando, destarte, que outra parte do mesmo 
ordenamento assim o faça.  

É importante dizer que a apresentação de um Título será sempre 
escrita com letras maiúsculas e será acompanhada de um algarismo 
romano, sendo, evidentemente, cardinal a leitura do mesmo.
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2) DO CAPÍTULO

O detalhamento de uma matéria se dá com a sua capitulação. 
Não é, entretanto, o Capítulo, elemento obrigatório sempre que o 
legislador elaborar o Titulo. 

Para melhor detenção informativa, convém entendermos que 
a relação existente entre gênero e espécie é a mesma que se verifica 
quando tratamos de Título e Capítulo – um está para o outro na 
mesma proporção exibitória.

Competirá ao Capítulo, pois, incorporar a temática específica 
a que o Título alude. Desta forma, sob a apresentação igualmente 
romanizada, os temas que explanam a matéria do Título serão 
apresentados. 

E não é demais lembrarmos que o desmembramento do 
tema objeto do Título, quando Capitulado, comportará, sempre, 
pluralidade de elementos, sempre sequenciados em algarismos 
romanos, conforme apontado no parágrafo anterior.

3) SEÇÃO 

Sempre que uma matéria for disciplinada em Capítulos, estes 
se subseguirão de Seções quando houver pluralidade de elementos 
aludidos no Capítulo que precisem, porventura, de particular 
abordagem para melhor e mais claramente instruir o leitor, sobretudo 
aquele a quem se destina a Norma. 

A natureza da Seção é, pois, a de cumprimento de um relevante 
papel, que é o de se dedicar à especificação de elementos a que, 
eventualmente, a Norma atribua importância expositiva por reputá-
los essencialmente notórios, tendo em vista algum fator que demande 
tal especificidade.

Logicamente, quando a abordagem de determinado tema não 
comportar necessidade de especificação dispensável será a presença 
da  Seção no contexto normativo, pois absolutamente inócua e 
desnecessária a sua redação. 

Do mesmo modo como se apresentam Título e Capítulo, as 
Seções também se farão apresentar organizadas por algarismos 
romanos.
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4) SUBSEÇÃO

Sempre que necessário for adentrar um tema já especificado 
em uma Seção de modo a particularizarem-se explicações ou 
clarificações a respeito do mesmo, verifica-se a necessidade de se 
estabelecer a redação de uma Subseção.

A Subseção é, portanto, pela excelência de sua apresentação, 
um mergulho temático, um aprofundamento mais que específico no 
universo de um objeto. Reportamo-nos, assim, pois, à especificação 
de uma matéria já objeto da abordagem específica. 

Tal quais os elementos que a antecedem, a Subseção se 
apresenta sob a forma de algarismo romano.

5) ARTIGO

Elemento principal de qualquer norma, o artigo deve apresentar, 
claramente, o conteúdo disciplinado pelo ordenamento. É ele que 
determina o conjunto de direitos e de deveres que qualquer norma, 
evidentemente, contém. Reputa-se em principal elemento da norma.

A forma de apresentação dos artigos será ordinal até o nono 
dispositivo. Daí por diante, será cardinal. E deve-se apontar que, 
com toda a evidência, não se apresentarão os artigos sob a forma de 
algarismos romanos, mas de hindu-arábicos.

Pensar-se em uma norma edificada sem a presença de artigos 
importa em negar-se a própria norma, em admiti-la em peça 
defectiva, sem aplicabilidade prática, por conseguinte, haja vista a 
essencialidade de tais dispositivos.

6) PARÁGRAFO

O parágrafo é a denominação de uma parte da Resolução que 
se ajusta ao Artigo, aprofundando-lhe e destacando-lhe um elemento 
essencial do conteúdo que precisa de esclarecimento específico.
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7) INCISO

A subsequência de um artigo se dará na forma de Incisos, que 
serão representados por algarismos romanos.

É o inciso que especificará aquilo que se reputa conteúdo 
pontual de um Artigo, permitindo o sequenciamento organizativo 
dos temas por aquele abordado. 

8) ALÍNEA

Elemento final da redação de uma peça normativa, a Alínea 
se apresenta em sequência alfabética que, por vezes, em face do seu 
eventual prolongamento, pode adotar o alfabeto norte-americano, 
com vinte e seis letras, incluídas, pois, assim, o W, o Y e o K.

Portanto, ao elaborar Resoluções ou quaisquer outras peças 
normativas, ao Conselheiro cumprirá o papel de legislador – 
inevitavelmente. 

É neste diapasão que nos propusemos a oferecer alguma 
orientação necessária àqueles que precisarem elaborar uma peça 
normativa ou, ainda, que porventura sejam consultados por Órgãos 
congêneres que careçam de algum suporte informativo acerca 
da elaboração de normas que são essenciais ao cumprimento do 
relevante papel que os Conselhos de Educação desempenham. 

Os técnicos que assistem aos Conselhos e os próprios Membros 
dos órgãos têm impostos a si o necessário conhecimento redacional 
de uma norma para bem e fielmente desempenharem seus misteres, 
ainda que não sejam operadores do Direito. Assim, a própria função 
importará a necessidade de formação adicional a todo e qualquer 
profissional que atue em áreas tão importantes e indispensáveis como 
as que, nobremente, exercem os Augustos Conselhos de Educação.   
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RESOLUÇÃO COMO DOCUMENTO
PARA ALÉM DE NORMATIVO:
considerações orientadoras e conclusivas

Sonia Almeida (Sonia M C P Mugschl)
Narcisa Enes Rocha

Este artigo discute a voz articuladora, normativa e 
orientadora de uma Resolução e o processo dialógico 
que funda esse tipo de documento. Significa dizer que 

pretendemos extrair desse processo seus antecedentes que é o diálogo 
entre vozes e localizar a principal função dos Conselhos de Educação 
que é a de discussão e intermediação de normas de cunho nacional 
já produzidas em outras instâncias, adaptando-as à realidade do 
Sistema Estadual de Ensino, no contexto educacional do Estado. 

Para tanto, buscaremos responder sobre qual fundamento 
consideramos importante assentar as finalidades do documento 
“Resolução” e, a partir daí, encontrar, no cerne da linguagem 
normativa, a função regimental do Conselho Estadual de Educação, 
não só na direção da regulação burocrática do funcionamento 
das instituições de ensino, mas também na dimensão político-
pegadagógica.

Compreendemos, também, que, ao discutirmos sobre as 
resoluções normativas pelo viés discursivo, estaremos, inclusive, 
tratando do compromisso que um Conselho Estadual de Educação 
assume para a qualidade das relações educativas, para a superação 
dos desafios educacionais e para a organização de um trabalho 
pedagógico. Tudo isso que efetiva um projeto educacional em sua 
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profundidade e amplitude, sem o qual a sociedade não pode sonhar 
com um projeto de transformação.

Para discutirmos sobre o diálogo fundador de uma Resolução, 
primeiro trataremos da natureza discursiva de uma Resolução 
normativa e depois de sua natureza pedagógica, o que nos possibilita 
analisar este gênero de documento para além das normas que 
estabelece. 

A NATUREZA DISCURSIVA DE UMA RESOLUÇÃO NORMATIVA

Queremos esclarecer que não estamos tratando o documento 
Resolução como texto. Se assim o fizéssemos, iríamos por outro 
caminho de produção: seríamos prescritivas no tocante à clareza, 
concisão, consistência, correção de linguagem, linguagem imperativa 
tal qual a natureza própria de toda e qualquer norma. Seríamos 
também orientadoras das questões do gênero Resolução, com seus 
capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Não é o 
objetivo a que nos propomos neste contexto.

Chamamos a atenção para a natureza dialógica das Resoluções, 
o que é inerente à linguagem. Esse conceito está em Backhtin (2015) 
que também considera esse princípio como algo inevitável em toda 
comunicação verbal, quando considerada no campo do discurso. A 
primeira consideração a fazer sobre isso é a de que a produção de 
uma Resolução do âmbito educacional tem raízes em orientações 
do Conselho Nacional de Educação, cujas determinações estão 
fundamentadas na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e 
Bases, no Plano Nacional de Educação, na Base Nacional Comum 
Curricular. 

Ou seja, as normas e orientações que compõem uma 
resolução são produzidas em consonância com as políticas 
nacionais, estabelecendo um diálogo intermediador e adaptativo 
ao Sistema Estadual de Ensino, já que um Conselho de Educação 
não só elabora e atualiza as normas no interior do Estado 
Federativo, mas também discute as situações pertinentes à sua 
função de regulamentar, avaliar e supervisionar as instituições 
de ensino e atender os pleitos dos cidadãos provenientes dessas 
relações.



EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NO MARANHÃO:
RESOLUÇÕES NORMATIVAS E DISCUSSÕES PERTINENTES

157

É por isso que, ao ler uma Resolução, há uma alusão a outros 
documentos que fundamentalmente a embasaram, tanto que existe 
referência a esses documentos. 

Significa que uma Resolução não pode ferir os princípios 
legais, por uma questão de coerência. A exemplo, a coerência que 
as Resoluções precisam manter com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996. 
Como dado, retiramos dois excertos que dão sinais do que se está 
considerando como fundamento discursivo de resoluções que 
nascem em textos oriundos de outras legislações pertinentes:

Art. 2º A Educação Superior oferecida pelas instituições referidas 
no artigo anterior obedece ao disposto nesta Resolução e demais 
atos normativos pertinentes. (Resolução 109-2018/CEE-MA).

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos incisos 
IV e V do Art. 10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
considerando o estudo e atualização das Resoluções nº 02/2011-
CEE e nº 015/2013- CEE realizados por Comissão Bicameral... 
(Resolução 31/2018-CEE-MA)

Esses contextos apresentados acima são próprios das esferas 
políticas e educacionais que organizam os direitos do cidadão 
por uma educação de qualidade de forma igualitária e, para isso, 
precisa participar de uma organização que expresse uma unidade 
discursiva que manifeste um interesse único para todos, incluindo, 
inevitavelmente, as diferenças e a pluralidade.

A NATUREZA PEDAGÓGICA DE UMA RESOLUÇÃO NORMATIVA

A função de um Conselho de Educação não pode ser 
entendida apenas sob o viés da regulação, como conceito 
estritamente normativo do termo. Para os atos de Credenciamento 
e Recredenciamento de instituições de ensino; Autorização de 
Funcionamento; Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento 
de cursos, os documentos arrolados no processo transcendem aos 
atos materialmente burocráticos. Na verdade, esses documentos 
redundam sempre em uma atitude com foco na qualidade do ensino 
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ofertado pela instituição, tanto na Educação Básica, quanto na 
Educação Superior.

Quando as normas que constituem essas resoluções são 
observadas, podemos identificar que os procedimentos burocráticos 
resultam de outros procedimentos que são analisados, discutidos 
e avaliados pelos conselheiros que se manifestam por meio de seus 
pareceres a respeito de todos os âmbitos pertinentes a uma educação 
de qualidade.

Nesse sentido, o Art. 31 da Resolução 31/2018- CEE-MA indica 
os documentos que precisam ser protocolados junto ao pedido 
de Renovação de Reconhecimento de curso no Conselho. São os 
seguintes:

I. requerimento subscrito pelo representante legal da instituição de 
ensino com a devida comprovação da representação (APÊNDICE 
I); II. resoluções e pareceres de credenciamento/renovação de 
credenciamento da instituição e de reconhecimento das etapas e/
ou modalidades da Educação Básica e/ou de cursos da educação 
profissional técnica de nível médio; 
III. Resolução de aprovação do regimento escolar ou adendos ao 
regimento, quando for o caso; 
IV. proposta pedagógica atualizada com plano curricular 
integrado à mesma, explicitando alterações incorporadas no 
período de vigência do ato de reconhecimento; 
V. relação, devidamente assinada, pelo corpo docente responsável 
pela respectiva etapa e/ou modalidade da Educação Básica e/
ou curso de educação profissional técnica de nível médio, com 
indicação dos componentes curriculares, acompanhada de cópia 
autenticada dos diplomas, que comprovem a devida habilitação 
(APÊNDICE II); 
VI. relação, devidamente assinada, do corpo administrativo e 
técnico- pedagógico, acompanhada de cópia autenticada dos 
certificados ou diplomas que comprovem a devida habilitação 
(APÊNDICE III) indicação do diretor acompanhada de cópia 
autenticada do diploma que comprove sua titulação; Parágrafo 
único - Caso ocorra alterações na organização curricular 
do plano de curso da educação profissional técnica de nível 
médio já reconhecido, faz-se necessária a apresentação de 
parecer atualizado de especialista cadastrado neste Conselho. 
(MARANHÃO, 2018).
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Pelo excerto acima, podemos ver que não só documentos 
anteriores para comprovação de prazos precisam instruir o 
processo de pedido de Renovação de Reconhecimento. A análise 
da proposta pedagógica e das possíveis alterações curriculares 
constitui um momento que prioriza o teor pedagógico que 
passa a ser avaliado pelo Conselho Estadual de Educação. 
Compreendemos que uma proposta pedagógica precisa conter 
todo o ideal educativo de uma instituição de ensino e é um meio de 
fazer com que a mesma instituição se reavalie e repense esse ideal 
diante de sua prática, por meio da avaliação de suas condições de 
prosseguir. 

Quando o Conselho analisa o currículo dos professores de uma 
instituição, está também avaliando a coerência entre as possibilidades  
teórico-pedagógicas e suas práticas. Quanto aos técnicos, a avaliação 
é das possibilidades de um trabalho administrativo organizado.

Mesmo quando uma instituição de ensino superior pleiteia se 
estabelecer, no sentido de ampliar sua área de atuação, seus cursos, 
são muitos os critérios para além dos meramente burocráticos que 
permeiam um processo anterior ao ato de Credenciamento. Por 
exemplo, o Artigo 12 da Resolução 109/2018-CEE-MA diz:

Art.12 A solicitação de credenciamento de universidade estadual 
ou municipal, instituída, originalmente, por ato de criação do 
poder público, deve ser acompanhada do pleito de autorização 
de funcionamento de, pelo menos, um curso e, no máximo, cinco 
cursos, instruída com os seguintes documentos:
I - Atos constitutivos que atestem sua existência e capacidade 
jurídica;
II - Estatuto e Regimento Geral com os respectivos atos que os 
aprovaram;
III - Comprovantes de inscrição nos cadastros de contribuintes 
federal, estadual e municipal, quando for o caso;
IV - Certidões de regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal, bem como certidões de regularidade 
relativas à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço – FGTS; 
V - Comprovação de patrimônio e condições econômicas e 
financeiras para manter a instituição;
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VI - Comprovação da qualificação de, pelo menos, um terço 
do corpo docente, com titulação acadêmica de mestrado ou 
doutorado;
VII - Comprovação de um terço do corpo docente em regime de 
tempo integral;
VIII - Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI contendo os 
seguintes elementos:
a) Missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, 
bem como seu histórico de implantação e desenvolvimento;
b) Projeto Pedagógico da Instituição – PPI descrevendo as políticas 
institucionais de graduação, pós-graduação (lato e stricto sensu), 
extensão, pesquisa, internacionalização, apoio ao estudante, 
acessibilidade, avaliação institucional, qualificação de docentes 
e de técnicos administrativos;
c) Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição 
especificando a programação de abertura de cursos aumento de 
vagas, ampliação das instalações físicas e previsão de abertura 
dos cursos fora da sede;
d) Perfil do corpo docente indicando requisitos de titulação, 
experiência no magistério superior e experiência profissional não-
acadêmica, bem como os critérios de seleção e nomeação e os 
procedimentos para substituição eventual dos professores do 
quadro;
e) Organização administrativa da instituição indicando as formas 
de participação de professores e estudantes nos órgãos colegiados 
responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos e os 
procedimentos de auto avaliação institucional e de atendimento 
aos estudantes;
f) Infraestrutura física e instalações acadêmicas especificando as 
condições de laboratórios e bibliotecas;
g) Condições de acessibilidade e de atendimento prioritário 
imediato e diferenciado às pessoas deficientes, para utilização, 
com segurança e autonomia total ou assistida, dos espaços e 
equipamentos institucionais;
h) Plano de carreira, cargos e salários e política de capacitação 
dos servidores técnicos e docentes.

Acima estão apresentados itens que sinalizam para a missão de 
um Conselho de Educação no tocante à orientação de funcionamento 
das instituições de Educação Básica e Superior, sob os critérios de 
qualidade.

Reforçando o que foi apresentado acima, são levados em conta: 
qualificação de, pelo menos, um terço do corpo docente; PPI, com 
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as políticas institucionais de graduação, pós-graduação (lato e stricto 
sensu), extensão, pesquisa, internacionalização, apoio ao estudante, 
acessibilidade, avaliação institucional, qualificação de docentes e de 
técnicos administrativos e condições de laboratórios e bibliotecas.

Estamos apresentando fatos que nos autorizam a dizer que, 
no processo de regulação de uma instituição de ensino da Educação 
Básica ou Superior, o trabalho realizado por um Conselho de 
Educação, mesmo no âmbito normativo, atravessa critérios que 
exigem de cada conselheiro uma competência e um olhar do todo, 
especialmente o pedagógico.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma indireta, observamos que a interação entre o Conselho 
de Educação e a sociedade acontece em função de esse órgão de 
Estado ter a função de discutir as políticas educativas nacionais, 
atualizá-las, traduzi-las, avaliá-las, supervisioná-las e adaptá-las à 
realidade local, de tal forma que sejam cumpridas as prerrogativas 
da LDB, de leis constitucionais e complementares, produzidas para 
as instituições de ensino tanto da Educação Básica, quanto da 
Educação Superior. 

Quando, arrolada às exigências da norma, está, por exemplo, 
a planta baixa da escola, a qualidade se insere também nas questões 
de segurança de um espaço físico que favoreça a relação pedagógica 
na instituição escolar. 

Reiteramos que qualidade reúne todos os âmbitos, inclusive o 
da prerrogativa de assegurar uma vida escolar legitimada por uma 
escola livre, democrática, porém atenta aos princípios normativos 
que visam a contribuir para a aprendizagem e para todos os requisitos 
indispensáveis a uma educação de qualidade.

Se, por um lado, a natureza das resoluções é normativa, por 
outro, o que a norma exige possibilita também perceber outros 
discursos, tendo sido destacados aqui os sinalizados que se estendem 
da infraestrutura, passando pela proposta pedagógica, pela matriz 
curricular, pelo plano de desenvolvimento institucional, pela avaliação 
e por muitas outras questões de ordem da gestão como nomeação de 
professores e qualificação profissional do corpo docente. 
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Ao decidirmos pelo título Resolução: um documento para 
além de normativo, estamos refletindo sobre o sentido dos 
critérios avaliados para atos autorizativos de Credenciamento, 
Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento de etapas e cursos 
oferecidos pela instituição.

Afirmamos, finalmente, que, quando um Conselho elege 
os critérios de avaliação a serem comprovados nos pedidos de 
regulação de uma instituição ou de um curso, ou seja, laboratório, 
biblioteca, proposta política e pedagógica, qualificação do corpo 
docente, relação especialidade e docência, plano de desenvolvimento 
institucional, está também supervisionando o que há de essencial na 
organização de um trabalho pedagógico que propicie a educação de 
qualidade.
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RESOLUÇÃO Nº 31/2018-CEE

Dispõe sobre credenciamento e 
recredenciamento de instituições 
escolares e autorização, reconhecimento 
e renovação de reconhecimento para 
oferta de Educação Básica no Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão e dá 
outras providências.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 
MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
pelos incisos IV e V do Art. 10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, considerando o estudo e atualização das Resoluções 
nº 02/2011-CEE  e nº 015/2013-  CEE realizados por Comissão 
Bicameral designada pela Portaria nº 38/2016-GP/CEE de 
28/03/2016; e considerando ainda o que foi deliberado em Sessão 
Plenária hoje realizada,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DOS ATOS REGULATÓRIOS

Art. 1º- Os atos regulatórios autorizativos do funcionamento 
das instituições de ensino da Educação Básica, no âmbito do Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão, abrangem:

I – credenciamento e recredenciamento de instituições de 
ensino;

II – autorização de funcionamento de etapas e/ou modalidades 
da Educação Básica e/ou cursos de educação profissional técnica de 
nível médio;

III – reconhecimento e renovação de reconhecimento de etapas 
e/ou modalidades da Educação Básica e/ou cursos de educação 
profissional técnica de nível médio.
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Parágrafo único - Os atos indicados no caput deste artigo 
devem  ser  afixados,  na  instituição de ensino, em local visível ao 
público.

Art. 2º - O Conselho Estadual de Educação-CEE/MA, quando 
necessário, expedirá outros atos administrativos, referentes à:

I – desativação e reativação de estabelecimentos de ensino, 
etapas e/ou modalidades da Educação Básica e/ou cursos de 
educação profissional técnica de nível médio;
II - alterações no Regimento Escolar e no Plano Curricular;
III - alteração de entidade mantenedora, de denominação e/ou 
de endereço do estabelecimento de ensino;
IV – outras alterações referentes à estrutura e funcionamento 
da instituição de ensino.

CAPÍTULO II
DO CREDENCIAMENTO E DO RECREDENCIAMENTO

SEÇÃO I
DO CREDENCIAMENTO

Art. 3º - O credenciamento constitui ato formal pelo qual 
o CEE/MA confere a uma instituição, de ensino da rede pública e 
privada, a prerrogativa de oferecer educação escolar, integrando-a ao 
Sistema Estadual de Ensino do Maranhão.

Art. 4º - O ato de criação de instituição de ensino mantida 
pelo poder público estadual ou municipal, atendidas as exigências 
legais, possui caráter provisório de credenciamento e de autorização 
de funcionamento da Educação Básica oferecida pela respectiva  
instituição,  pelo prazo de 2 (dois) anos.

§ 1º- Quando da criação de escola pública inserida no caput 
deste artigo, o respectivo Poder Executivo deve encaminhar ao CEE/
MA ato de criação da instituição, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias.

§ 2º- As instituições de ensino da rede pública credenciadas em 
período anterior à homologação desta Resolução terão prazo de 2 
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(dois) anos para requerer o recredenciamento, conforme o disposto 
no artigo 11 desta Norma.

§ 3º - A denominação da instituição de ensino deve  ser adequada 
à natureza e objetivos   da instituição, às etapas e/ou modalidades 
da Educação Básica e/ou cursos de educação  profissional técnica de 
nível médio.

§ 4º- O credenciamento das instituições de ensino para o 
funcionamento da Educação a distância deve observar normas 
específicas para a matéria emanadas deste Conselho.

§ 5º - A instituição de ensino público municipal referida no 
caput deste artigo é aquela mantida pelo município que optou por 
integrar-se ao Sistema Estadual de Ensino.

Art. 5º - O pedido de credenciamento de instituição de ensino 
pertencente à rede privada deve vir acompanhado de solicitação de 
autorização de funcionamento de pelo menos uma etapa  de ensino 
ou modalidade da Educação Básica ou de um  curso da educação 
profissional técnica    de nível médio, instruído com os seguintes 
documentos:

I. requerimento dirigido à Presidência do CEE/MA subscrito 
pelo representante legal da instituição de ensino, com a devida 
comprovação da representação (APÊNDICE I);
II. cópia do ato constitutivo da entidade mantenedora 
devidamente registrado no órgão competente;
III. comprovante atualizado de inscrição da entidade 
mantenedora no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda – CNPJ com registro do nome de fantasia, do nome 
empresarial e da atividade econômica em educação;
IV. alvará de funcionamento atualizado;
V. comprovação de propriedade de imóvel ou condição legal de 
sua ocupação por prazo não inferior a dois anos;
VI. laudo técnico atualizado atestando as condições de 
habitabilidade assinado por engenheiro civil habilitado 
acompanhado pela respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica-ART, com descrição das condições da(s) :
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a) localização do prédio em terreno que não ofereça risco à 
segurança de seus usuários, em total conformidade com a legislação;

b) instalações físicas, bem como das redes elétrica, hidráulica 
e sanitária;

c) acessibilidade de pessoas com deficiência, em conformidade 
com a legislação pertinente;

VII. certificado de segurança do Corpo de Bombeiros;
VIII. alvará atualizado da Vigilância Sanitária;
IX. relação detalhada do mobiliário e equipamentos existentes 

na escola;
X. acervo bibliográfico, indicando título e quantidade;
XI. relação dos recursos pedagógicos utilizados no 

desenvolvimento da  programação curricular;
XII. relação, devidamente assinada, pelo corpo docente 

responsável pela respectiva etapa e/ou modalidade da Educação 
Básica  e/ou  curso  de  educação  profissional técnica de nível 
médio, com indicação dos  componentes curriculares, acompanhada 
de cópia autenticada dos diplomas, que comprovem   a devida 
habilitação (APÊNDICE II);

XIII. relação, devidamente assinada, do corpo administrativo 
e técnico- pedagógico, acompanhada de cópia autenticada dos 
certificados ou diplomas  que  comprovem a devida habilitação 
(APÊNDICE III);

I. a comprovação da habilitação do diretor e do corpo técnico-
pedagógico deve atender o disposto no artigo 64 da Lei nº 9.394/96-
LDB;

II. o secretário escolar deve ter formação mínima em nível 
médio, preferencialmente em cursos técnicos de nível médio em 
secretariado escolar.

XIV. Regimento Escolar;
XV. Declaração de escrituração escolar e arquivo (APÊNDICE 

IV)
XVI. Proposta Pedagógica incluindo necessariamente o plano 

curricular;
XVII. planta baixa assinada e carimbada por profissional 

devidamente habilitado:
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I. dos espaços físicos do imóvel, comprovando instalações 
físicas compatíveis com a etapa e/ou modalidade da educação básica 
e/ou de curso da educação profissional técnica de nível médio que 
pretende oferecer, observados os padrões de qualidade estabelecidos 
nesta Resolução (APÊNDICE V) e demais normas pertinentes ;

II. de localização do prédio escolar com indicação de seu 
entorno, com especificação das áreas construída e total;

XVIII. previsão de matrícula, indicando a oferta de etapas e/
ou modalidades da Educação Básica e/ou cursos de educação 
profissional técnica de nível médio, com respectiva quantidade de 
alunos por turma e turno, obedecida a seguinte relação professor/
aluno:

a) em creche:
- crianças até um ano - para cada 6 (seis) a 8 (oito) crianças, 

um  professor no mínimo;
- crianças de dois e três anos - para cada 15(quinze) crianças, 

um professor no mínimo;
b) em  pré-escola - crianças de 4 e 5 anos- até 25 (vinte e cinco) 

crianças  por professor;
c) no 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental - até 30 (trinta) 

alunos por professor;
d) no 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental – até 35 (trinta e 

cinco) alunos  por professor;
e) no Ensino Médio e/ou cursos de educação profissional 

técnica de nível médio - até 45 (quarenta e cinco alunos)
§1º - Os requerimentos para concessão de credenciamento 

de  instituição  de  ensino  da rede privada e primeira autorização 
de etapas e/ou  modalidades da Educação Básica e/ou cursos  de 
educação profissional técnica de nível médio devem ser protocolados 
no CEE/MA, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias antes da 
data prevista para início das atividades escolares.

§ 2º - A instituição de ensino da rede privada que se propuser a 
funcionar em mais de um endereço deve cumprir para cada um deles 
as exigências previstas neste artigo.
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§ 3º - A apresentação do Habite-se exime a instituição da 
obrigatoriedade de anexar os documentos indicados nos incisos VI 
e VII.

§ 4º- Será considerada credenciada a instituição de ensino 
da rede privada que já funcionava em  data anterior a 2011, com 
etapa e/ou modalidade da Educação Básica e/ou curso  de educação 
profissional técnica de nível médio reconhecido por este Conselho, 
devendo solicitar  o recredenciamento nos termos do artigo 11 desta 
Resolução.

Art. 6º- A proposta pedagógica de que trata o inciso XVI do 
Art. 5º deve conter:

I. identificação da instituição escolar;
II. a fundamentação teórica, evidenciando concepção de 

educação, conhecimento e avaliação, bem como os pressupostos 
pedagógicos;

III. os objetivos propostos para a escola;
IV. a organização da oferta de vagas por etapa e/ou modalidade 

da Educação Básica e/ou curso de educação profissional técnica de 
nível médio, compatível com a descrição das dependências físicas do 
prédio;

V. plano curricular por etapa e/ou modalidade da Educação 
Básica, respeitando a legislação educacional e, em especial, as 
respectivas diretrizes curriculares nacionais e estaduais, quando 
houver, indicando:

a) os objetivos gerais para cada etapa e/ou modalidade da 
Educação Básica   e e/ou curso de educação profissional técnica de 
nível médio oferecida;

b) os objetivos gerais e ementas dos componentes curriculares;
c) a matriz curricular, contendo as respectivas cargas horárias 

dos componentes curriculares, bem como indicadores referentes à: 
total de dias letivos, de carga horária semanal, e anual, bem como 
duração da hora-aula;

d) a descrição das atividades obrigatórias, a exemplo de estágios  
curriculares e atividades em laboratório, dentre outras, quando for  o  
caso;
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e) previsão de atendimento apropriado a estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação;

f) sistemática de avaliação.

Parágrafo único – O plano de curso da educação profissional 
técnica de nível médio deve atender ao disposto em normas específicas 
deste Conselho.

Art. 7º- O  ato de credenciamento respalda-se no parecer 
da Câmara de Educação  Básica  do CEE/MA que, por sua vez, 
fundamenta-se na análise prévia da Assessoria Técnica desse órgão   
e na avaliação de qualidade expressa no Relatório da Comissão 
Verificadora da Supervisão de Inspeção Escolar da Secretaria de 
Estado da Educação (SIE/SEDUC).

Parágrafo único - A Comissão Verificadora que trata o caput 
deste artigo deve ser constituída por 2 (dois) técnicos formados em 
Pedagogia ou Especialização em Inspeção Escolar e um engenheiro 
civil inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Art. 8º - Quando do credenciamento da instituição de ensino, 
concomitantemente, será autorizada cada etapa e/ou modalidade 
da Educação Básica e/ou curso de educação profissional técnica de 
nível médio conforme o disposto no artigo 3º desta Resolução.

Art. 9º - O prazo de validade do credenciamento da rede 
privada, é limitado a cinco anos.

Parágrafo único - As etapas e/ou modalidades da Educação 
Básica e/ou cursos de educação profissional técnica de nível médio 
autorizados quando do credenciamento da instituição deverão 
entrar em funcionamento no prazo de doze meses contados 
da data de publicação do ato   de autorização, findo o qual os 
atos de credenciamento e autorização de funcionamento são 
automaticamente tornados sem efeito.
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SEÇÃO II
DO RECREDENCIAMENTO

Art. 10 - O recredenciamento corresponde ao ato legal pelo 
qual o CEE/MA renova o credenciamento de uma instituição de 
ensino, habilitando-a a continuar o seu funcionamento.

Parágrafo único - A solicitação para o recredenciamento da 
unidade de ensino das redes pública e privada deve ser encaminhada 
à Presidência do CEE/MA em até 180 (cento e oitenta) dias antes de 
findo o prazo do credenciamento concedido.

Art. 11 - O recredenciamento das instituições de ensino públicas 
e privadas deve ser renovado periodicamente, e será concedido pelo 
prazo máximo de cinco anos,  após  novo  processo de avaliação, 
devendo a solicitação ser formalizada pelo representante legal  da  
instituição de ensino e encaminhada à Presidência do CEE/MA.

§ 1º - O pedido de recredenciamento das instituições públicas 
deve vir acompanhado de:

I. ato de criação da instituição de ensino ou resolução de (re) 
credenciamento emitido pelo CEE/MA  com respectivo parecer, e os 
documentos arrolados  nos incisos I,  IV, VI, VII, VIII, XV, XIV e XVII do 
artigo 5º desta Resolução atualizados;

II. declaração das modificações ocorridas ou não durante 
o período de vigência do (re)credenciamento referente à estrutura 
física da instituição;

III. código que identifica a instituição de ensino no Censo Escolar, 
acompanhado de recibos comprobatórios de seu preenchimento nos 
dois anos anteriores a data do pleito.

§ 2º - O pedido de recredenciamento das instituições privadas 
deve vir acompanhado com:



EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NO MARANHÃO:
RESOLUÇÕES NORMATIVAS E DISCUSSÕES PERTINENTES

173

I- resolução  e  respectivo  parecer  de  (re)credenciamento  e  os  
documentos  descritos  nos incisos I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, XIV e XVII 
do artigo 5º desta Resolução atualizados;

II- declaração das modificações ocorridas ou não durante 
o período de vigência do (re)credenciamento referente à estrutura 
física da instituição;

III- código que identifica a instituição de ensino no Censo Escolar, 
acompanhado de recibos comprobatórios de seu preenchimento nos 
dois anos anteriores a data do pleito.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO

Art. 12 - Para efeito desta Resolução, entende-se por 
Autorização o ato pelo qual  o CEE/MA permite a uma instituição 
de ensino credenciada, o funcionamento de uma ou mais etapas e/
ou modalidades da Educação Básica e/ou de cursos da educação 
profissional técnica de nível médio.

Parágrafo único - A primeira solicitação de autorização de 
etapas e/ou modalidades  da Educação Básica e/ou cursos de 
educação profissional técnica de nível médio da rede privada deve ser 
formalizada juntamente com o pedido de credenciamento, conforme 
prescrito no Art. 5º da presente Resolução.

Art. 13 - O pedido de autorização das instituições da rede 
privada para oferta de novas etapas e/ou modalidades da Educação 
Básica e/ou cursos de educação profissional técnica de nível 
médio deve ser encaminhado à Presidência do CEE/MA, assinado 
pelo representante legal da instituição de ensino com as seguintes 
informações e documentos:

I - resolução de (re)credenciamento da instituição, com 
respectivo parecer;

II – Proposta Pedagógica com plano curricular atualizados, 
observado o inciso V do Art. 6º desta Resolução;

III – relação dos recursos pedagógicos necessários ao 
desenvolvimento da programação curricular;
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IV – relação do acervo bibliográfico atualizada e adequada ao 
atendimento das finalidades pedagógicas/educativas das etapas/
modalidades/cursos pretendidos;

V – quadro, devidamente assinado, pelo corpo docente 
responsável pelas  respectivas etapas de ensino e/ou modalidade 
da  Educação Básica e/ou cursos  de educação profissional técnica 
de nível médio, com indicação  dos componentes curriculares, 
acompanhada de cópia autenticada  dos  diplomas,  que comprovem 
a devida habilitação (APÊNDICE II);

VI - descrição das instalações físicas compatíveis com a etapa 
de ensino e/ou modalidade da educação básica e/ou de curso da 
educação profissional técnica de nível médio que pretende oferecer, 
observados os padrões de qualidade estabelecidos nesta Resolução 
(APÊNDICE V) e demais normas pertinentes;

VII - Regimento Escolar atualizado;
VIII - Previsão de matrícula, por turma e turno, obedecida a 

relação professor  e alunos descrita no Inciso XVIII do Art. 5º da 
presente Resolução;

IX - quadro atualizado, devidamente assinado, do corpo 
administrativo e técnico- pedagógico, acompanhado de cópia 
autenticada dos diplomas que comprovem a devida habilitação, 
respeitando o disposto nas alíneas do Inciso XIII do Art. 5º desta 
Resolução, em caso de alteração no período compreendido entre o 
credenciamento e o pleito atual (APÊNDICE III).

Parágrafo único - O Plano de Curso, tanto em nível técnico 
como especialização técnica de nível médio, deve ser acompanhado 
de parecer técnico emitido  por  especialista  escolhido pela instituição 
de ensino dentre os cadastrados pelo Conselho Estadual de Educação, 
conforme norma específica deste Conselho.

Art. 14 - A oferta de novas etapas e/ou modalidades da 
Educação Básica e/ou cursos de educação profissional técnica de 
nível médio das instituições da rede pública importa  na  autorização 
de funcionamento pelo prazo de 02 (dois) anos.
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Art. 15 - Os pleitos de solicitação de novas etapas e/ ou 
modalidades da Educação Básica e/ou cursos da educação 
profissional de nível médio da rede privada devem ser protocolados 
no CEE/MA no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, antes do 
início das atividades pedagógicas.

Art. 16 - O ato de autorização de funcionamento para a rede 
privada respalda-se no parecer da Câmara de Educação Básica 
do CEE que, por sua vez, fundamenta-se na análise preliminar da 
Assessoria Técnica deste órgão e na avaliação de qualidade expressa 
no Relatório da Comissão Verificadora da SIE/SEDUC.

§ 1º - O ato a que se refere o caput é emitido a cada etapa e/ou 
modalidade da Educação Básica e/ou curso de educação profissional 
técnica de nível médio, que deve iniciar o seu funcionamento no prazo 
de até doze meses a partir da data da publicação do respectivo ato.

§ 2º - Caso a implantação da etapa/ modalidade/curso 
pleiteado não ocorra no prazo definido no parágrafo acima, o ato 
de autorização é automaticamente revogado.

Art. 17 - A instituição de ensino da rede privada, só poderá 
iniciar as atividades escolares, após a expedição de ato autorizativo 
deste Conselho.

Art. 18 - A autorização é concedida pelo prazo de:

I - cinco anos para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano);
II – três anos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º 

ao 5º ano); III- dois anos para os Anos Finais do Ensino Fundamental 
(6º ao 9º ano);

IV - dois anos para o Ensino Médio (regular) e para o Ensino 
Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos;

V - um ano para o Ensino Médio na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos e para os cursos de educação profissional técnica 
de nível médio.

Parágrafo único – Os prazos estabelecidos neste artigo podem 
ser modificados mediante requerimento fundamentado da parte 
interessada ou ex officio, a critério do CEE/MA.
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Art. 19 - Negada a autorização de funcionamento, cabe 
pedido de reconsideração ao CEE/MA, a ser interposto pela parte 
interessada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência 
do indeferimento do pleito, findo o qual, o processo será arquivado.

Art. 20 - A instituição da rede privada, em 120 dias antes 
do término do prazo estabelecido no ato de autorização, deve 
protocolar no CEE/MA requerimento para reconhecimento de etapas 
e/ou modalidades da Educação Básica e/ou curso da educação 
profissional técnica de nível médio.

Art. 21- A instituição da rede pública, em 120 dias antes do 
término do prazo estabelecido nos artigos 4º e 14 desta Resolução, 
deve protocolar no CEE/MA requerimento para  reconhecimento 
de etapas e/ou modalidades da Educação Básica e/ou curso da  
educação  profissional técnica de nível médio.

CAPÍTULO IV
DO RECONHECIMENTO E DA RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO

SEÇÃO I
DO RECONHECIMENTO

Art. 22 – Reconhecimento é o ato  pelo qual o CEE/MA ratifica 
a legalidade das etapas  e/ou modalidades da Educação Básica e/
ou cursos da educação profissional técnica de nível médio ofertados 
por instituição de ensino credenciada e assegura a  validade  nacional  
dos certificados  e/ou diplomas expedidos.

Art. 23 - O pedido de reconhecimento das etapas e/ou 
modalidades da Educação Básica e/ou de cursos da educação 
profissional técnica de nível médio da rede privada deve ser dirigido à 
Presidência do CEE/MA, dentro do prazo estabelecido no artigo 20, 
instruído com os seguintes documentos:

I. requerimento subscrito pelo representante legal da instituição 
de ensino com a devida comprovação da representação (APÊNDICE 
I);
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II. resoluções e pareceres de credenciamento/renovação de 
credenciamento da instituição e de autorização de funcionamento 
das etapas de ensino e/ou modalidades da Educação Básica e/ou de 
cursos da educação profissional técnica de nível médio;

III. resolução de aprovação do regimento escolar ou adendos 
ao regimento, quando for o caso;

IV. proposta pedagógica atualizada com plano curricular 
integrado à mesma, explicitando alterações incorporadas no período 
de vigência do ato de autorização;

V. quadro, devidamente assinado, pelo corpo docente 
responsável pela respectiva etapa e/ou modalidade e/ou curso de 
educação profissional técnica de nível médio, com indicação dos 
componentes curriculares, acompanhado de cópia autenticada dos 
diplomas, que comprovem a devida habilitação (APÊNDICE II);

VI. quadro, devidamente assinado, do corpo administrativo 
e técnico- pedagógico, acompanhado de cópia autenticada dos 
certificados ou diplomas que comprovem a devida habilitação, 
respeitando o disposto nas alíneas do Inciso XIII do Art. 5º desta 
Resolução (APÊNDICE III);

Parágrafo único - Caso ocorram alterações na organização 
curricular do plano de curso da educação profissional técnica de 
nível médio já autorizado, faz-se necessária a apresentação de parecer 
atualizado de especialista cadastrado neste Conselho.

Art. 24 - O pedido de reconhecimento de etapas e/ou 
modalidades da Educação Básica  e/ou de cursos da educação 
profissional técnica de nível médio ofertados em instituições de 
ensino público, estadual ou municipal, deve ser dirigido à Presidência 
do Conselho Estadual de Educação instruído com os documentos 
indicados nos incisos IX, X, XI e XVIII do Art. 5º, além dos arrolados 
no Art. 23 desta Resolução.

Parágrafo único - As documentações do gestor e do secretário da 
escola devem ser acompanhadas dos respectivos atos de nomeação.
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Art. 25 - O ato de reconhecimento respalda-se no parecer da 
Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação que, 
por sua vez, fundamenta-se na análise prévia da Assessoria Técnica 
deste órgão e na avaliação de qualidade expressa no Relatório da 
Comissão Verificadora da Supervisão de Inspeção Escolar-SIE/
SEDUC.

Art. 26 - O prazo de validade do reconhecimento de etapas e/
ou  modalidades  da  Educação Básica e/ou de cursos da educação 
profissional técnica de nível médio é limitado a 5 (cinco) anos.

Art. 27 - As instituições de ensino credenciadas somente 
podem expedir diplomas ou certificados de etapas e/ou modalidades 
e/ ou de cursos de educação profissional técnica de nível médio se 
devidamente reconhecidos.

Art. 28 - O processo de reconhecimento pode ser arquivado 
quando a parte interessada, cientificada por escrito, não cumprir, no 
prazo estipulado, as exigências formuladas por este Conselho.

Parágrafo único - O prazo a que se refere o caput pode ser 
prorrogado por igual período, quando o requerente comprovar que 
motivo de força maior o impediu de cumpri-lo.

Art. 29 - Negado o reconhecimento cabe pedido de 
reconsideração ao Conselho Estadual de Educação, a ser interposto 
pela parte interessada, no prazo máximo de trinta dias, a contar 
da ciência do indeferimento do pleito, findo o qual o processo será 
arquivado.

Parágrafo único - A instituição de ensino com processo de 
reconhecimento arquivado, na forma do caput, deve ter a respectiva 
etapa de ensino e/ou modalidade  da  Educação Básica e/ou  de 
curso da educação profissional técnica de nível médio desativado, 
nos termos do inciso III do  Art. 37 desta Resolução.
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SEÇÃO II
DA RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO

Art. 30 - A renovação de reconhecimento corresponde a ato legal 
pelo qual o CEE/MA renova o reconhecimento para que a instituição 
de ensino da rede pública ou privada continue a oferta da(s) etapa(s) 
e/ou modalidade(s) da Educação Básica e/ou de curso(s) da educação 
profissional técnica de nível médio anteriormente reconhecido(s).

Parágrafo único - A instituição das redes pública e privada, 
em 120 dias antes do término do prazo estabelecido no ato de 
reconhecimento e/ou renovação de reconhecimento  deve  protocolar 
no CEE/MA requerimento para renovação de reconhecimento de 
etapas de ensino e/ou modalidades da Educação Básica e/ou curso 
da educação profissional técnica de nível médio.

Art. 31 - O pedido de renovação de reconhecimento deve ser 
protocolado neste Conselho instruído com os seguintes documentos:

I. requerimento subscrito pelo representante legal da instituição 
de ensino com a devida comprovação da representação (APÊNDICE 
I);

II. resoluções e pareceres de credenciamento/renovação de 
credenciamento da instituição e de reconhecimento das etapas e/
ou modalidades da Educação Básica e/ou de cursos da educação 
profissional técnica de nível médio;

III. resolução de aprovação do regimento escolar ou adendos 
ao regimento, quando for o caso;

IV. proposta pedagógica atualizada com plano curricular 
integrado à mesma, explicitando alterações incorporadas no período 
de vigência do ato de reconhecimento;

V. relação, devidamente assinada, pelo corpo docente 
responsável pela respectiva etapa e/ou modalidade da Educação 
Básica e/ou curso de educação profissional técnica  de nível  médio, 
com indicação dos componentes curriculares, acompanhada 
de cópia autenticada  dos diplomas, que comprovem a devida 
habilitação(APÊNDICE II);
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VI. relação, devidamente assinada, do corpo administrativo 
e técnico- pedagógico, acompanhada de cópia autenticada 
dos certificados ou diplomas que comprovem a devida 
habilitação(APÊNDICE III) indicação do diretor acompanhada de 
cópia autenticada do diploma que comprove sua titulação;

Parágrafo único - Caso ocorra alterações na organização 
curricular do plano de curso da educação profissional técnica de nível 
médio já reconhecido, faz-se necessária a apresentação de parecer 
atualizado de especialista cadastrado neste Conselho.

Art. 32 - O ato de renovação de reconhecimento respalda-se 
no parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual 
de Educação que, por sua vez, fundamenta-se na análise prévia da 
Assessoria Técnica deste órgão e na avaliação de qualidade expressa 
no Relatório da Comissão Verificadora da Supervisão de Inspeção 
Escolar-SIE/SEDUC, sendo concedido pelo prazo máximo de 5 
(cinco) anos.

CAPÍTULO V
DA DESATIVAÇÃO E REATIVAÇÃO SEÇÃO I

DA DESATIVAÇÃO

Art. 33 – Desativação é o ato pelo qual o CEE/MA suspende, 
em caráter temporário ou definitivo, as etapas e/ou modalidades da 
Educação Básica e/ou cursos de educação profissional técnica de 
nível médio, oferecidos pelas instituições da rede pública ou privada 
de ensino.

Art. 34 - A desativação das atividades da instituição de ensino 
credenciada pode ocorrer  por iniciativa da entidade mantenedora 
ou do CEE/MA.

Art. 35 - A desativação pode abranger todas as atividades da 
instituição de ensino ou parte delas e pode ser em caráter temporário 
ou definitivo.



EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NO MARANHÃO:
RESOLUÇÕES NORMATIVAS E DISCUSSÕES PERTINENTES

181

§ 1º - No caso de desativação temporária e desativação definitiva 
parcial das atividades, a documentação escolar correspondente 
permanece sob a responsabilidade da instituição de ensino.

§ 2º - A desativação temporária solicitada pela entidade 
mantenedora será concedida pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 3º - Na desativação definitiva total das atividades da 
instituição de ensino, a documentação escolar deve ser recolhida 
à Supervisão de Inspeção Escolar –SIE/SEDUC, à qual compete 
verificar a regularidade da situação do aluno e conceder-lhe, quando 
requeridos, documentos escolares pertinentes.

Art. 36 - Em caso de desativação pela entidade mantenedora, 
esta deve comunicar, com justificativa, a decisão ao CEE/MA, 
aos alunos e a seus responsáveis, com pelo menos seis meses de 
antecedência, devendo a referida desativação efetivar-se após o 
término do ano letivo.

Art. 37 - A desativação das atividades pelo CEE/MA pode 
ocorrer nos seguintes casos:

I- infração aos dispositivos legais;
II- inobservância às determinações das autoridades 

competentes;
III- parecer, aprovado pelo Conselho Pleno, desfavorável à 

continuidade  das  atividades, resultante de processo de avaliação.
§ 1º - A apuração dos ilícitos de que tratam os incisos I e II deste 

artigo, pode ser realizada por Comissão de Sindicância composta 
por três membros designados pelo Presidente do CEE/MA.

§ 2º - Em qualquer dos casos relacionados nos incisos deste 
artigo são assegurados contraditório e ampla defesa à instituição de 
ensino.

SEÇÃO II
Da Reativação

Art. 38 - Reativação é o ato mediante o qual o CEE/MA autoriza 
uma instituição de ensino desativada em caráter temporário, a 
reiniciar suas atividades.
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Art. 39 - O representante legal do estabelecimento de ensino 
deve encaminhar ofício à Presidência do CEE/MA, requerendo a 
reativação de etapas e/ou modalidades da Educação Básica e/ou 
curso da educação profissional técnica de nível médio, acompanhado 
dos seguintes documentos:

I - cópia da Resolução de (re)credenciamento da instituição de 
ensino;

II- cópia da Resolução de autorização ou reconhecimento ou  
renovação  de  reconhecimento das etapas e/ou modalidades da 
Educação Básica  e/ou  cursos  de  educação profissional de nível 
técnico que deseja reativar;

III - cópia da Resolução que concedeu a desativação temporária 
das etapas/modalidades e/ou cursos da educação profissional de 
nível técnico que pretende reativar;

IV -- relação do corpo docente e técnico-pedagógico conforme 
incisos XII e XIII do Art. 5º desta Resolução;

V – declaração do representante legal da instituição requerente 
manifestando a decisão de continuar adotando o regimento escolar 
aprovado e a proposta pedagógica já apreciada pelo CEE/MA ou, em 
caso contrário, envio de novo regimento escolar e/ou nova proposta 
pedagógica para apreciação.

§ 1º - O CEE/MA, se necessário, poderá solicitar outros 
documentos, além dos citados nos incisos deste artigo.

§ 2º - O pedido de reativação de etapas e/ou modalidades 
da Educação Básica e/ou cursos de educação profissional técnica 
de nível médio deve ocorrer dentro do prazo concedido no ato de 
desativação.

§ 3º - A reativação das atividades da instituição de ensino está 
condicionada ao parecer favorável deste Conselho fundamentado na 
análise prévia da Assessoria Técnica deste Órgão e no relatório de 
verificação in loco realizada pela SIE/SEDUC.
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CAPÍTULO  VI
DAS ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS

Art. 40 - A instituição de ensino credenciada que ofereça etapas 
e/ou modalidades da Educação Básica e/ou de cursos da educação 
profissional técnica de nível médio autorizados ou reconhecidos deve 
submeter ao CEE/MA quaisquer modificações realizadas em sua 
estrutura e funcionamento, respeitadas as disposições normativas 
sobre a matéria, instruídos os pleitos com a documentação 
comprobatória necessária.

Art. 41 - Consideram-se modificações na instituição de ensino 
as decorrentes de: I - mudança de denominação;

II - transferência de entidade mantenedora;  III - mudança de 
endereço;

IV – alterações no Regimento Escolar, na Proposta Pedagógica, 
no Plano Curricular e na Matriz Curricular;

V - outras alterações referentes à estrutura e ao funcionamento 
da instituição de ensino.

Art. 42 - Em função do tipo de modificação informada ou 
requerida, cabe ao Conselho:

I. solicitar, caso necessário, o cumprimento das diligências 
julgadas pertinentes para a complementação dos respectivos 
processos;

II. baixar o ato respectivo de registro em seus arquivos ou ato de 
aprovação do pleito para efetivar a modificação requerida.

SEÇÃO I
Da Transferência de Entidade Mantenedora

Art. 43 – A transferência de entidade mantenedora da instituição 
de ensino pertencente   à rede privada deve ser comunicada por meio de 
ofício dirigido à Presidência do CEE/MA, subscrito pelos respectivos 
representantes legais, instruído com os seguintes documentos:
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I- documento referente ao ato jurídico que legalizou a 
transferência de entidade mantenedora, registrado em cartório;

II- Contratos Sociais ou Estatutos das entidades mantenedoras 
(sucessora e sucedida), registrados na Junta Comercial;

III- Documentação da entidade mantenedora sucessora:

a) CNPJ e Alvará de Funcionamento;
b) comprovação da capacidade econômico-financeira emitida 

por profissional habilitado;
c) comprovação da capacidade técnico-pedagógica mediante 

apresentação da documentação de titulação da respectiva equipe;
d) declaração do representante  legal  quanto  ao   compromisso  

de assegurar a continuidade dos estudos dos alunos;
e) declaração do representante legal sobre o interesse em 

continuar adotando o regimento escolar e a proposta pedagógica da 
entidade mantenedora sucedida;

f) novo  regimento  escolar  e/ou proposta pedagógica, 
caso não adote os referidos documentos da entidade mantenedora 
sucedida.

Art. 44 – A transferência de instituição de ensino público da 
rede municipal para a rede estadual e vice- versa depende de ato 
oficial, que deve ser enviado ao CEE/MA.

SEÇÃO II
DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

Art. 45 – Quando houver mudança de endereço de uma 
instituição de ensino da rede privada e/ou pública, credenciada, o 
representante legal deve comunicar a alteração, por meio de ofício, 
à Presidência do CEE/MA, instruído o pleito com os seguintes 
documentos:

I- comprovação de propriedade de imóvel ou condição legal de 
sua ocupação por prazo não inferior a dois anos;

II- laudo técnico atualizado atestando as condições 
de habitabilidade assinado por engenheiro civil habilitado, 
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acompanhado pela respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica-ART, atendendo ao disposto no inciso VI do Art. 5º desta 
Resolução;

III- Certificado de Segurança do Corpo de Bombeiros; IV-  
Alvará da Vigilância Sanitária;

V- planta baixa assinada por profissional devidamente 
habilitado, atendendo ao disposto no inciso XVII do Art. 5º desta 
Resolução.

§ 1º - A mudança de endereço da instituição de ensino no mesmo 
município é autorizada com base na documentação constante deste 
artigo, na análise prévia da Assessoria Técnica deste Órgão e no 
relatório de verificação in loco realizada pela Comissão Verificadora 
da SIE/SEDUC.

§ 2º- A apresentação do Habite-se exime a instituição da 
obrigatoriedade de anexar os documentos indicados nos incisos II e 
III.

Art. 46 - A mudança para outro município caracteriza a criação 
de nova instituição de ensino sujeita a credenciamento e autorização 
de funcionamento de etapas e/ou modalidades da Educação Básica 
e/ou cursos de educação profissional técnica de nível médio.

SEÇÃO III
MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO

Art. 47 - A mudança de denominação de instituição de ensino 
da rede privada deve ser comunicada pela entidade mantenedora, 
por meio de ofício, à Presidência do CEE/MA, apresentando Ato 
Constitutivo atualizado e CNPJ anterior e atual.

§ 1º - A mudança de denominação deve observar o disposto no 
parágrafo 3º do artigo 4º desta Resolução.

§ 2º - Os documentos expedidos pela instituição de ensino 
devem ser atualizados quanto à mudança de denominação observado 
o que dispõe o artigo 54 desta Resolução.
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Art. 48 - A mudança de denominação de instituição de ensino 
da rede pública deve ser comunicada à Presidência do CEE/MA 
acompanhada de ato emitido pela autoridade competente.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 49 – As alterações no Regimento Escolar, na Proposta 
Pedagógica, no Plano Curricular e na Matriz Curricular devem ser 
devidamente justificadas pela parte interessada, respeitados os 
dispositivos legais, instruído o pleito com a antiga e a nova redação e 
encaminhadas ao CEE para apreciação e aprovação.

Art. 50 – É facultada a adoção de Regimento Escolar único e 
Planos Curriculares comuns para um conjunto ou toda uma rede de 
instituições pertencentes à mesma entidade mantenedora, assegurada 
a flexibilidade às instituições de ensino quanto às especificidades do 
trabalho pedagógico.

Art. 51 - A escola pública localizada em periferia urbana ou 
zona rural que comprovadamente apresentar dificuldades para 
cumprimento pleno das exigências previstas nos artigos 5º e 24 desta 
Resolução deve constituir extensão ou anexo de instituição de ensino 
público considerada polo.

§ 1º - A extensão ou anexo de que trata o caput deve constar do 
ato de criação da instituição de ensino público à qual está vinculada.

§ 2º - A extensão ou anexo que venha a ser criado deve constar 
de ato do poder executivo especificada a instituição de ensino à qual 
será vinculada.

§ 3º - Os atos regulatórios emitidos pelo CEE/MA são concedidos 
somente para as instituições de ensino público consideradas polo, 
contempladas suas extensões ou anexos.
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Art. 52 - Os processos das escolas polos devem ser instruídos, 
além dos documentos exigidos nesta Resolução para cada pleito, 
com as seguintes informações acerca das suas extensões ou anexos:

I - laudo técnico atualizado assinado por engenheiro civil 
habilitado atestando as condições de salubridade, segurança e 
acessibilidade;

II - croqui assinado por profissional habilitado;
III - quadro docente na forma do APÊNDICE II desta Resolução.

Parágrafo único – A proposta pedagógica da escola polo deve 
contemplar as suas extensões ou anexos.

Art. 53 - As autoridades competentes devem tomar providências 
para garantir condições que possibilitem a transformação de 
extensões ou anexos em instituição de ensino autônoma.

Art. 54 - A expedição dos documentos escolares é de exclusiva 
responsabilidade das instituições de ensino, respeitadas as normas 
do CEE/MA sobre a matéria.

Art. 55 - À SIE/SEDUC compete zelar para que as instituições 
de ensino da  rede pública e privada mantenham os padrões de 
funcionamento determinados nesta  Resolução pautando a sua 
atuação, de preferência, no sentido de orientar e prevenir falhas.

Parágrafo único - Para a garantia da qualidade de 
funcionamento, de que trata o caput, a SIE/SEDUC deve realizar 
periodicamente avaliação nas instituições de ensino.

Art. 56 - Os cursos livres não se subordinam aos dispositivos 
da presente Resolução, nem ao controle e avaliação da SIE/SEDUC.

Parágrafo único - Entende-se por cursos livres os que não se 
enquadram na estrutura de ensino previsto na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Básica nº 9.394/96.
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Art. 57 – Fica facultado ao CEE/MA solicitar outros 
documentos, convocar o requerente para reunião orientadora ou 
baixar em diligência, quando necessário, no decorrer da análise dos 
processos.

Parágrafo único – A documentação complementar solicitada 
por força de diligência ou por inciativa do representante legal da 
instituição deve ser encaminhada ao CEE/MA, utilizando formulário 
para juntada de documento(s) (APÊNDICE VI).

Art. 58 – O não cumprimento do estabelecido, quanto às 
determinações pertinentes ao funcionamento das escolas e de suas 
respectivas etapas e/ou modalidades de Educação Básica e/ou 
cursos da educação profissional técnica de nível médio e dos prazos 
definidos nesta Resolução, implicará irregularidade institucional, 
ficando o inadimplente sujeito às consequências de ordem legal, 
especialmente às normas emanadas por este Conselho.

Art. 59 - As decisões emanadas do CEE/MA ensejarão prazo de 
30 (trinta) dias para a interposição de recurso pela parte interessada, 
a contar de sua ciência dos referidos atos.

Art. 60 – A instituição de ensino que tiver todas suas etapas 
de ensino e/ou  modalidades e/ou cursos de educação profissional 
técnica de nível médio desativados em caráter total e definitivo será 
automaticamente descredenciada.

Art. 61 - No caso de desativação das atividades e 
descredenciamento de instituição por determinação deste CEE/
MA, o estabelecimento de ensino somente poderá encaminhar novo 
pedido de credenciamento decorridos, no mínimo, 05 (cinco) anos 
da expedição do ato correspondente.

Art. 62 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho 
Estadual de Educação.
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Art. 63 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as Resoluções nº 02/2011-CEE, nº 106/2012-
CEE, nº 04/2013-CEE e nº 15/2013-CEE e demais disposições em 
contrário.

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, em São Luís, 8 de março de 
2018.

Maria do Perpetuo Socorro Azevedo Carneiro
Presidente CEE/MA
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APÊNDICE I

REQUERIMENTO INICIAL

Exmo. (a) Sr. (a) Presidente do Conselho Estadual de Educação

________________________, representante legal de ________________
      (Nome do representante legal)

________________________ sob o CNPJ nº______________________
    (Nome da Entidade Mantenedora)

mantenedora da instituição

___________________________, localizada na____________________
         (Nome da instituição de ensino)

___________________________________________________________, 
(Endereço completo da escola/ telefone/ e mail)

requer ao Conselho Estadual de Educação1:

1. ( ) Credenciamento da instituição de ensino

2. ( ) Renovação de Credenciamento da instituição de ensino

3. ( ) Autorização de Funcionamento do (a): ___________________
___________________________________________________________
(Nome da etapa e/ou modalidade da Educação Básica e/ou curso de educação profissional técnica de nível médio)

4. ( ) Reconhecimento do (a): ________________________________
___________________________________________________________
(Nome da etapa e/ou modalidade da Educação Básica e/ou curso de educação profissional técnica de nível médio)

5. ( ) Renovação de Reconhecimento do (a): ___________________
___________________________________________________________
(Nome da etapa e/ou modalidade da Educação Básica e/ou curso de educação profissional técnica de nível médio)
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6.( ) Outros pleitos:_________________________________________                                
(Descrever o pleito)

Para o que junta ao presente, os documentos  necessários, conforme 
legislação regulamentadora.

N. Termos

P. Deferimento

Local _________________________/____________/_______________.

___________________________________________________________
1. Os pleitos referentes à  Educação Profissional Técnica de  Nível  Médio  devem ser protocolados 
separadamente, sendo um por requerimento. Os pleitos referentes às etapas da Educação Básica 
podem ficar no mesmo requerimento.
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APÊNDICE II

RELAÇÃO DO CORPO DOCENTE

_____________________________________ representante legal do(a)
                             (Nome do representante legal)

_____________________________________ relaciona o corpo docente
                    (Nome do estabelecimento de ensino)

da referida instituição no(a) __________________________________
___________________________________________________________.
               (Etapa de ensino/modalidade/curso de educação profissional técnica de nível médio)

Nome do 
docente

Titulação/
Habilitação

Componente 
curricular

Série/Módulo/
Ano*

Assinatura do 
docente

*Neste item deve ser colocado o respectivo ano ou série da referida etapa de 
ensino/modalidade que o professor leciona.

____________________________________________
(Local e data)

____________________________________________
(Assinatura do representante legal)
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APÊNDICE III

RELAÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO
E TÉCNICO PEDAGÓGICO

_____________________________________ representante legal do(a)
                             (Nome do representante legal)

_____________________________________ relaciona o corpo docente
                    (Nome do estabelecimento de ensino)

da referida instituição no(a) __________________________________
___________________________________________________________.
               (Etapa de ensino/modalidade/curso de educação profissional técnica de nível médio)

Função Nome Titulação/
Habilitação Assinatura

____________________________________________
(Local e data)

____________________________________________
(Assinatura do representante legal)
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APÊNDICE IV

DECLARAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO 
ESCOLAR E ARQUIVO

Estabelecimento_____________________________________________

Endereço___________________________________________________

Declaro que constam do sistema de escrituração escolar  e arquivo 
deste estabelecimento de ensino, com vistas a assegurar a verificação 
da identidade de cada aluno e a regularidade/autenticidade de sua 
vida escolar, os seguintes elementos:

1 – Livro ou outra forma adequada de assentamento para registro de 
matrícula, em que deve constar os seguintes dados:

- nome, filiação, cédula de identidade, sexo, data e local de 
nascimento e de residência do aluno;
- nome, nacionalidade e profissão dos pais ou do responsável;
- série e/ou ano da etapa de ensino e/ou modalidade da Educação 
Básica e/ou curso de educação profissional técnica de nível médio.

2 – Livro ou outra forma adequada de registro do aproveitamento, 
promoção e demais dados fundamentais da vida escolar dos alunos, 
de acordo com as normas regimentais da escola.

3 – Registro da vida escolar do ano letivo em curso, no Diário de 
Classe (físico ou eletrônico), que poderá ser feito em livros ou fichas 
(físico ou eletrônico), para a anotação de aproveitamento, do 
desenvolvimento do programa e da frequência cotidiana dos alunos.

4 – Pastas ou envelopes individuais, nos quais serão arquivados os 
documentos de cada aluno, contendo necessariamente:
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- ficha ou formulário com o nome e a filiação do aluno;
- cópia de certidão de nascimento ou documento equivalente;
- fichas individuais dos anos escolares cursados, com registro mensal 
ou bimestral de aproveitamento e frequência;
- histórico escolar dos alunos transferidos com resultados finais de 
aproveitamento e frequência anual.

5 – Papel timbrado para impressão de:

- Histórico escolar do aluno e respectiva carga horária;
- Certificado ou diploma de conclusão do curso;
- Certidões, declarações e correspondência.

6 – Livro ou outra forma adequada para registro de certificados e 
diplomas.

______________________________________________
Assinatura do representante legal
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APÊNDICE V

PADRÕES DE QUALIDADE DE INSTALAÇÕES
FÍSICAS DA ESCOLA

a) Salas de aula com área mínima de 1(um) m2 por aluno, acrescido 
de 2 (dois) m2 para a mesa do professor;

b) Pé direito de cada pavimento do prédio escolar não inferior a 3 
(três) metros;

c) Ambientes com ventilação e iluminação adequados;

d) Instalações sanitárias distintas e específicas para os alunos do 
sexo feminino e masculino, funcionários e deficientes;

e) Área coberta para recreio dos alunos;

f) Bebedouros adequados e higienizados;

g) Área adequada para a prática de Educação Física;

h) Salas para diretoria, secretaria, professores e biblioteca;

i) Dependências especiais para laboratórios, oficinas, salas funcionais 
e outras necessárias ao cumprimento do Projeto Politico Pedagógico;

j) Acessibilidade do prédio para atendimento de alunos com 
deficiência em conformidade com a legislação pertinente;

k) Instalações e equipamentos para o preparo de alimentos que 
atendam às exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança;

l) Em caso de Creche com crianças de até 02 (dois) anos, berçário, se 
for o caso, provido de berços individuais, área livre para movimentação 
de crianças, locais para amamentação e para a higienização, com 
balcão e pia, e espaço para o banho de sol das crianças;

m) Alojamento com dormitórios, refeitórios compatíveis, nos casos 
de estabelecimento de ensino que funcione em regime de internato 
ou semi-internato;
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APÊNDICE VI

FORMULÁRIO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO(S)

1. NÚMERO DO PROCESSO PARA JUNTADA

2. NOME DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

3. ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO/ TELEFONE/E-MAIL

4. OBJETO DO PROCESSO

5. JUSTIFICATIVA DA JUNTADA DO(S) DOCUMENTO(S)

6. RELAÇÃO/DESCRIÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S )PARA JUNTADA

7. ASSINATURA DO REQUERENTE (RESPONSÁVEL LEGAL DA ESCOLA)

8. DATA
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RESOLUÇÃO Nº 109/2018-CEE 

Estabelece normas para a 
Educação Superior no Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão 
e dá outras providências.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, 
no uso de suas atribuições legais e, considerando o prescrito nos 
artigos 10, incisos IV e V; 17, incisos I e II; 44, incisos I e II da Lei nº 
9.394/96, de 20 de dezembro de 1996,

RESOLVE:

TÍTULO I
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SISTEMA ESTADUAL DE 

ENSINO DO MARANHÃO

Art. 1º Para a oferta da Educação Superior, integram o Sistema 
Estadual de Ensino as instituições de educação superior criadas e 
mantidas pelo Poder Público Estadual e pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º A Educação Superior oferecida pelas instituições 
referidas no artigo anterior obedece ao disposto nesta Resolução e 
demais atos normativos pertinentes.

Art. 3º Quanto à sua organização acadêmica, as instituições de 
educação superior classificam-se nas seguintes categorias:

I - Universidades;
II - Centros universitários; 
III - Faculdades.

Art. 4º Universidades são instituições pluridisciplinares de 
formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de 
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extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam 
por:

I - produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo 
sistemático dos temas mais relevantes, tanto do ponto de vista 
científico e cultural, quanto regional e nacional;

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação 
acadêmica de mestrado e doutorado;

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral.

Art. 5º Centros universitários são instituições de educação 
superior que, abrangendo uma ou mais áreas de conhecimento, 
caracterizam-se pela excelência nas atividades de ensino, comprovada 
pela qualificação do corpo docente e pelas condições de trabalho 
acadêmico, oferecidas à comunidade escolar.

Art.6º Faculdades são instituições de educação superior, 
isoladas ou integradas, que têm como objetivo fundamental a 
formação profissional, apresentando comprovada qualidade nos 
projetos pedagógicos, nas instalações, nos equipamentos e nos 
acervos bibliográficos bem como na qualificação de seu corpo 
docente.

Art.7º O início do funcionamento de instituição de educação 
superior é condicionado à edição prévia de ato de credenciamento 
pelo Conselho Estadual de Educação – CEE/MA, nos termos desta 
Resolução.

TÍTULO II
DA FUNÇÃO REGULATÓRIA

Art. 8º O Conselho Estadual de Educação exerce sua função 
regulatória, mediante os atos para efeito de credenciamento, 
recredenciamento de instituição e de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de curso.

Art. 9º É vedada a realização de qualquer atividade acadêmica 
antes dos atos legais de credenciamento institucional e de 
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funcionamento de curso, sob pena de declaração de ilegalidade de 
atuação e de representação junto ao Ministério Público.

Parágrafo único. Em consequência do disposto no caput deste 
artigo, são nulos os atos praticados sob infração.

CAPÍTULO I
DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR

Art. 10 Credenciamento é o ato pelo qual o CEE/MA, no 
âmbito de sua jurisdição, concede o direito de funcionamento à 
instituição de educação superior estadual ou municipal e declara em 
que tipologia se enquadra, de acordo com o disposto no artigo 3º 
desta Resolução. 

SEÇÃO I
DO CREDENCIAMENTO DE UNIVERSIDADE

Art.11 A instituição de educação superior pode ser credenciada, 
originalmente, como universidade ou por processo de transformação 
de centro universitário, em funcionamento regular nessa categoria 
institucional há, no mínimo, 5 anos.

Art.12 A solicitação de credenciamento de universidade 
estadual ou municipal, instituída, originalmente, por ato de criação 
do poder público, deve ser acompanhada do pleito de autorização 
de funcionamento de, pelo menos, um curso e, no máximo, cinco 
cursos, instruída com os seguintes documentos:

I - Atos constitutivos que atestem sua existência e capacidade 
jurídica;

II - Estatuto e Regimento Geral com os respectivos atos que os 
aprovaram;

III - Comprovantes de inscrição nos cadastros de contribuintes 
federal, estadual e municipal, quando for o caso;

IV - Certidões de regularidade fiscal perante as Fazendas 
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Federal, Estadual e Municipal, bem como certidões de regularidade 
relativas à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço – FGTS; 

V - Comprovação de patrimônio e condições econômicas e 
financeiras para manter a instituição;

VI - Comprovação da qualificação de, pelo menos, um terço do 
corpo docente, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

VII - Comprovação de um terço do corpo docente em regime de 
tempo integral;

VIII - Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI contendo os 
seguintes elementos:

a) Missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de 
atuação, bem como seu histórico de implantação e desenvolvimento;

b) Projeto Pedagógico da Instituição – PPI descrevendo as 
políticas institucionais de graduação, pós-graduação (lato e stricto 
sensu), extensão, pesquisa, internacionalização, apoio ao estudante, 
acessibilidade, avaliação institucional, qualificação de docentes e de 
técnicos administrativos;

c) Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição 
especificando a programação de abertura de cursos, aumento de 
vagas, ampliação das instalações físicas e previsão de abertura dos 
cursos fora da sede;

d) Perfil do corpo docente indicando requisitos de titulação, 
experiência no magistério superior e experiência profissional não-
acadêmica, bem como os critérios de seleção e nomeação e os 
procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro;

e) Organização administrativa da instituição indicando as 
formas de participação de professores e estudantes nos órgãos 
colegiados responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos e 
os procedimentos de auto avaliação institucional e de atendimento 
aos estudantes;

f) Infraestrutura física e instalações acadêmicas especificando 
as condições de laboratórios e bibliotecas;

g) Condições de acessibilidade e de atendimento prioritário 
imediato e diferenciado às pessoas deficientes, para utilização, com 
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segurança e autonomia total ou assistida, dos espaços e equipamentos 
institucionais; 

h) Plano de carreira, cargos e salários e política de capacitação 
dos servidores técnicos e docentes.

Parágrafo único. Os documentos relativos ao pleito de 
Autorização de Funcionamento do (s) Curso (s) de que trata o 
caput são os estabelecidos na forma do artigo 27 da presente 
Resolução. 

Art. 13 A solicitação de credenciamento de universidade 
estadual ou municipal por transformação de centro universitário 
deve ser instruída com os documentos de que trata o artigo anterior 
e, ainda, a comprovação de existência de pesquisa institucionalizada, 
por meio de programas de pós-graduação stricto-sensu, programas 
de pesquisa, inovação e tecnologia, estruturados em planos 
aprovados por Resolução do órgão máximo no ordenamento jurídico 
da instituição.

Art. 14 É facultada a criação de universidades especializadas 
por campo do saber.

Art. 15 As universidades poderão organizar-se na forma 
multicampi.

Art.16 As universidades deverão solicitar credenciamento 
de campus, centro de estudo ou nomenclatura afim, fora de 
sede, em município diverso da abrangência geográfica do ato de 
credenciamento, desde que neste Estado, e que apresentem condições 
de estrutura física para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e 
da extensão e para o atendimento administrativo e da docência iguais 
ou assemelhadas às da sede e com funcionamento permanente.

§ 1º O campus, centro de estudo ou nomenclatura afim, 
fora de sede, integrará o conjunto da universidade e não gozará de 
prerrogativas de autonomia.
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§ 2º A solicitação de credenciamento de campus, centro de 
estudo ou nomenclatura afim, fora de sede, se processará como 
aditamento ao ato de credenciamento, aplicando-se, no que couber, 
as disposições processuais que regem esse pleito.

Art. 17 O prazo de credenciamento de universidade é de 5 
anos, findo o qual a instituição de educação superior deverá solicitar 
o recredenciamento.

SEÇÃO II
DO CREDENCIAMENTO DE CENTRO UNIVERSITÁRIO

Art. 18 O requerimento de credenciamento de centro 
universitário, encaminhado ao CEE/MA, deve ser instruído com a 
documentação exigida nos incisos I; II; III; IV; V e VIII do artigo 12 e 
acompanhado do pleito de autorização de funcionamento de, pelo 
menos, um curso e, no máximo, quatro cursos.

Parágrafo único.  Excluem-se do Plano de Desenvolvimento 
Institucional as exigências que se referem à pós-graduação stricto 
sensu e à pesquisa, não obrigatórias para centros universitários. 

SEÇÃO III
DO CREDENCIAMENTO DE FACULDADE

Art.19 A faculdade deve solicitar, em requerimento único, seu 
credenciamento e autorização para, pelo menos, um curso regular de 
graduação e no máximo três. 

Art.20 A solicitação de credenciamento deverá ser instruída 
com o disposto nos incisos I; II; III; IV; V e VIII do artigo12.

Parágrafo único.  Excluem-se do Plano de Desenvolvimento 
Institucional as exigências que se referem à pesquisa, extensão e pós-
graduação stricto sensu, não obrigatórias para faculdade.
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CAPÍTULO II
DO RECREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Art. 21 Recredenciamento é o ato pelo qual o CEE/MA, no 
âmbito de sua jurisdição, renova o direito de funcionamento à 
instituição de educação superior estadual ou municipal credenciada.

Art. 22 A solicitação de recredenciamento deverá ser 
protocolada no CEE/MA até cento e vinte dias antes da data prevista 
para o término do prazo determinado no ato do credenciamento ou 
do recredenciamento anterior.

Parágrafo único - O processo de recredenciamento observará 
as disposições processuais referentes ao pedido de credenciamento, 
acrescentando-se a seguinte documentação:

I - Avaliação do PDI, face à evolução da instituição;
II - Atualização do PDI, do Estatuto, do Regimento e informações 

relativas ao corpo dirigente e docente, quando houver; 
III - Relatório Síntese da Comissão Própria de Avaliação 

da instituição, referente ao período de credenciamento ou 
recredenciamento. 

Art. 23. O período de validade do recredenciamento é de cinco 
anos 

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CURSO

Art. 24 Autorização é o ato pelo qual o CEE/MA, no âmbito 
de sua jurisdição, permite a uma instituição credenciada o 
funcionamento de um ou mais cursos de educação superior.

Art. 25 As universidades e os centros universitários, no exercício 
de sua autonomia, podem criar, autorizar e organizar cursos e 
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programas de educação superior, devendo enviar ao CEE/MA cópia 
da ata da reunião do Colegiado Superior que criou o curso, no prazo 
máximo de sessenta dias da data da referida reunião.

Art. 26 O funcionamento de cursos em faculdades depende de 
prévia autorização do CEE/MA.

Art. 27 A solicitação de autorização de curso de graduação 
em faculdade deve ser protocolada no CEE/MA, com a seguinte 
documentação:

I – Projeto Pedagógico, contendo, no mínimo, o seguinte:

a) Justificativa de criação do curso proposto com indicações 
sobre a realidade socioeconômica da região;

b) Perfil do profissional a ser formado;
c) Concepção pedagógica;
d) Objetivos do curso;
e) Organização curricular, indicando carga horária mínima e 

máxima de integralização do curso; número de vagas, turmas e turnos 
de funcionamento; número de dias letivos anuais, de semanas letivas 
e de dias letivos semanais; ementário das disciplinas e indicação de 
bibliografia básica e complementar; 

f) Forma de avaliação da aprendizagem discente;
g) Corpo docente: qualificação, experiência profissional e 

componente curricular sob sua responsabilidade;
h) Condições de infraestrutura: espaços físicos, equipamentos, 

laboratórios e acervo bibliográfico;
i) Corpo técnico-administrativo: qualificação, experiência 

profissional.

II - Indicação do responsável pela Coordenação do Curso, com 
a respectiva formação acadêmica, qualificação profissional e regime 
de trabalho.

III - Estratégias de avaliação do curso.
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Art. 28 A Autorização de Funcionamento de Curso tem prazo 
limitado: dois anos para os cursos de duração até quatro anos e três, 
para os cursos de duração superior a quatro anos.

CAPÍTULO IV
DO RECONHECIMENTO E DA RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE CURSO

SEÇÃO I
DO RECONHECIMENTO DE CURSO

Art. 29 Reconhecimento é o ato pelo qual o CEE/MA, no 
âmbito de sua jurisdição, permite a continuidade da oferta dos 
cursos de educação superior autorizados, ofertados por instituições 
credenciadas. 

Parágrafo único.  O reconhecimento a que se reporta o caput 
é condição necessária para a validade nacional dos respectivos 
diplomas, devidamente registrados.

Art.30 A instituição de educação superior deverá protocolar, 
no CEE/MA, o requerimento de reconhecimento dos cursos de 
graduação no interstício de 50% a 70% da integralização do currículo 
do curso.

Art. 31 O requerimento de que trata o artigo anterior será 
dirigido à Presidência do CEE/MA, instruído com os seguintes 
documentos e informações:

I – Ato de Credenciamento ou Recredenciamento da instituição;
II – Ato de Autorização de Funcionamento do Curso;
III – Projeto Pedagógico do Curso, explicitando alterações 

incorporadas durante o período de autorização, se houver;
IV – Nominata atualizada do corpo docente que atua no curso, 

explicitando titulação, regime de trabalho e respectivo componente 
curricular sob sua responsabilidade;
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V – Indicação atualizada do responsável pela Coordenação 
do Curso com a respectiva formação acadêmica, qualificação 
profissional e regime de trabalho; 

VI – Normas Gerais e específicas do Ensino Superior da 
instituição.

Art. 32 O Reconhecimento de Curso será concedido pelo 
período máximo de cinco anos.

SEÇÃO II
DA RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO

Art. 33 Todo curso deverá submeter-se a processo de renovação 
de reconhecimento, protocolando requerimento junto ao CEE/MA, 
em até cento e oitenta dias antes de findar o prazo de validade do 
respectivo ato de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento 
anterior, instruído com os seguintes documentos:

I - Ato de Credenciamento ou Recredenciamento da Instituição;
II - Ato de Reconhecimento do Curso ou de renovação de 

reconhecimento;
III - Projeto Pedagógico do Curso, explicitando alterações 

incorporadas durante o período de reconhecimento do curso ou de 
renovação do reconhecimento anterior, se houver;

IV-Dados estatísticos da relação de candidatos por vaga, de 
aprovação/reprovação/evasão, da transferência e dos concluintes;

V - Nominata atualizada do corpo docente que atua no curso, 
explicitando titulação, regime de trabalho e respectivo componente 
curricular sob sua responsabilidade;

VI - Indicação atualizada do responsável pela Coordenação 
do Curso com a respectiva formação acadêmica, qualificação 
profissional e regime de trabalho;

VII - Normas Gerais e específicas do Ensino Superior da 
instituição;
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Art. 34 A Renovação de Reconhecimento de Curso será 
concedida pelo período máximo de cinco anos.

CAPÍTULO V
DOS CURSOS E PROGRAMAS MINISTRADOS EM 

CARÁTER EMERGENCIAL

Art. 35 A universidade devidamente credenciada pode 
oferecer cursos ou programas especiais, de caráter emergencial e 
temporário, motivados por comprovadas necessidades regionais e 
com autorização prévia do CEE/MA.

Parágrafo único. Para solicitar autorização dos cursos e 
programas de que trata o caput, a instituição observará o previsto 
no Art. 27 desta Resolução.

Art. 36 O processo para autorização de cursos e programas 
de que trata o artigo anterior terá a tramitação indicada no Art. 37 
desta Resolução.

CAPÍTULO VI
DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS

Art. 37 Os processos de credenciamento e de recredenciamento 
de universidade, de centro universitário e faculdade; de autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso terão a 
seguinte tramitação: 

I – o requerimento contendo a exigida documentação, na forma 
desta Resolução, é protocolado no CEE/MA;

II – a Assessoria Técnica analisa os autos e apresenta 
relatório, indicando se os documentos exigidos foram devidamente 
apresentados na instrução processual;

III – o processo é remetido à Câmara de Educação Superior, que 
poderá:
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a) Determinar ao requerente a realização de diligência, quando 
o relatório assim o apontar, a ser atendida no prazo de 60 dias, sob 
pena de arquivamento do processo; ou

b) Solicitar à Presidência do Conselho a designação de 
Comissão de Avaliação para análise das condições de funcionamento 
da instituição ou do curso, conforme o caso.

IV – a Comissão de Avaliação, encarregada da verificação in 
loco, composta por docentes integrantes do Banco de Avaliadores 
deste Conselho, na forma do Art. 58 desta Resolução, terá prazo 
de trinta dias, a contar da data do término de verificação, para 
encaminhar Relatório de Avaliação que servirá como referencial 
básico à decisão do CEE/MA quanto ao pleito;

V – a Presidência do CEE/MA encaminhará à instituição avaliada 
cópia do Relatório Final da Comissão Avaliadora, para manifestação 
quanto ao seu conteúdo, no prazo máximo de trinta dias;

VI – após a entrega do Relatório pela Comissão de Avaliação e da 
manifestação da instituição avaliada, o processo será reencaminhado 
à Câmara de Educação Superior, para designação de um Conselheiro 
Relator que terá o prazo máximo de vinte dias para apresentar seu 
Parecer;

VII – o Parecer do Relator, após ser submetido à aprovação da 
Câmara de Educação Superior, será objeto de deliberação final do 
Plenário do CEE/MA;

VIII – aprovado o Parecer pelo Conselho Pleno, será emitido o 
respectivo ato legal.

§1º Em caso de decisão desfavorável do Conselho Pleno, 
facultar-se-á à instituição requerente o direito do pedido de 
reconsideração no prazo máximo de trinta dias a contar da data de 
ciência da decisão pelo requerente.

§2º Os prazos de cada fase da tramitação do processo poderão 
ser prorrogados pelo Conselho, mediante análise e comprovação da 
sua necessidade.



EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NO MARANHÃO:
RESOLUÇÕES NORMATIVAS E DISCUSSÕES PERTINENTES

213

TÍTULO III
DA AVALIAÇÃO

Art. 38 A avaliação, no contexto desta Resolução, é o processo 
sistemático de diagnóstico, análise e identificação de mérito de 
instituições de educação superior e de seus cursos.

Art.39 A avaliação contemplará a análise global da instituição 
e a especificidade de seus cursos, de modo a conhecer e aferir a 
relevância dos objetivos e metas definidas institucionalmente, bem 
como as condições de sua atuação por meio dos seus cursos e 
programas.

§1º O processo avaliativo compreende a avaliação institucional 
e a avaliação dos cursos.

§2º Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo 
constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão 
da educação superior, neles compreendidos o credenciamento e 
a renovação de credenciamento de instituições, a autorização, o 
reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de 
graduação.

§3º Identificadas as deficiências ou irregularidades no processo 
de avaliação, aplicar-se-á o disposto no Art. 67 desta Resolução. 

CAPÍTULO I
DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Art. 40 A avaliação institucional subsidia os processos de 
credenciamento e recredenciamento de instituição de educação 
superior e tem como objeto:

I – na administração geral: a legalidade e a eficiência da 
mantenedora, dos órgãos de direção, dos órgãos colegiados e dos 
órgãos de apoio;
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II – no regime acadêmico: a legalidade e a eficiência na 
elaboração e execução dos currículos dos cursos, de acordo com 
as diretrizes curriculares nacionais, adequados à realidade local e 
regional;

III – na infraestrutura física e de recursos humanos e materiais: 
as condições das instalações, dos equipamentos, dos laboratórios, 
dos acervos bibliográficos, dos processos de informatização, da 
titulação e do regime de trabalho; 

IV – na pertinência socioeconômica: a relevância da instituição 
na comunidade local e regional;

V – na produção cultural, científica e tecnológica: a relevância 
da pesquisa e da extensão. 

Art.41 A avaliação institucional deverá considerar a 
autoavaliação institucional (avaliação interna), com a participação 
de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade 
civil organizada, e a avaliação externa, realizada pelo CEE/MA, por 
meio da Comissão de Avaliação.

Art. 42 A autoavaliação consiste no processo diagnóstico 
de atribuição de significados por toda a comunidade universitária 
e membros da comunidade externa a um conjunto de dados 
e informações, coletados de forma sistemática e ampla, sobre 
os aspectos que determinam a finalidade da instituição, sob a 
coordenação da Comissão Própria de Avaliação - CPA.

Art. 43 Cada instituição de educação superior constituirá 
Comissão Própria de Avaliação-CPA por ato do dirigente máximo 
da instituição, assegurada a participação de todos os segmentos da 
comunidade universitária e da sociedade civil organizada e a atuação 
autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 
existentes na instituição.

Art. 44 Os resultados da autoavaliação expressos em 
Relatório deverão ser disponibilizados à comunidade universitária e 
encaminhados ao CEE/MA.
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§ 1º A periodicidade da autoavaliação será de, no mínimo, 
dois anos e os seus resultados serão considerados instrumentos 
importantes nos atos de recredenciamento da instituição e 
reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos.

§ 2º O Relatório de autoavaliação encaminhado ao CEE/MA 
será disponibilizado à Comissão de Avaliação quando designada 
para proceder à avaliação externa, como parte dos processos de 
recredenciamento da instituição e reconhecimento ou renovação de 
reconhecimento de cursos.

Art. 45 A avaliação externa in loco será realizada por Comissão 
designada por ato da Presidência do CEE/MA, na forma do Capítulo 
IV do Título III desta Resolução, obedecendo aos procedimentos e 
critérios estabelecidos no Capitulo III do Título III desta Resolução.

CAPÍTULO II
DA AVALIAÇÃO DE CURSOS

Art. 46 A avaliação dos cursos de graduação subsidia 
os processos de autorização, reconhecimento e renovação do 
reconhecimento e tem por objetivo identificar as condições de ensino 
oferecidas aos estudantes, em especial as relativas à organização 
didático-pedagógica, ao perfil do corpo docente e às instalações 
físicas.

Parágrafo único. Para Autorização, Reconhecimento e 
Renovação do Reconhecimento dos cursos de graduação, serão 
observadas a compatibilidade e a adequação às Diretrizes Curriculares 
Nacionais e às demais normas da legislação vigente, bem como ao 
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia.

Art. 47 A avaliação dos cursos utilizará, obrigatoriamente, a 
avaliação externa realizada por Comissão designada pela Presidência 
do CEE/MA, na forma do Capítulo IV DO Título III desta Resolução, 
obedecendo aos procedimentos e critérios estabelecidos no Capitulo 
III do Título III desta Resolução.
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CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS AVALIATIVOS

Art. 48 A comissão de avaliação externa afere a qualidade de 
instituições e cursos de educação superior, após a avaliação in loco, 
e é constituída por docentes da educação superior que integram 
o banco de avaliadores do CEE/MA, na forma do Art. 58 desta 
Resolução.

Art. 49 A avaliação in loco destina-se a conhecimento 
e registro das condições concretas em que se desenvolvem as 
atividades educacionais, não tendo o avaliador delegação do CEE/
MA para aconselhar ou orientar a instituição em relação à atividade 
educacional.

Art. 50 A avaliação externa, tanto institucional como de 
cursos, utilizará, como referência, as diferentes dimensões constantes 
nos instrumentos do Sistema Nacional de Avaliação de Educação 
Superior - SINAES, respeitadas as especificidades deste sistema de 
ensino e as disposições desta Resolução.

Art. 51 A avaliação externa de que trata o artigo anterior 
obedecerá às seguintes etapas:

I – visita dos avaliadores à Instituição;
II – elaboração do Relatório de Avaliação, com base na análise 

da documentação apresentada pela Instituição, do Relatório de 
Autoavaliação  e dos demais dados coletados durante a visita;

III – encaminhamento do Relatório de Avaliação ao CEE/MA.

Art. 52 Deverão estar disponíveis para análise pela Comissão 
de Avaliação previamente à realização da visita, documentos que 
permitam considerar a instituição ou curso no conjunto, tais como:

I - relatórios parciais e finais do processo de auto-avaliação da 
instituição; 

II - relatórios de avaliação externa dos cursos da instituição;
III - informações sobre protocolos de compromisso e 
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termos de saneamento de def iciências e seus relatórios de  
acompanhamento;

IV - dados de avaliação dos programas de pós-graduação da 
instituição pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), quando houver;

V - informações sobre o credenciamento e o último 
recredenciamento da instituição, considerando especialmente o seu 
PDI.

Parágrafo único. Ao final da avaliação, será facultado à 
instituição informar sobre a atuação da Comissão de Avaliação.

Art. 53 No Relatório de Avaliação, a Comissão atribuirá 
conceitos a cada uma das dimensões avaliadas, ordenados em uma 
escala com cinco níveis, sendo os níveis 4 e 5 indicadores de situação 
ou desempenho forte, o nível 3, indicador do mínimo aceitável para 
os atos regulatórios e os níveis 1 e 2, de situação ou desempenho 
fraco, estabelecendo uma média ao conjunto das dimensões avaliadas 
(conceito global).

Art. 54 A obtenção de Conceito Global de nível 1 e 2, no caso 
da solicitação de credenciamento institucional e de autorização de 
funcionamento de cursos, é considerada insatisfatória e implica no 
indeferimento da solicitação.

Art. 55 A obtenção de nível 1 e 2 em Conceito Global e/ou 
em uma das dimensões avaliadas, no caso de recredenciamento 
institucional e de reconhecimento e renovação de reconhecimento 
de curso, é considerada insatisfatória e implica na assinatura pela 
Instituição de Protocolo de Compromisso contendo:

I – o diagnóstico das condições insatisfatórias da Instituição ou 
do Curso;

II – os encaminhamentos a serem adotados, tendo em vista a 
superação das fragilidades detectadas;

III – a indicação expressa de metas a serem cumpridas;
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IV – o prazo para o cumprimento do Protocolo de Compromisso 
que não pode exceder a um ano.

Parágrafo único. O Conselho Estadual de Educação pode 
determinar, motivadamente, como medida cautelar, a suspensão 
da admissão de novos estudantes em instituições ou cursos sob 
Protocolo de Compromisso.

Art. 56 Ao findar o prazo estipulado no Protocolo de 
Compromisso, a instituição ou curso será submetido(a) a nova 
avaliação in loco para verificação do cumprimento do que foi 
acordado.

Art. 57 Permanecendo as deficiências e o conceito 
insatisfatório, o CEE/MA poderá determinar a desativação do curso 
ou o descredenciamento da instituição, conforme o caso.

Parágrafo único. Na ocorrência de qualquer situação prevista 
no caput deste artigo, são assegurados aos estudantes:

I – oferta regular dos cursos superiores até a finalização do 
período letivo em que for expedido o ato respectivo;

II – convalidação de estudos até o final do período em que 
estiverem matriculados, para efeito de transferência;

III – registro do diploma, no caso daqueles que tenham 
concluído o curso ou estejam matriculados no último período letivo, 
desde que comprovada sua conclusão com aproveitamento escolar.

CAPÍTULO IV
DOS AVALIADORES

Art. 58 O avaliador é um docente da educação superior que 
integra o Banco de Avaliadores do CEE/MA, instituído por Portaria 
específica. 

Art. 59 São requisitos para candidatar-se ao Banco de 
Avaliadores:
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I – ser docente do quadro de instituição superior, atuante neste 
Estado, independente do Sistema de Ensino a que pertença;

II – comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo 
menos três anos, em instituição e cursos em situação regular; 

III - possuir produção científica nos últimos três anos, registrada 
no currículo Lattes;

IV - ter disponibilidade para participar de, pelo menos, três 
avaliações anuais; e

V - não ter pendências junto às autoridades tributárias e 
previdenciárias.

Art. 60  A inscrição de docentes para o Banco de Avaliadores 
será feita em período estabelecido pelo CEE/MA, em edital próprio.

Art. 61  Cabe ao avaliador:

I - comparecer à instituição na data designada e cumprir 
rigorosamente os cronogramas de avaliação;

II - manter sigilo sobre as informações obtidas em função da 
avaliação in loco, disponibilizando-as exclusivamente ao CEE/MA;

III - reportar ao CEE/MA quaisquer dificuldades ou embaraços 
encontrados na avaliação in loco;

IV - participar, sempre que convocado, de atividades de 
capacitação promovidas pelo CEE/MA; e

V - atuar com urbanidade, probidade, idoneidade, 
comprometimento, seriedade e responsabilidade.

Art. 62 São vedadas ao avaliador as seguintes condutas, cuja 
prática ensejará a exclusão do Banco de Avaliadores: 

I - receber quaisquer benefícios da instituição avaliada; 
II - fazer recomendações ou qualquer forma de orientação à 

instituição;
III - realizar avaliações em situação de impedimento, suspeição 

ou conflito de interesses.
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Parágrafo Único. Caracterizam impedimento e suspeição as 
hipóteses previstas nos artigos 21 a 24 da Lei Estadual nº 8.959 de 
08/05/2009.

Art. 63 O avaliador deverá, a cada designação, firmar Termo de 
Compromisso, no qual:

I - confirmará sua disponibilidade para participar da visita no 
dia e hora fixados;

II - atestará a inexistência de impedimento, suspeição ou 
qualquer razão que caracterize conflito de interesses;

III - declarará estar ciente da proibição de receber, a qualquer 
título, benefícios adicionais, providos pelas instituições em processo 
de avaliação.

§ 1º Caso não seja firmado o Termo de Compromisso no prazo 
de três dias úteis da designação, será realizada nova indicação de 
avaliador.

§ 2º Caso a avaliação in loco venha a ser cancelada após 
a assinatura do Termo de Compromisso, os motivos deverão 
ser formalizados, para registro e processamento das medidas 
operacionais devidas.

Art. 64  O avaliador será excluído do Banco de Avaliadores, por 
decisão do CEE/MA, nas seguintes hipóteses: 

I - a pedido do avaliador;

II - em casos de inadequação reiterada dos relatórios às 
diretrizes de avaliação estabelecidas nesta Resolução;

III - pelo descumprimento de deveres, ou do Termo de 
Compromisso, ou inobservância de vedações referidas no Art. 61 
desta Resolução, assegurados defesa e contraditório.

Art. 65 A designação de avaliadores para composição da 
Comissão de Avaliação será orientada pela diretriz da avaliação por 
pares, assegurando:



EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NO MARANHÃO:
RESOLUÇÕES NORMATIVAS E DISCUSSÕES PERTINENTES

221

I - a aplicação dos seguintes parâmetros de mérito:
a) na avaliação de cursos, os avaliadores devem ter formação 

correspondente ao curso avaliado, com referência nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e no Catálogo de Cursos Superiores de 
Tecnologia;

b) na avaliação de cursos e instituições de EaD, os avaliadores 
devem ter experiência de pelo menos um ano nessa modalidade de 
educação;

c) na avaliação de cursos superiores de tecnologia, os 
avaliadores devem ter pelo menos três anos de experiência acadêmica 
na área específica do curso a ser avaliado;

d) na avaliação institucional, os avaliadores devem ter 
experiência em gestão acadêmica de, no mínimo, dois anos;

e) na avaliação institucional de universidades, a Comissão de 
Avaliação deverá ser composta por pelo menos um avaliador oriundo 
de universidade;

f) na avaliação institucional de centro universitário, a Comissão 
de Avaliação deverá ser composta por pelo menos um avaliador 
oriundo de centro universitário.

II - a aplicação dos seguintes critérios eliminatórios operacionais 
aos avaliadores:

a) não possuir qualquer vínculo com a IES a ser avaliada;
b) ter sido capacitado no instrumento a ser utilizado na 

avaliação;
c) não participar de mais de uma Comissão de Avaliação 

simultaneamente;
d) não exceder o número máximo de quatro avaliações anuais.

Parágrafo único. Nas áreas em que haja carência de docentes 
como avaliadores, será admitida a composição da Comissão de 
Avaliação por professores com formação afim.

TÍTULO IV
DA SUPERVISÃO

Art. 66 – O Conselho Estadual de Educação exercerá a 
supervisão das instituições e de cursos superiores a fim de zelar pela 
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conformidade da oferta de educação superior no sistema estadual de 
ensino com a legislação aplicável.

Art. 67 – Compete ao CEE/MA apurar indícios de deficiências 
e irregularidades na oferta de Educação Superior, mediante a 
instauração de processo administrativo de supervisão.

§ 1º- A deficiência caracteriza-se pelo não atendimento, 
por parte de instituições e de seus cursos, aos parâmetros de 
qualidade estabelecidos nos instrumentos de avaliação SINAES e nas 
especificações deste Conselho.

§ 2º A irregularidade é caracterizada pelo não cumprimento, 
por parte da instituição ou de sua mantenedora, das normas da 
legislação educacional.

Art. 68 - Os alunos, professores e o pessoal técnico-
administrativo, por meio dos respectivos órgãos representativos, 
ou individualmente, poderão representar ao CEE/MA, de modo 
circunstanciado, quando verificarem supostas irregularidades ou 
deficiências no funcionamento de instituição ou curso superior.

§ 1° A representação deverá conter a qualificação do 
representante, a descrição clara e precisa dos fatos a serem apurados 
e a documentação pertinente, bem como os demais elementos 
relevantes para o esclarecimento do seu objeto. 

§ 2° O processo administrativo também poderá ser instaurado 
de ofício, quando o CEE/MA tiver ciência de irregularidade ou 
deficiência que lhe caiba sanar e aplicar as sanções cabíveis. 

Art. 69 - O Conselho Estadual de Educação dará ciência da 
representação à instituição, que deverá, em quinze dias corridos, 
manifestar-se previamente pela insubsistência da representação ou 
requerer a concessão de prazo para saneamento de deficiências ou 
irregularidades, sem prejuízo da defesa de que trata o Art. 74 desta 
Resolução. 
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§ 1° Em vista da manifestação da instituição, o CEE/MA, ouvida a 
Câmara de Educação Superior, poderá decidir pela admissibilidade da 
representação, instaurando processo administrativo ou concedendo 
prazo para saneamento de deficiências ou irregularidades. 

§ 2° Não admitida a representação, o CEE/MA arquivará o 
processo.  

Art. 70 - Na hipótese da determinação de saneamento de 
deficiências ou irregularidades, o CEE/MA emitirá despacho, 
devidamente motivado, especificando as deficiências ou 
irregularidades identificadas, bem como as providências para sua 
correção efetiva, em prazo fixado.   

§ 1° A instituição poderá impugnar, em quinze dias corridos, as 
medidas determinadas. 

§ 2° O Conselho Estadual de Educação apreciará a impugnação 
e poderá decidir pela manutenção das providências de saneamento e 
do prazo ou pela adaptação das providências e do respectivo prazo, 
não cabendo novo recurso dessa decisão. 

§ 3° O prazo para saneamento de deficiências ou irregularidades 
não poderá ser superior a doze meses, contados do despacho referido 
no caput. 

§ 4° Na vigência de prazo para saneamento de deficiências, 
poderá ser aplicada a medida prevista no Parágrafo Único do Art. 
55 desta Resolução motivadamente, desde que, no caso específico, a 
medida de cautela se revele necessária para evitar prejuízo aos alunos.

Art.71 – Esgotado o prazo para saneamento de deficiências 
ou irregularidades, o CEE/MA deverá determinar verificação in 
loco, visando comprovar o efetivo saneamento das deficiências ou 
irregularidades.
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Art.72 – Após a verificação in loco, a Câmara de Educação 
Superior apreciará os elementos do processo e decidirá sobre o 
saneamento das deficiências ou irregularidades.

Art.73 – Não saneadas as deficiências, serão aplicadas as 
devidas penalidades, mediante portaria da Presidência do CEE/MA, 
contendo:

I – identificação da instituição e de sua mantenedora;
II – resumo dos fatos objeto das apurações, e, quando for o 

caso, das razões da representação;
III – informação sobre a concessão de prazo para saneamento de 

deficiências e as condições de seu descumprimento ou cumprimento 
insuficiente;

IV – outras informações pertinentes;
V – consignação da penalidade aplicável;  e
VI – determinação de notificação do representado.

§1º Constituem penalidades aplicáveis, as previstas no Art.46, 
§ 1º, da Lei nº 9.394, de 1996:

a) suspensão temporária do ingresso de novos estudantes;
b) suspensão temporária de oferta de cursos;
c) desativação de cursos; ou
d)  descredenciamento

§2º Na aplicação das penalidades previstas nos parágrafo 
anterior, fica ressalvado aos estudantes matriculados o direito à 
conclusão do curso. 

Art. 74 – O representado será notificado por ciência no 
processo, via postal e com aviso de recebimento ou outro meio que 
assegure a certeza da ciência do interessado, para, no prazo de quinze 
dias corridos, a partir da data do recebimento, apresentar defesa, 
tratando das matérias de fato e de direito pertinentes.
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Art. 75 – Recebida a defesa, o CEE/MA, ouvida a Câmara de 
Educação Superior, apreciará o conjunto dos elementos do processo 
e proferirá decisão, devidamente motivada, arquivando o processo 
ou confirmando as penalidades  já estabelecidas na Portaria. 

Art. 76 – A decisão administrativa final será homologada em 
Resolução do Conselho Pleno.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 77 – Na vigência do credenciamento ou recredenciamento, 
a instituição de educação superior deverá comunicar, para 
conhecimento e/ou julgamento do Conselho Estadual de Educação, 
qualquer alteração que pretenda realizar em sua estrutura ou 
em seu funcionamento, tais como: mudança de mantenedora; 
descredenciamento voluntário de instituição; desativação voluntária 
de curso; mudança de denominação; mudança de endereço; 
transformação da instituição; alteração relevante de PPI, Estatuto e 
Regimento.

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação, após 
análise documental, realização de diligências e avaliação in loco, 
quando couber, expedirá ato correspondente à alteração.

Art.78 – Tratando-se de desativação das atividades acadêmicas, 
todos os registros acadêmicos e administrativos serão arquivados:

I- na própria instituição, em caso de desativação de curso;
II- em outra instituição de educação superior indicada pelo  

CEE/MA, em caso de desativação de instituição, observado o critério 
de proximidade geográfica. 

Art. 79 – As despesas de viagem, deslocamento, estada e 
alimentação dos membros das comissões verificadoras para avaliação 
e verificação in loco correrão por conta da instituição solicitante. 
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Art. 80 – A oferta de Cursos Superiores na modalidade de 
Educação a Distância obedecerá às disposições de regulamentação 
específica deste Conselho.

Art. 81 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho 
Estadual de Educação.

Art. 82 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada a Resolução nº 298/2006-CEE/MA e demais 
disposições contrárias.

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de maio de 2018.

Maria do Perpetuo Socorro Azevedo Carneiro
Presidente CEE/MA
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Caros leitores,

Esta publicação do Conselho Estadual 

de Educação do Maranhão, cujo título é 

EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NO 
MARANHÃO:  RESOLUÇÕES NORMATIVAS 

E DISCUSSÕES PERTINENTES - tem seus 

objetivos pautados em sua importante 

instrumentalidade de não só informar sobre 

o que regulamenta as relações educacionais, 

mas também de discutir os elementos 

fundamentais para a organização do Sistema 

Estadual de Ensino do Maranhão, em um 

contexto atualizado e de qualidade, adaptado

à realidade maranhense.

Ao passo que expressamos, neste livro, a 

natureza normativa do CEE-MA, por meio 

da produção de resoluções publicadas pelo 

Conselho Estadual de Educação do Maranhão, 

no ano de 2018: a de número 31/2018/

CEE-MA e a de número 109/2018-CEE-

MA, respectivamente, que regulamentam 

a Educação Básica e a Educação Superior, 

trataremos dos elementos que envolvem 

alguns fundamentos do ideal educativo, 

da qualidade do ensino, da validade e da 

legitimidade da vida escolar e acadêmica 

e das relações pedagógicas, incluindo 

aspectos de segurança, tais como os 

relativos à infraestrutura e a outros de 

natureza político-pedagógica.

Esta publicação ocupa um espaço oportuno 

para que o Conselho Estadual de Educação 

do Maranhão reafirme sua importante 

atuação na sociedade maranhense, com a 

prerrogativa de regular, avaliar e supervisionar 

as instituições de ensino tanto da Educação 

Básica, quanto da Educação Superior e suas 

práticas, com base em princípios normativos 

e educacionais do trabalho político-

pedagógico no Sistema Estadual de Ensino 

do Maranhão. Cada Resolução produzida, 

escrita e reescrita, no cotidiano do Conselho, 

é um espaço encontrado para que os 

conselheiros contribuam com reflexões sobre 

o sentido da educação para os cidadãos, 

procurando a melhor forma pela qual a 

qualidade possa ser consequência de um 

trabalho construído sob o regime de parceria. 

Por isso, buscando uma unidade entre os 

objetivos que norteiam a publicação deste 

livro, dividimo-lo em partes que se articulam: 

a dos artigos dos conselheiros, que, por sua 

vez, compuseram as discussões pertinentes 

às resoluções que se referem a questões 

diretamente ligadas às temáticas oriundas 

dessas normas, discutindo o sentido de seus 

elementos constitutivos para a educação 

e as Resoluções propriamente ditas que 

normatizam a Educação Básica e a Educação 

Superior do Sistema Estadual de Ensino do 

Maranhão.

Esperamos, por meio desta publicação, 

que o Conselho Estadual de Educação dê 

mostras de seu trabalho de editar normas 

complementares neste Sistema Estadual de 

Ensino, fundamentado na Lei de Diretrizes e 

Bases e nas políticas nacionais de educação, 

e de produzir a orientação normativa, 

regulamentando, avaliando e supervisionando 

as relações educacionais de gestão e ensino, 

para que ao cidadão seja garantida educação 

de qualidade à Educação Básica e à Educação 

Superior.
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