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APRESENTAÇÃO

A “REVISTA DE EDUCAÇÃO” é uma publicação anual 
do Conselho Estadual de Educação do Maranhão – CEE/MA 
que, a partir de artigos inéditos produzidos pelos (as) Conselheiros 
(as), tem o objetivo de ampliar a discussão e reflexão sobre 
temáticas atuais da educação. Desse modo, é com grande honra que 
entregamos à comunidade educacional maranhense a edição - ano 
2021, retomando a meta de manter a publicação deste Colegiado, 
contendo temas de interesse educacional de amplo espectro.

O título, “EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA”, reúne estudos, pesquisas, ações normativas, 
formativas e orientativas empreendidas pelo CEE/MA, no sentido 
de consolidar sua missão de trabalhar por uma educação inclusiva 
de qualidade. Esperamos que os artigos publicados contribuam 
para a formação e a reflexão crítica sobre os rumos educacionais, 
nas atuais circunstâncias ocasionadas pelo contexto da grave crise 
da pandemia de Covid-19.

O CEE/MA, ao perceber a gravíssima ameaça da pandemia 
de Covid-19 para a vivência cotidiana e o desenvolvimento das 
atividades pedagógicas nas instituições de ensino, mobilizou suas 
forças internas, contando com a participação da sociedade, para 
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impulsionar alternativas viáveis de enfrentamento da pandemia no 
Sistema Estadual de Ensino Maranhense. 

Assim, buscamos apresentar, nesta publicação, o sentido dessa 
experiência e os esforços empreendidos. A Revista abrange uma 
multiplicidade de contribuições e inquietações epistemológicas, 
desde os embates políticos cotidianos próprios da política, no seu 
sentido mais amplo, até as transformações geradas pelo contexto 
pandêmico na área educacional. 

Estamos conscientes das limitações que esse momento, 
permeado por incertezas, impõe à produção intelectual, mas 
consideramos de importância significativa as perspectivas que este 
trabalho representa. 

Acreditamos que dias melhores virão e que a ação coletiva 
é indispensável para a construção de uma educação de qualidade 
social para todas e todos.

Boa leitura!
Soraia Raquel Alves da Silva

Presidente do CEE/MA
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EDITORIAL

O combate à disseminação do novo coronavírus teve início 
por meio de medidas de emergência e prevenção, às quais se 
incorporou a suspensão das aulas presenciais e a implementação 
do ensino remoto e/ou a distância. 

O Conselho Estadual de Educação - CEE acompanha a 
pandemia desencadeada pela Covid-19, desde sua primeira fase, 
posicionando-se, mediante regulamentação normativa e orientativa 
dirigida ao sistema estadual de ensino do Maranhão, bem como 
pela promoção e participação em ações de formação educacional, 
informação e esclarecimento ao público.

O retorno às atividades escolares presenciais, em um 
esquema híbrido, combina aulas presenciais e remotas oferecidas 
em diversos modelos, conforme o planejamento de cada escola ou 
rede de ensino. Tem sido organizado gradativamente, de modo 
a minimizar potenciais equívocos diante do novo, que venham a 
causar impactos aos estudantes, às suas famílias e aos educadores 
envolvidos. Tal realidade demanda imenso esforço dos gestores 
públicos e privados em logística; apoio ao estudante e às famílias, 
disponibilização e domínio de tecnologia; suporte e formação 
docente, visando à implementação da volta às aulas, de modo 
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gradual, na realização de um trabalho conjunto e articulado entre 
os setores de Educação, Saúde e Assistência Social do Estado.

O tema selecionado para esta publicação foi “EDUCAÇÃO 
NA PANDEMIA”, ratificando-se a premissa de que a educação 
é o eixo principal para a reconstrução de uma nação que atravessa 
grave crise. A Revista aborda a  abrangência da ação do Conselho 
Estadual de Educação e do Conselho Nacional de Educação, 
face ao contexto da pandemia; a influência desse panorama na 
implementação do novo Ensino Médio; o reflexo sobre o FUNDEB 
e as políticas públicas na educação; a repercussão  na  educação 
quilombola e na educação para o meio ambiente; a articulação do 
CEE com os Conselhos Municipais de Educação;  os efeitos da 
crise sanitária sobre os problemas de evasão, abandono e retenção 
escolar e, finalmente, a situação complexa da garantia dos direitos 
de aprendizagem dos estudantes, nesta conjuntura.

Apresentamos, assim, a “REVISTA DE EDUCAÇÃO” 
CEE-2021, como documento que visa orientar e fortalecer a 
educação do Maranhão, nas esferas pública e privada, diante do 
cenário de pandemia, que nos desafia a construir novas práticas e 
estratégias, rumo ao desenho de um novo paradigma que garanta 
a dignidade e a qualidade no acesso e permanência das crianças e 
jovens nas escolas.

Elizabeth Pereira Rodrigues
Presidente do Conselho Editorial – CEE/MA
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CONSELHO EDITORIAL (CED) entrevista 
FELIPE CAMARÃO

Secretário de Estado da Educação
do Maranhão

Desde a chegada da covid-19 ao Brasil, várias medidas em 
diversos setores vêm sendo tomadas para evitar a contaminação 
da população. No Maranhão, o Governo do Estado decretou 
isolamento social no dia 16 de março de 2020.

Diante do cenário, gestores, professores, estudantes e famílias 
vêm buscando alternativas para garantir o acesso e a permanência 
dos estudantes na atividade escolar. A Secretaria de Estado da 
Educação - Seduc, em parceria com diversas instituições, vem 
promovendo atividades on-line para estudantes e professores. 
Tem trabalhado na modalidade a distância e planejado retornar 
presencialmente em 2021. Para saber sobre essas e outras medidas, 
bem como sobre os principais desafios enfrentados pela educação 
no estado, conversamos com Felipe Camarão, Secretário de 
Educação do Maranhão.

1) CED: Como gestor público, quais os desafios enfrentados e a 
enfrentar, no contexto da pandemia, pensando nas características 
do nosso estado?
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O Maranhão é um estado imenso, com diversas realidades. 
Quando fomos obrigados a fechar as escolas, por conta da pandemia 
da Covid-19, o maior desafio que encontramos foi saber contornar 
a situação, mantendo os estudantes em casa e ao mesmo tempo 
tendo acesso à educação, por isso tivemos que adotar diversas 
estratégias para garantirmos que os estudantes da rede pública 
pudessem continuar estudando mesmo em suas casas.

2) CED: Que estratégias vêm sendo adotadas na rede pública 
estadual de ensino, desde o começo da pandemia no Maranhão?

Tentamos diversificar ao máximo os meios para oferta da 
educação remota. Logo nos primeiros dias, conseguimos levar 
aulas por meio da TV e do rádio, e também pela internet. Com 
a diversidade dos canais, nosso objetivo foi chegar ao máximo 
de estudantes possível. No decorrer do ano, fomos aprimorando 
nossas ações, com a implantação da Plataforma Gonçalves Dias, 
um ambiente virtual que nasceu para contribuir com o ensino 
remoto, seja por parte dos estudantes, que têm um espaço onde 
podem encontrar os mais diversos conteúdos pedagógicos do 
ano letivo; como, também, para os professores, que podem usar a 
ferramenta para incrementar seu trabalho. 

Para contribuir com os estudantes que não têm acesso à 
internet, o Governo distribuiu chips de dados e, paralelo a isso, a 
equipe da Seduc também trabalhou com a distribuição de materiais 
impressos, que são entregues aos estudantes que moram em locais 
que não têm acesso à internet.
3) CED: Qual o impacto, para os estudantes maranhenses, do 
desenvolvimento de atividades educacionais não presenciais, 
desde março de 2020?
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A pandemia trouxe impactos negativos para uma geração, 
uma vez que nada substitui a presença de um professor em sala 
de aula, o vínculo do estudante com outros colegas na escola, as 
desigualdades sociais que se tornaram ainda mais latentes nesse 
período, os riscos de um estudante fora da escola, a insegurança 
alimentar, entre outros aspectos desafiadores para todos nós, 
educadores. Notadamente o momento requer de todos nós 
sabedoria e um esforço conjunto.    

4) CED: O que precisa ser levado em conta quando se pensa em 
atividade não presencial?

O primordial é conhecer a rede. Quando assumi a pasta da 
Educação, o governador Flávio Dino me incumbiu de conhecer 
o chão da escola e percorrer todos os municípios maranhenses e 
ouvir a comunidade escolar. E isso nos ajudou no planejamento das 
ações para esse período pandêmico, embora nunca imaginássemos 
passar por esse momento. Dessa forma, traçamos caminhos que 
pudéssemos chegar a todos os estudantes, com ajuda de parceiros 
como o UNICEF, que nos apoiou como uma de suas brilhantes 
estratégias, a Busca Ativa Escolar. Hoje o Maranhão é referência 
nacional em busca ativa.       

5) CED: Que avaliação o Sr. faz do que tem sido realizado 
pela Seduc, neste período de excepcionalidade decorrente da 
pandemia desencadeada pela Covid-19?

Esse momento trouxe a cada um de nós, que fazemos a educação 
do Maranhão, um crescimento extraordinário. Para se ter ideia, 
fazemos reuniões remotas frequentes com gestores e educadores 
de todos os municípios, com palestrantes renomados, com cerca de 
6 mil participações simultâneas, só para citar um exemplo de como 
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avançamos. Além da formação continuada, firmamos parcerias 
diversas com entidades e organizações sem fins lucrativos que 
estão somando conosco em várias frentes de trabalho, todas com 
foco na qualidade da aprendizagem dos nossos alunos. Realizamos 
avaliações diagnósticas em rede com nossos estudantes, que nos 
apontaram necessidades de intervenção pedagógica. Nesse tempo, 
seguimos investindo na infraestrutura de mais escolas para que 
nossos alunos tenham todas as condições dignas de aprendizagem, 
quando retornarmos. Dialogamos bastante com outras redes de 
ensino, trocamos experiências e canalizamos energia para cuidar 
dos nossos estudantes, de forma que ninguém fique para trás. 
Registro, também, a parceria formidável do Conselho Estadual 
de Educação, que nos tem ajudado sob o aspecto propositivo e 
normativo durante a pandemia.        

6) CED: Como tem sido o diálogo do estado com as instâncias 
federais e municipais, na área da educação?

No Maranhão, temos um relacionamento institucional 
fundamental com a União Nacional de Dirigentes Municipais de 
Educação (UNDIME-MA), principalmente para concretização do 
Regime de Colaboração com os municípios, materializado com o 
Pacto pela Aprendizagem, que é uma ação estratégica do Programa 
Escola Digna. Mesmo no período de pandemia, promovemos 
ações colaborativas com os municípios como doação de transporte 
escolar, construção de escolas dignas, formações, entregas de kits 
pedagógicos e outros materiais. Cabe ressaltar, que seguimos 
com essas mesmas ações, agora com as novas gestões municipais. 
Na esfera federal, felizmente temos o Conselho Nacional de 
Secretários de Educação (CONSED), um forte interlocutor de 
pautas nacionais e de interesse da educação brasileira que vem 
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lutando em busca de tratativas com o Ministério da Educação, o 
qual tem sido um desafio para todos nós, gestores estaduais, em se 
tratando de diálogo.     

7) CED: Como a gestão estadual está se preparando para o 
retorno às atividades presenciais?

O primeiro e importante passo para esse retorno foi dado no 
dia 20 de abril, um marco para a história da educação do Maranhão, 
quando os primeiros educadores receberam doses da vacina contra 
a Covid-19. A partir desse dia, a esperança se tornou ainda mais 
viva em nosso coração por estamos próximos desse retorno. Em 
nosso planejamento, a retomada ocorrerá, inicialmente, de forma 
híbrida, quando possível. A partir disso, planejaremos o início 
das aulas presenciais que estará condicionado à imunização da 
população maranhense. 
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ATUAÇÃO E REGULAÇÃO DO CONSELHO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO CONTEXTO 

DA PANDEMIA COVID-19

Soraia Raquel Alves da Silva1

RESUMO

A pandemia de Covid-19 gerou profundas mudanças no âmbito 
educacional, exigindo   novas formas de funcionamento das escolas 
e da organização do ensino. Para garantir a segurança sanitária 
das pessoas foi necessária a adoção de medidas urgentes, como 
a suspensão das atividades presenciais na escola, que produziram 
grandes repercussões no processo educativo. Nesse sentido, o 
presente artigo objetiva refletir sobre os desafios impostos ao 
desenvolvimento da educação formal, assim como as medidas 
adotadas para superação dos obstáculos postos pelo cenário 
pandêmico. Assim, considerando o contexto nacional, busca-
se apresentar a experiência do Sistema Estadual de Ensino do 

1 Graduada em Pedagogia e Mestre em Educação pela Universidade 
Federal do Maranhão. Presidente do Conselho Estadual de Educação do 
Maranhão. E-mail: soraiar46@gmail.com
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Maranhão, a partir da análise da atuação do Conselho Estadual de 
Educação do Maranhão, órgão normativo do referido Sistema. Para 
tanto, propõe-se a análise das normativas e orientações produzidas 
pelo referido Órgão no ano de 2020, visando ao enfrentamento das 
consequências educacionais ocasionadas pelo cenário decorrente 
da pandemia.  

Palavras-chave: Pandemia. Covid-19. Legislação. Educação. 
Maranhão. 

PERFORMANCE AND REGULATION OF 
THE STATE BOARD OF EDUCATION IN THE 

CONTEXT OF THE PANDEMIC

ABSTRACT

�e Covid-19 pandemic generated profound changes in the 
educational field, requiring new ways of functioning for schools 
and the organization of teaching. In order to guarantee people's 
health security, it was necessary to adopt urgent measures, such as 
the suspension of face-to-face activities at school, which had great 
repercussions in the educational process. In this sense, this article 
aims to reflect on the challenges imposed on the development of 
formal education, as well as the measures adopted to overcome 
the obstacles posed by the pandemic scenario. �us, considering 
the national context, we will try to present the experience of the 
State Education System of Maranhão, based on the analysis of 
the performance of the State Education Council of Maranhão, 
the normative organ of the referred System. To this end, it is 
proposed to analyze the norms and guidelines produced by the 
referred Body in the year 2020, aiming to face the educational 
consequences caused by the scenario resulting from the pandemic.
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Keywords: Pandemic. Covid-19. Legislation. Education. 
Maranhão.

DESEMPEÑO Y REGULACIÓN DEL CONSEJO 
ESTATAL DE EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO 

DE PANDEMIA COVID-19

RESUMEN

La pandemia Covid-19 generó profundos cambios en el campo 
educativo, requiriendo nuevas formas de funcionamiento de las 
escuelas y la organización de la enseñanza. Para garantizar la 
seguridad de la salud de las personas, fue necesario adoptar medidas 
urgentes, como la suspensión de las actividades presenciales en la 
escuela, lo que tuvo una gran repercusión en el proceso educativo. 
En este sentido, este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre 
los desafíos impuestos al desarrollo de la educación formal, así como 
las medidas adoptadas para superar los obstáculos que plantea el 
escenario pandémico. Así, considerando el contexto nacional, 
buscamos presentar la experiencia del Sistema Educativo Estatal 
de Maranhão, a partir del análisis del desempeño del Consejo 
Estatal de Educación de Maranhão, el cuerpo normativo de ese 
Sistema. Para ello, se propone analizar las normas y lineamientos 
elaborados por el referido Órgano en el año 2020, con el objetivo de 
enfrentar las consecuencias educativas provocadas por el escenario 
derivado de la pandemia.

Palabras clave: Pandemia. COVID-19. Legislación. Educación. 
Maranhão.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O CENÁRIO 
NACIONAL E ESTADUAL EM DECORRÊNCIA DA 
PANDEMIA DE COVID-19

O ano de 2020 foi marcado mundialmente pela desventura 
da pandemia de Covid-19, doença respiratória causada pelo novo 
vírus Sars-CoV-22, também conhecido por Coronavírus, que 
afetou, sobremaneira, a saúde pública, a vida das pessoas e dos 
diversos setores da sociedade.  

Em 11 de março de 2020, em decorrência da disseminação 
comunitária do Covid-19 em níveis acelerados e crescentes de 
propagação e gravidade do vírus em diferentes países, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decretou o surto como uma pandemia.

Isolamento social, distanciamento social, lockdown 
e quarentena encontram-se entre as principais estratégias 
recomendadas pela OMS e adotadas em todos os países, para 
redução dos riscos de contágio e disseminação do vírus.

No Brasil, o primeiro caso de infecção pelo vírus foi 
confirmado em 26 de fevereiro de 2020. E, em 4 de fevereiro de 
2020, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº188, de 3 de 
fevereiro de 2020, declarando Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus (2019-nCoV).

Diante do cenário, em 20 de março de 2020, o Congresso 
Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 06/2020, reconhecendo 
a ocorrência do estado de calamidade pública no país.

A situação de risco à saúde pública e o enfrentamento da 
propagação da Covid-19 exigiu a adoção urgente de medidas de 

2 O Sars-CoV-2, causador da Covid-19, também chamado de novo 
coronavírus, que faz parte da família de vírus família Coronaviridae que 
causam infecções respiratórias.
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prevenção para garantir a segurança das pessoas, como a suspensão 
das atividades escolares presenciais.  

A conjuntura gerou profundas mudanças, exigindo novas 
formas de organização e do funcionamento das escolas e de 
organização do ensino. Diante do fato, estados e municípios têm 
editado regularmente decretos e outros atos normativos, como 
medidas de controle do cenário pandêmico. 

No estado do Maranhão, em 16 de março de 2020, por 
meio do Decreto Estadual nº 35.662/2020, foram suspensas as 
atividades presenciais nas unidades de ensino públicas e privadas. 
Em 19 de março de 2020, o Governo do Estado publicou o Decreto 
nº 35.672/2020, declarando situação de calamidade no Estado do 
Maranhão. (MARANHÃO, 2020).

Somente no segundo semestre de 2020 foi autorizada a 
retomada gradativa das atividades presenciais nas atividades 
de ensino no Estado do Maranhão, obedecendo a protocolos 
sanitários e ao distanciamento social. Importante ressaltar que, 
apesar da referida autorização, não foi possível no decorrer do ano, 
o retorno de todos os estudantes à escola. A crise sanitária trouxe 
uma verdadeira instabilidade, exigindo avaliação situacional diária 
do índice de infecção, assim como medidas de combate de acordo 
com o status dos riscos detectados.

A pandemia trouxe novos desafios ao fazer pedagógico, ante 
a impossibilidade de desenvolvimento das atividades escolares 
como outrora ocorria, com a presença de todos os estudantes na 
sala de aula. A escala e a velocidade do fechamento de escolas e 
universidades trouxeram um desafio sem precedentes para o setor 
da educação.
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AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
DO MARANHÃO PARA O ENFRENTAMENTO DAS 
CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA NO SISTEMA 
ESTADUAL DE ENSINO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9.394/96-LDB, em seu artigo 8º, ao tratar da organização da 
Educação Nacional, preceitua que a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, 
os respectivos sistemas de ensino. Assim, frente a esse cenário 
educacional desafiador gerado pela pandemia de COVID-19, sem 
precedentes na história mundial contemporânea, a mobilização 
dos sistemas de ensino torna-se fundamental na indicação de 
caminhos e possibilidades de superação.

Em função do isolamento social, os prejuízos educacionais 
têm sido inevitáveis e estão ocorrendo em escala planetária. 
Portanto, torna-se premente a busca de respostas aos novos desafios 
educacionais impostos pela pandemia.

Nessa conjuntura, o Conselho Estadual de Educação do 
Maranhão-CEE/MA, enquanto Órgão Colegiado regulamentador 
do Sistema Estadual de Ensino, tem desempenhado seu papel 
normativo, propositivo e orientativo, a partir da elaboração de 
normativas, pareceres e realização de diálogos com os diversos 
segmentos educacionais. Importante destacar que normativas, 
enquanto preceitos legais, acima de tudo se caracterizam como 
respostas às demandas da sociedade em determinado momento 
histórico-social. Como afirma Siqueira Junior (2019, p. 259): “O 
direito é resultado de um complexo de fatores, valores e interações 
sociais. [...] é um setor da realidade social [...]”. 
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A partir dessa compreensão, ainda no início do ano de 2020, 
o CEE/MA colocou em suas pautas de discussão os efeitos gerados 
pelo Coronavírus e seus impactos no processo educacional.

Após a suspensão das aulas presenciais no estado do 
Maranhão, o CEE/MA publicou Nota Pública3 à comunidade 
escolar do Sistema de Estadual de Ensino, apoiando a adoção de 
medidas preventivas a favor da manutenção da vida.

Em 23 de março de 2020 foi instituída, por meio da Portaria 
nº 19/2020-GP/CEE, Comissão Permanente para elaboração 
de anteprojetos de normativas para orientar as instituições 
educacionais integrantes do Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão, no período de excepcionalidade, com a suspensão das 
aulas presenciais como medida de prevenção ao novo Coronavírus-
COVID-19.

Assegurar o direito à educação, prescrito no art. 205 da 
Constituição Federal e no art. 5º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394/96, frente aos desafios apresentados 
nesse momento pela crise sanitária que impede a presença de 
todos os estudantes na escola, se constitui num grande desafio a 
ser enfrentado pelos sistemas de ensino.

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, não paginado).

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 
associação comunitária, organização sindical, entidade de 
classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério 

3 Nota Pública disponível em: http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/nota/. 
Acesso em: 09 abr. 2021.
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Público, acionar o poder público para exigi-lo. (BRASIL, 
1996, não paginado).

Nesse cenário, para atender as demandas apresentadas 
ao processo educativo no contexto pandêmico, o CEE/MA 
cumprindo seu papel de mediador entre o governo e a sociedade, 
e compreendendo a relevância da garantia de um processo 
participativo, promoveu reuniões e escutas, com a participação dos 
diversos segmentos educacionais, por meio de ambientes virtuais, 
para a discussão das inquietações e dos desafios postos, assim como 
das alternativas de enfrentamento da pandemia. 

Assim, a partir do arcabouço legal educacional nacional e 
estadual, das possibilidades legais e da discussão com a sociedade, 
foram editados os seguintes atos normativos:

a) Resolução CEE/MA nº 94, aprovada em 26 de março de 
2020;
b) Parecer CEE/MA nº 145, aprovado em 20 de julho de 
2020
c) Resolução CEE/MA nº 146 aprovada em 27 de agosto 
de 2020;
d) Resolução CEE/MA nº 200, aprovada em 7 de dezembro 
de 2020.

Importante ressaltar que todos os atos normativos, 
aprovados pelo CEE/MA, referentes ao momento de pandemia 
foram marcados pelas preocupações com os seguintes aspectos: 
observância da LDB e das diretrizes curriculares nacionais; 
necessidade da adoção de medidas para garantir a preservação 
da vida e segurança sanitária da comunidade escolar; o momento 
de excepcionalidade e a garantia do direito à educação; adoção 
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de medidas para mitigar os impactos e a descontinuidade no 
processo de aprendizagem dos estudantes; o respeito à autonomia  
e às diferentes realidades e situações das instituições e sistemas 
de ensino nos seus territórios; respeito às especificidades sociais 
e econômicas, assim como às diferentes etapas e modalidades de 
ensino; planejamento das atividades pedagógicas, observando o 
cumprimento das recomendações e orientações das autoridades 
sanitárias. 

Resolução CEE/MA Nº 94/2020, de 26 de março de 2020

Conforme o disposto no § 2º do art. 8º da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96: “[...] os sistemas de 
ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei [...]” 
(BRASIL, 1996, não paginado). Como afirma Sucupira (apud 
BORDIGNON, 2000, p. 13), ao tratar da relação de cooperação 
entre os sistemas de ensino: “[...] nos encontramos em face de uma 
descentralização articulada, onde cada sistema de ensino atua em 
função das necessidades e dos objetivos específicos de sua região, 
mas submetidos às diretrizes gerais da educação nacional [...]”.

Assim, considerando a inexistência de normativa nacional, 
tratando especificamente da temática posta com a suspensão das 
atividades, que se estendesse aos diferentes sistemas de ensino; 
e tendo em vista a necessidade de apresentar orientações às 
instituições de ensino, o CEE/MA aprovou a Resolução CEE/
MA nº 94/2020, fixando orientações para o desenvolvimento das 
atividades curriculares e a reorganização dos calendários escolares, 
excepcionalmente, enquanto permanecerem as medidas de 
prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19), para as instituições 
integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Maranhão 
(MARANHÃO, 2020).
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Ao introduzir a referida normativa no arcabouço legal do 
Sistema Estadual de Ensino do Maranhão, objetivou-se minimizar 
as repercussões da crise sanitária e de saúde pública causadas pelo 
Coronavírus-COVID 19 no processo educativo, dado o número 
de estudantes afastados da escola. 

Em 17 de março de 2020, o Ministério da Educação publicou 
a Portaria nº 343, autorizando pelo prazo de 30 dias, em caráter 
excepcional, a substituição das aulas presenciais por aulas realizadas 
por meios digitais. Entretanto, a referida Portaria se restringia 
somente às Instituições de Educação Superior (IES) integrantes 
do Sistema Federal de Ensino (BRASIL, 2020). Posteriormente, 
o prazo inicialmente estabelecido foi prorrogado, por meio das 
Portarias nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio 
de 2020. Em 16 de junho de 2020, foi publicada a Portaria nº 544 
autorizando, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas 
presenciais, por atividades letivas com a utilização de recursos 
educacionais digitais, Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) ou outros meios convencionais, por IES integrantes do 
Sistema Federal de Ensino, até 31 de dezembro de 2020.

Nesse contexto, a Resolução CEE/MA nº 94/2020, 
considerando a Portaria MEC nº 343/2020, assim como o disposto 
no artigo 23 da LDB, no § 13 do art. 17 da Resolução CNE/CEB 
nº 3/2018 e no Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, 
autorizou a realização de atividades curriculares não presenciais 
para o cumprimento da carga horária obrigatória prevista em lei, 
conforme prescrito no art. 1º: 

Art. 1º As instituições de ensino públicas ou privadas 
vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino do Maranhão, 
que ofertam a Educação Básica e Educação Superior, nesta 
situação emergencial de saúde pública, objetivando atenuar 
as consequências educacionais causadas pela pandemia do 
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Coronavírus, podem propor para além de reposição de aulas 
presenciais, formas de realização de atividades curriculares 
não presenciais para o cumprimento do calendário escolar. 
(BRASIL, 2018, não paginado).

A Resolução CEE/MA nº 94/2020 estabeleceu os critérios 
a serem cumpridos para o cômputo das atividades não presenciais 
na carga horária de atividade escolar obrigatória, a saber: 
planejamento e organização de um plano de atividades curriculares, 
contendo metodologias, matérias  didáticos, recursos disponíveis 
aos alunos/famílias, acompanhamento e avaliações, atendendo as 
especificidades de cada segmento escolar e em consonância com 
a Proposta Pedagógica da escola; registro e arquivamento das 
atividades realizadas; divulgação do planejamento entre os membros 
da comunidade escolar; cumprimento dos objetivos educacionais 
de ensino e aprendizagem previstos nos planos de ensino de cada 
componente curricular; utilização dos recursos oferecidos pelas 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), com materiais 
específicos para cada componente curricular, respeitando  cada 
etapa e modalidade de ensino. Necessário ressaltar que, nesse 
momento, as atividades práticas de laboratórios e de estágio, 
assim como as atividades avaliativas não foram autorizadas para 
realização de forma não presencial. 

Observando-se, ainda, a autonomia das instituições e redes 
de ensino, nos limites da legislação, e entendendo a existência de 
situações díspares, inclusive, quanto ao uso das TICs, o Conselho 
Estadual de Educação estabeleceu nos arts. 6º e 7º da referida 
Resolução:  

Art. 6º As instituições ou redes de ensino com impossibilidade 
de realização de atividades curriculares não presenciais, 
conforme disposto no art. 1º, devem reorganizar calendário 
escolar para a reposição das aulas presenciais referentes ao 
período emergencial.
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Art. 7º A reorganização dos calendários escolares em todos os 
níveis, etapas e modalidades de ensino, deve ser realizada de 
forma a preservar o padrão de qualidade previsto no art. 206, 
inciso VII da Constituição Federal e no art. 3º, inciso IX da 
LDB. (MARANHÃO, 2020, não paginado).

Somente em 1º de abril de 2020, o Governo Federal publicou 
normativa, abrangendo todos os sistemas de ensino. Por meio da 
Medida Provisória nº 934/2020, estabeleceu normas excepcionais 
para o ano letivo na Educação Básica e do Ensino Superior 
indicando medidas nacionais para enfrentamento da situação de 
emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020. Dentre as normas apresentadas no referido 
documento, encontra-se a dispensa, em caráter excepcional, da 
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo 
trabalho escolar. Assim, a referida Medida Provisória iniciou sua 
tramitação no Congresso Nacional, considerando que, apesar de 
ser um instrumento com força de lei com efeitos imediatos, possui 
prazo para vigência e depende da aprovação da Câmara e do 
Senado para que seja transformada definitivamente em lei.   

Parecer CEE/MA Nº 145, aprovado em 20 de julho de 2020

Em 29 de maio de 2020, o Ministério de Educação (MEC) 
homologou o Parecer CNE/CP nº 5/2020, do Conselho Pleno, 
do Conselho Nacional de Educação (CNE), tratando sobre a 
reorganização do calendário escolar e a possibilidade de cômputo 
de atividades não presenciais, para fins de cumprimento da carga 
horária mínima anual, em razão da pandemia COVID-19.

Considerando os novos elementos trazidos pelo Conselho 
Nacional de Educação, bem como a necessidade de aprofundamento 
das discussões e a busca de alternativas metodológicas a fim de 
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garantir a todos os estudantes o direito à educação, o CEE/MA 
emitiu o Parecer CEE/MA nº 145/2020, apresentando orientações 
às instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão na reorganização do calendário escolar referente ao 
período de excepcionalidade no contexto da pandemia do novo 
coronavírus, a partir das normas prescritas na Resolução CEE/
MA nº 94/2020. Conforme consta nas considerações iniciais do 
Parecer CEE/MA nº 145/2020: 

Nesse contexto, considerando o prolongamento da suspensão 
das atividades presenciais; o momento de excepcionalidade 
vivido; considerando que a sociedade não estava preparada 
para a vivência de uma pandemia com efeitos tão devastadores; 
considerando o arcabouço legal educacional nacional e 
estadual; a necessidade de proteção e bem-estar das crianças, 
adolescentes, jovens e adultos; a preservação da qualidade do 
ensino prevista no art. 206, inciso VII da Constituição Federal 
e no art. 3º, inciso IX da LDB nº 9.394/96; o atendimento 
das especificidades das modalidades de ensino; a necessidade 
de que se repensem em alternativas metodológicas a fim de 
garantir a todos o direito à educação, apresenta-se este Parecer, 
visando aprofundar as questões contidas na Resolução CEE/
MA nº 94/2020 e contribuir com orientações pedagógicas 
complementares para o planejamento pedagógico e a 
reorganização do calendário escolar. (MARANHÃO, 2020, 
p. 3).

Destarte, o supracitado Parecer traz reflexões sobre o 
uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, que tem 
sido uma das estratégias utilizadas para manter o vínculo do 
estudante com a escola, destacando as situações díspares entre 
as instituições e redes de ensino; as condições pouco favoráveis 
para as possibilidades de ensino pela via de tecnologias digitais 
nas instituições públicas, principalmente, pelas redes municipais 
devido à falta de infraestrutura e reduzido acesso à internet pelos 
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professores e estudantes; e a necessidade de formação professores 
para o uso das TICs.

O documento aponta para a relevância do regime de 
colaboração entre o Sistema Estadual de Ensino e os Sistemas 
Municipais de Educação, a necessidade de reorganização do 
calendário escolar, a garantia da formação docente para o uso das 
TICs no processo pedagógico, assim como a disponibilidade das 
ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento das atividades 
não presenciais.

Ressalta, ainda, o Parecer CEE/MA nº 145/2020, a 
necessidade do planejamento com segurança, quando do retorno 
das atividades presenciais, de forma a garantir o cumprimento dos 
protocolos de saúde e a preservação da vida: 

A data de retorno do funcionamento das instituições de 
ensino deve ser amparada em critérios técnicos e científicos, 
organizados a partir da análise do contexto pandêmico, 
em consonância com as recomendações das autoridades 
sanitárias e do Poder Executivo, garantindo a reorganização 
do espaço físico do ambiente escolar e a oferta de orientações 
permanentes aos estudantes quanto aos cuidados a serem 
tomados nos contatos físicos com os colegas, e interlocução 
com as famílias, pais e responsáveis para monitoramento e 
mapeamento das intenções de acesso presencial dos estudantes 
de comum acordo com suas famílias. (MARANHÃO, 2020, 
p. 8).

Assim, ao tratar da reorganização do calendário escolar, 
o documento apresenta orientações voltadas para a Educação 
Básica e Ensino Superior, especificando as respectivas etapas e 
modalidades de ensino.

A garantia da interlocução contínua com as famílias e 
comunidade escolar, com a implantação de canais de comunicação 
transparentes e democráticos, com pais, estudantes, professores 
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e funcionários, de forma a desenvolver um processo decisório 
participativo, é apresentada como elemento indispensável para o 
enfrentamento das dificuldades trazidas pela pandemia.

Assim, dentre as possibilidades indicadas à gestão e ao 
planejamento pedagógico destacam-se: 

a) ampliação da jornada diária, com acréscimo de horas por 
turno de forma gradual e respeitando as especificidades das 
etapas e modalidades de ensino; b) utilização de dias não 
previstos, como recesso escolar, sábados, reprogramação 
de férias, para o desenvolvimento de atividades letivas; c) 
realização conjunta de atividades pedagógicas presenciais 
e não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais 
de informação e comunicação), em um modelo híbrido; d) 
aulas presenciais intermitentes, com alternância de frequência 
presencial; e) continuidade do ano letivo de 2020 no ano civil 
de 2021, considerando que a organização do ano letivo não 
corresponde ao ano civil. (MARANHÃO, 2020, p. 9).

Importante ressaltar que, considerando o prolongamento do 
cenário de pandemia, sem a possibilidade de retorno de todos os 
estudantes ao mesmo tempo ao espaço da escola, e a necessidade de 
definir estratégias e ações para a manutenção do ensino, o referido 
documento, assim como no Parecer CNE/CP nº 5/2020, aponta 
para possibilidade de adoção do ensino híbrido, caracterizado 
como realização conjunta de atividades pedagógicas presenciais e 
não presenciais, com presença alternada dos estudantes. Mesmo 
com essa orientação, o Parecer garante às famílias a opção pela 
continuidade das atividades não presenciais, considerando as 
pertinentes inseguranças próprias do momento. 

Nesse processo de reorganização, são destacadas, ainda, 
recomendações para o planejamento pedagógico, a saber: 
replanejamento curricular, partindo de avaliação diagnóstica, 
considerando as vivências socioemocionais, e observando o 



42 Soraia Raquel Alves da Silva

REVISTA DE EDUCAÇÃO

cumprimento dos objetivos de aprendizagem e habilidades 
previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC); Plano 
de Recuperação da Aprendizagem para os estudantes que 
durante o período emergencial, apresentaram dificuldades de 
prosseguimento escolar devido à falta de recursos digitais ou 
situações de vulnerabilidade; Plano de Acolhimento voltado para 
a comunidade escolar; produção de material didático que atenda à 
diversidade de situações de aprendizagem; processo avaliativo em 
que predominem os aspectos formativos e de diagnóstico.

É destacado o papel da escola, enquanto espaço do cuidar, 
do potencializar o desenvolvimento dos estudantes em suas 
dimensões cognitiva, afetiva e social. E nesse contexto, evidencia a 
necessidade do escutar, do apoiar, de considerar nas interações com 
os estudantes, os aspectos psicológicos e emocionais.   

Resolução CEE/MA Nº 146, aprovada em 27 de agosto de 2020

Tendo em vista o prolongamento da situação de pandemia, a 
dinâmica do momento histórico se fez presente, também, no âmbito 
educacional, com o surgimento contínuo de novas demandas. Nesse 
sentido, os Conselhos de Educação, enquanto órgãos normativos, 
necessitaram atuar de forma proativa, reavaliando constantemente 
seus atos normativos e propondo novos encaminhamentos às 
tensões emergentes.

Em 17 de junho de 2020, o Ministério da Educação 
publicou a Portaria nº 544/2020, referente à substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais, até 31 de dezembro de 
2020, nas instituições de ensino superior pertencentes ao Sistema 
Federal de Ensino. Nesse contexto, a referida substituição abrangeu, 
inclusive, as práticas profissionais de estágios ou de laboratórios 
especializados, com exceção do curso de Medicina, em que ficou 
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autorizada somente nas disciplinas teórico-cognitivas. Conforme 
§ 3º do art. 1º da Portaria nº 544/2020:

§ 3º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às 
práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da 
substituição de que trata o caput deve obedecer às Diretrizes 
Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional 
de Educação - CNE, ficando vedada a substituição daqueles 
cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. (BRASIL, 
2020, não paginado).

Em 3 de agosto de 2020, o Ministério da Educação homologou 
parcialmente o Parecer CNE/CP nº 11, de 7 de agosto de 20204, 
contendo novas orientações educacionais para a realização de aulas 
e atividades pedagógicas, com novas recomendações aos sistemas 
de ensino. (BRASIL. Parecer CNE/CP nº 11, 2020).

Assim, após a avaliação do contexto do Sistema Estadual 
de Ensino, o Conselho Estadual de Educação aprovou, em 27 de 
agosto de 2020, a Resolução CEE/MA nº 146/2020 que altera o 
§ 2º do artigo 2º e os artigos 4º e 5º da Resolução CEE nº 94, de 
26 de março de 2020, e:

Fixa orientações para o desenvolvimento das atividades 
curriculares e a reorganização dos calendários escolares, 
excepcionalmente, enquanto permanecerem as medidas 
de prevenção ao novo Coronavírus – COVID – 19, para as 
instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão, e dá outras providências. (MARANHÃO, 2020, 
não paginado).

4 O item 8 do referido Parecer não foi homologado pelo Ministério da 
Educação, sendo posteriormente reexaminado pelo Parecer CNE/CP nº 
16/2020. 
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Dessa forma, com a alteração do § 2º do art.2º da Resolução 
CEE/MA nº 94/2020, foi autorizada no Sistema Estadual de 
Ensino a realização de práticas profissionais de estágio curricular 
e de práticas que requerem laboratórios especializados, por meio 
de utilização de recursos e tecnologias digitais de informação 
e comunicação em diferentes ambientes de aprendizagem, 
observando o cumprimento das determinações contidas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ensino 
Superior e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio. Nesse sentido, a Resolução 
apresenta as orientações para os procedimentos a serem adotados 
pelas respectivas instituições de ensino.

Com relação às práticas de ensino ou estágio curricular 
obrigatório com exigência de utilização de ferramentas e 
instrumentos de uso regulado, ou manuseio de material tóxico às 
pessoas e ao meio ambiente, permaneceram suspensas, ficando 
vinculadas ao retorno das atividades presenciais.

Outro aspecto relevante trata do processo avaliativo dos 
estudantes. Conforme artigo 5º da Resolução CEE/MA nº 
94/2020, a avaliação quantitativa- referente à atribuição de notas- 
deveria ser realizada na ocasião de retorno das aulas presencias, 
após cessado o período de excepcionalidade. Entretanto, verificou-
se a contínua indefinição quanto à data de possível retorno às 
atividades presenciais, devido à instabilidade gerada pela pandemia. 
Assim, considerando a necessidade de acompanhamento do 
processo educativo, assim como demandas que emergiram quanto 
à necessidade de transferências de estudantes, a Resolução CEE/
MA nº 146/2020, em seu artigo 3º altera o art. 5º da Resolução 
CEE/MA nº 94/2020, autorizando as instituições de ensino 
do Sistema Estadual a realizarem as avaliações no período de 
atividades não presenciais, observando: 
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I- a compatibilização e a coerência entre as metodologias 
avaliativas adotadas e as metodologias empreendidas no 
processo ensino-aprendizagem;
II- os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, prevalecendo 
o caráter formativo e pedagógico; 
III- os conteúdos curriculares efetivamente oferecidos aos 
estudantes, considerando o contexto excepcional da pandemia, 
com o objetivo de evitar o aumento da reprovação e do 
abandono escolar; 
IV- a garantia de uma avaliação equilibrada dos estudantes, 
em função das diferentes situações enfrentadas em cada 
instituição de ensino; 
V- a utilização de estratégias avaliativas diversificadas 
considerando as condições de acompanhamento dos 
estudantes;
VI- a adoção de critérios avaliativos e de promoção 
considerando a excepcionalidade imposta pela pandemia. 
(MARANHÃO, 2020, não paginada).

Resolução CEE/MA Nº 200, aprovada em 7 de dezembro de 
2020

No segundo semestre de 2020, novas normas educacionais 
de amplitude nacional foram estabelecidas, a saber, a Lei nº 
14.040/2020 e a Resolução CNE/CEP nº 2/2020, necessitando a 
atuação dos Conselhos de Educação, no sentido de estabelecimento 
de normas complementares nos respectivos sistemas de ensino. 

Em 18 de agosto de 2020, foi aprovada a Lei nº 14.040, 
estabelecendo normas educacionais excepcionais a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009.

Em 10 de dezembro de 2020, o Conselho Nacional de 
Educação aprovou a Resolução CNE/CP nº 2/2020, instituindo 
as Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos 
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dispositivos da Lei nº 14.040, atendendo ao disposto no parágrafo 
único do art. 1º da referida lei: “O Conselho Nacional de Educação 
(CNE) editará diretrizes nacionais com vistas à implementação do 
disposto nesta Lei.” (BRASIL, 2020, não paginado).

A Lei nº 14.040/2020 apresentou importantes alterações  
para o ordenamento jurídico educacional e para a organização da 
oferta do ensino no país durante o período de excepcionalidade 
gerado pela pandemia, destacando-se: a dispensa em caráter 
excepcional do cumprimento dos 200 dias letivos na Educação 
Básica e no Ensino Superior; dispensa da obrigatoriedade 
das 800 horas para a Educação Infantil; a autorização do 
desenvolvimento de atividades não presenciais, por meio 
das TICs, para fins de integralização da carga horária anual 
obrigatória, e a possibilidade de adoção de um continuum5 para a 
integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado pelo 
estado de calamidade pública; a autorização aos sistemas de ensino 
para a antecipação, em caráter excepcional, da conclusão dos cursos 
de educação profissional técnica de nível médio6; e a autorização 
para antecipação da conclusão dos cursos superiores de Medicina, 
Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia.7

5 Compreende-se por um continuum a fusão dos dois anos letivos 2020/2021, 
em um único ciclo, assegurado o cumprimento da carga horária mínima 
prevista para os dois anos letivos.

6 A referida autorização se deu somente para os cursos relacionados 
diretamente ao combate da pandemia de Covid-19, observadas as normas 
dos sistemas de ensino, e o cumprimento de, no mínimo 75% da carga 
horária dos estágios curriculares obrigatórios.

7 Para a antecipação dos referidos cursos superiores, necessidade de 
observação das normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino 
e o cumprimento de:  75% da carga horária do internato do curso de 
Medicina; ou 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios 
dos cursos de Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia. 
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Destarte, em 7 de dezembro de 2020, o Conselho Estadual 
de Educação do Maranhão aprovou a Resolução CEE/MA nº 
200/2020, estabelecendo normas educacionais complementares 
para as instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão, enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao 
novo Coronavírus – COVID-19, conforme os dispositivos da Lei 
nº 14.040/2020.

Nessa Resolução, o CEE/MA ratificou as determinações da 
Lei nº 14.040/2020, apresentando ainda:  possibilidades para a 
reorganização do calendário com o desenvolvimento das atividades 
não presenciais, inclusive com a adoção do ensino híbrido e do 
continuum curricular.  De acordo com o art. 2º da Resolução CEE/
MA:

Art. 2º As instituições de ensino públicas, privadas e 
comunitárias da Educação Básica, durante o período letivo 
afetado pela pandemia do Coronavírus, nos termos da Lei nº 
14.040 de 18 de agosto de 2020, ficam dispensadas, em caráter 
excepcional: 
I. na Educação Infantil, da obrigatoriedade de observância do 
mínimo de dias de trabalho educacional e do cumprimento da 
carga horaria mínima anual previstos no inciso II do art. 31 da 
Lei nº 9.394/1996; 
II. no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, da 
obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo 
trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima 
anual nos termos do inciso I do caput e do § 1º do art. 24 da 
Lei nº 9.394/96. (BRASIL, 2020, não paginado).

Importante destacar que o art. 2º da Resolução CEE/MA nº 
200/2020 indicou, na reorganização curricular, a obrigatoriedade 
da observância das demandas e especificidades das etapas e 
modalidades de ensino, dos objetivos de aprendizagem previstos na 
Base Nacional Comum Curricular e o atendimento às Diretrizes 
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Curriculares Nacionais. Destacam-se ainda os arts. 3º e 4º da 
Resolução CEE/MA nº 200/2020: 

Art. 3º As instituições de educação superior, observada a 
autonomia acadêmica, as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
os projetos pedagógicos e os currículos dos cursos, ficam 
dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de 
observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, 
nos termos do art. 3º da Lei nº 14040/2020, para o ano letivo 
afetado pelo estado de calamidade pública.

Art. 4º Para o cumprimento do disposto no art. 2º desta 
Resolução, respeitadas as demandas de cada etapa e das 
diferentes modalidades de ensino da Educação Básica, deve 
ser garantido o atendimento dos objetivos de aprendizagem 
previstos na Base Nacional Comum Curricular. 
Parágrafo único. Na Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio deve ser garantido o atendimento das competências 
profissionais e a organização curricular constantes nos planos 
de cursos. (MARANHÃO, 2020, não paginado).

Orientações apresentadas no Parecer CEE/MA nº 145/2020, 
referentes à reorganização dos trabalhos pedagógicos, foram 
retomadas e ampliadas na Resolução CEE/MA nº 200/2020, 
com destaque para:  o processo decisório participativo, envolvendo 
vários segmentos institucionais e da comunidade escolar;  
fortalecimento da relação escola- família; adequação das decisões 
com as recomendações dos órgãos sanitários; desenvolvimento de 
atividades intersetoriais pactuadas, principalmente com as áreas 
de Saúde e Assistência Social; combate ao abandono escolar, para 
evitar a evasão escolar; e formação continuada, principalmente 
para a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação.

Outra preocupação constante na Resolução corresponde ao 
enfrentamento da exclusão escolar O afastamento dos estudantes 
do espaço escolar e as dificuldades de acesso às atividades não 
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presenciais, têm desestimulado muitos estudantes e gerado sérios 
problemas de abandono escolar, principalmente na rede pública. 
Dessa forma, a Resolução recomenda o desenvolvimento de 
estratégias de Busca Ativa Escolar dos estudantes que apresentaram 
dificuldades de vínculo com a instituição escolar, conforme 
indicado a seguir: 

Art. 26 De modo a assegurar o direito ao acesso à educação 
escolar e evitar a exclusão, as instituições e redes de ensino 
públicas devem:
I- desenvolver estratégias de Busca Ativa Escolar dos 
estudantes que apresentaram dificuldades de vínculo com a 
instituição escolar, buscando garantir o acesso e a permanência 
destes;
II- garantir a matrícula e rematrícula escolar em qualquer 
época do ano, sempre que necessário, com condições para 
cumprimento do ano letivo referente. (MARANHÃO, 2020, 
não paginado).

Considerando as situações díspares, principalmente na rede 
pública, a Resolução recomenda no art. 25 a implementação de 
programas e políticas públicas, objetivando a ampliação do acesso 
à Internet para os estudantes e professores.

Assim, o documento aponta para a necessidade das instituições 
e redes de ensino, ao adotarem as atividades pedagógicas não 
presenciais mediadas pelas TICs, assegurarem aos estudantes e 
professores o acesso aos meios necessários, pois sem as devidas 
condições materiais o processo pedagógico fica inviável. Nesse 
sentido, destaca que o pensar nas estratégias de enfrentamento deve 
ser discutido e planejado coletivamente, a partir de cada realidade, 
num esforço contínuo de garantir que nenhum estudante fique 
excluído do processo educativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia de Covid-19 é um problema de saúde pública 
sem precedentes, que traz desafios em todos os setores da sociedade, 
dentre eles, o educacional. A necessidade do distanciamento social 
e a impossibilidade da presença de todos os estudantes no espaço 
físico da escola acarretam grandes desafios, para o desenvolvimento 
do processo educativo formal estruturado a partir da organização 
de atividades presenciais. A escala e a velocidade do fechamento 
de escolas e universidades representam um desafio para o setor da 
educação.

O cenário pandêmico impôs à sociedade um repensar das 
metodologias educacionais e, acima de tudo, tem exigido a busca 
de estratégias e alternativas para mitigação das consequências no 
processo formativo dos estudantes e a manutenção do seu vínculo 
com a escola.

O enfrentamento dos efeitos da crise pandêmica na 
educação demanda novos parâmetros de organização educacional 
e mudanças conceituais e operacionais, que pressupõem o repensar 
do processo educacional.

Nesse sentido, o Conselho Estadual de Educação do 
Maranhão, enquanto Órgão normativo, tem desempenhado 
relevante papel na orientação e na construção de normativas, 
enquanto respostas às demandas ao momento histórico. 
Compreendendo a relevância da garantia de um processo 
participativo, o CEE/MA tem estabelecido diálogo contínuo com 
os diversos segmentos educacionais, respeitando as diferentes 
realidades, buscando identificar as necessidades emergentes e 
estratégias de superação aos desafios postos pela pandemia. Com a 
compreensão da necessidade de soluções estruturantes, o referido 
Colegiado, ao editar as normativas, tem buscado apresentar 
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alternativas possíveis para superação dos problemas enfrentados 
pelas instituições de ensino.

Dessa forma, as normativas têm incentivado novas práticas 
pedagógicas, com a utilização, inclusive, das múltiplas Tecnologias 
de Informação e Comunicação atualmente disponíveis.

Em todo esse processo, não se pode negligenciar o papel da 
escola enquanto espaço do cuidado e de processo formativo dos 
estudantes em suas múltiplas dimensões.

O esforço precisa ser coletivo, nessa trajetória de enfrentamento, 
com a participação de todos os envolvidos no processo educativo, 
observados os princípios da equidade e qualidade da educação. 
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O NOVO ENSINO MÉDIO NA
CONJUNÇÃO DA PANDEMIA

Elizabeth Pereira Rodrigues1

RESUMO

O Ensino Médio foi objeto de ampla reforma, instituída pela Lei 
n. 13.415 de 2017, que estabeleceu sua divisão em formação geral 
básica e formação técnica e profissional. A primeira, orientada pela 
Base Nacional Comum Curricular-BNCC, como uma preparação 
para a vida. A segunda, desenvolvida por meio de itinerários 
formativos, como preparação para o mundo do trabalho. Este 
texto discorre sobre os novos elementos que compõem o Ensino 
Médio, dentre eles o estudo por áreas de conhecimento, ao 
invés de disciplinas segmentadas; a abordagem interdisciplinar 
e transdisciplinar, que prevê uma visão holística do currículo e 
planejamento conjunto; a necessidade de formação docente inicial 
e continuada, que contemple as novas metodologias e tecnologias 

1 Doutora em Educação (PUC-SP). Conselheira na Câmara de Educação 
Básica do Conselho Estadual de Educação do Maranhão.
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a serem empregadas; atenção ao projeto de vida do estudante, às 
unidades eletivas e à escolha dos itinerários formativos, que visam 
estimular o protagonismo do estudante; a preocupação com a 
distribuição de recursos financeiros e com a logística para viabilizar 
uma escola que pretende desenvolver ensino integral em tempo 
integral. E aborda, finalmente, as dificuldades do Ensino Médio 
no contexto da pandemia pela Covid-19, que acarretou grandes 
óbices à implementação dessa etapa de ensino na forma prevista 
em lei.

Palavras-chave: Novo Ensino Médio. BNCC. Formação Geral 
Básica. Itinerários Formativos. Pandemia da Covid-19.

THE NEW HIGH SCHOOL IN THE PANDEMIC 
CONJUCTION

ABSTRACT

Secondary education was the object of extensive reform, instituted 
by Law no. 13,415 of 2017, which established its division in 
general basic training and technical and professional training. 
�e first, guided by the National Common Curricular Base, as 
a preparation for life. �e second, developed through training 
itineraries, in preparation for the world of work. �is text discusses 
the new elements that make up High School, among them the 
study by areas of knowledge, instead of disciplines, segmented; the 
interdisciplinary and transdisciplinary approach, which provides 
a holistic view of the curriculum and joint planning; the need for 
initial and continuing teacher training, which includes the new 
methodologies and technologies to be employed; attention to the 
student's life project, to the elective units and to the choice of 
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training itineraries, which aim to stimulate the student's role; the 
concern with the distribution of financial resources and logistics 
to enable a school that intends to develop full-time education. 
Finally, it addresses the difficulties of secondary education in the 
context of the Covid-19 pandemic, which caused major obstacles 
to the implementation of this stage of education in the manner 
provided for by law.

Keywords: New High School. BNCC. Basic General Training. 
Formative Itineraries. Covid-19 Pandemic.

LA NUEVA ESCUELA SECUNDARIA EN LA 
CONJUNCIÓN PANDÉMICA

RESUMEN

La educación secundaria fue objeto de una amplia reforma, 
instituida por la Ley núm. 13.415 de 2017, que estableció su división 
en formación básica general y formación técnica y profesional. El 
primero, guiado por el Currículo Nacional de Base Común-BNCC, 
como preparación para la vida. El segundo, desarrollado a través 
de itinerarios formativos, en preparación para el mundo laboral. 
En este texto se analizan los nuevos elementos que componen el 
Bachillerato, entre ellos el estudio por áreas de conocimiento, en 
lugar de disciplinas, segmentadas; el enfoque interdisciplinario y 
transdisciplinario, que proporciona una visión holística del plan 
de estudios y la planificación conjunta; la necesidad de formación 
docente inicial y continua, que incluya las nuevas metodologías y 
tecnologías a emplear; atención al proyecto de vida del alumno, a 
las asignaturas optativas ya la elección de itinerarios formativos, 
que pretenden estimular el rol del alumno; la preocupación por la 



62 Elizabeth Pereira Rodrigues

REVISTA DE EDUCAÇÃO

distribución de recursos económicos y logísticos para posibilitar 
una escuela que pretenda desarrollar la educación a tiempo 
completo. Finalmente, aborda las dificultades de la educación 
secundaria en el contexto de la pandemia Covid-19, que generó 
grandes obstáculos para la implementación de esta etapa educativa 
en la forma prevista por la ley.

Palabras clave: New High School. BNCC. Formación General 
Básica. Itinerarios Formativos. Pandemia de COVID-19.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 
2014-2024 foi instituído pela Lei n. 13.005/2014 (BRASIL, 
2014). Estabeleceram-se então, as diretrizes gerais; critérios 
de monitoramento e avaliação do plano e de desempenho dos 
estudantes; fontes de recursos para manutenção e desenvolvimento 
do ensino; regime de colaboração entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios; e o Sistema Nacional de 
Educação, a fim de promover a articulação entre os sistemas de 
ensino, visando ao alcance das diretrizes, metas e estratégias do 
PNE. Traçaram-se 20 metas a serem atingidas no decorrer desse 
período, sendo duas delas dedicadas ao Ensino Médio. São elas:

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para 
toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e 
elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa 
líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e 
cinco por cento).
Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a 
atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) 
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alunos(as) da educação básica. (BRASIL, 2014, não paginado).

No sentido de operacionalizar as metas concebidas, estratégias 
foram elaboradas buscando renovar o Ensino Médio, fomentar 
práticas pedagógicas interdisciplinares, de modo a integrar teoria 
e prática, implementar a flexibilidade e a diversificação dos 
currículos, assim como articular conteúdos compulsórios e eletivos 
em distintas áreas do conhecimento e dimensões. 

Como a execução do Plano Nacional de Educação exige 
investimento financeiro, embora não seja somente por essa causa, 
políticas de limitação ao crescimento das despesas do governo têm 
contribuido sobremaneira para que as metas não sejam atingidas. 
Por exemplo, a meta de universalizar o Ensino Médio para a 
população de 15 a 17 anos também compunha o PNE de 2001, 
com prazo de execução até 2016, o que não foi cumprido. Chegou-
se, em 2017, a cerca de 91,3% dos estudantes nessa faixa etária 
incluídos no Ensino Médio, porém restando 900 mil jovens fora 
da escola. Em 2018, a evasão diminuiu o número de estudantes 
inseridos na escola para 70,1%, o que orientou o patamar mais 
baixo, de 85%, como nova meta de alunos cursando o Ensino 
Médio na idade adequada (SEMIS, 2018). 

O PNE 2014 e as metas nele registradas fundamentaram as 
ações educacionais para o respectivo decênio, que culminaram com 
a Lei n. 13.415/2017, a qual alterou a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) n. 9394/96, instituindo a Reforma do 
Ensino Médio no Brasil.

A BNCC definiu 10 competências a serem desenvolvidas 
de forma transdisciplinar, que se constituem em um conjunto de 
conhecimentos, habilidades valores e atitudes, visando favorecer 
o desenvolvimento do estudante nas esferas intelectual, física, 
social, emocional e cultural, dentro e fora da sala de aula, em toda 
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a educação básica. São elas: conhecimento; pensamento científico, 
crítico e criativo; repertório cultural; comunicação; cultura digital; 
trabalho e projeto de vida; argumentação; autoconhecimento e 
autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania.

O conceito de competência foi registrado no art. 3º da citada 
Resolução:

No âmbito da BNCC, competência é definida como a 
mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 
habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e 
valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, 
do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho [...]. 
(BRASIL, 2018, não paginado).

Desse modo, conhecimentos e habilidades caminham juntos 
no desenvolvimento de uma competência, o que enseja uma 
atitude, norteada por valores, a fim de resolver desafios cotidianos 
ou mesmo pertinentes ao exercício da cidadania e ao mundo do 
trabalho.

Observa-se que muito se discute competência. Às vezes, 
descurando da atenção de defini-la. A norma conferiu segurança 
aos sistemas de ensino, na medida em que o fez, inclusive na 
linha pedagógica do grande pesquisador da educação, Phillipe 
Perrenoud, que concebe competência como “[...] a capacidade de 
mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 
informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma 
série de situações [...]” (PERRENOUD, 2000, p. 17). 

Competências, portanto, são recursos do âmbito prático, 
que se desenvolvem por meio de habilidades adquiridas pelos 
estudantes, as quais dependem do domínio de conteúdos ou objetos 
de conhecimento. A distinção entre competências e habilidades 
nem sempre se apresenta compreensível: as competências se 
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reconhecem pelo domínio prático de situações para resolver um 
desafio, enquanto as habilidades se referem às ações praticadas 
no efetivo desenvolvimento da competência. Como por exemplo, 
desenvolver a competência para tratar um paciente acometido de 
Covid-19 requer habilidades como: observar sinais fisiológicos, 
medir a temperatura, administrar medicamentos etc. Tais 
habilidades se desenvolvem com a aprendizagem de conteúdos 
que possibilitam identificar a patologia e os sintomas, selecionar o 
medicamento adequado, prescrever o tratamento.

Trataremos das normativas que regulamentam essa temática, 
reservando espaço para os itinerários formativos, de forma 
articulada, em um esforço sistêmico de compreensão dos desafios 
a serem vencidos para a implementação do novo Ensino Médio.

A LEI Nº 13.415/2017, A BNCC E A REFORMA DO 
ENSINO MÉDIO

A Resolução CNE/CP nº 2/2017, baixada pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE), instituiu a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), obrigatória para todas as etapas e modalidades 
de ensino da Educação Básica, como o conjunto de aprendizagens 
essenciais, consideradas como direitos das crianças, jovens e 
adultos. A norma ainda orienta os distintos sistemas de ensino 
do país, as escolas e redes escolares, quanto aos procedimentos a 
serem adotados para sua implementação (BRASIL, 2017). 

A Lei determinou que a carga horária mínima anual de 800 
horas, cumprida em um mínimo de 200 dias letivos de efetivo 
trabalho escolar, fosse ampliada para 1.400, de forma progressiva, 
estabelecendo o prazo máximo de cinco anos (a contar de março 
de 2017), para que os sistemas de ensino implantassem pelo 
menos 1000 horas de carga horária, prazo que termina em março 
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de 2022. Lembrando-se que os exames ou avaliações finais não são 
computados como efetivo trabalho escolar.

Cada sistema de ensino deve instituir a parte diversificada do 
currículo, com fundamento na BNCC e realizar sua articulação, 
tendo em vista o contexto histórico, econômico, social, ambiental 
e cultural

A normativa desfez as dúvidas sobre o ensino e a prática 
da Arte, reafirmando sua obrigatoriedade no currículo do 
Ensino Médio e enfocando a importância de que contemplem as 
expressões regionais. De igual modo, ratificou a obrigatoriedade 
de estudos e práticas de Educação Física, Sociologia e Filosofia, 
sem, contudo, determinar em quantas e quais séries os quatro 
componentes supracitados seriam desenvolvidos. Somente 
Língua Portuguesa e Matemática foram objeto de expressa 
obrigatoriedade nos três anos do Ensino Médio, salvaguardando-
se às comunidades indígenas, o emprego das respectivas línguas 
maternas. Estabeleceu-se a obrigatoriedade da Língua Inglesa 
nessa etapa de ensino, novamente sem determinar em quantas ou 
quais séries e foi facultado o ensino de outras línguas estrangeiras, 
de preferência o Espanhol, a critério dos sistemas de ensino.

A regra em apreço chamou a atenção para a possibilidade 
de se incluírem no currículo projetos e pesquisas com suporte nos 
temas transversais. 

Sobre os temas transversais, convém ressaltar que os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1998, estabeleceram os 
tais temas a serem incorporados nas áreas de conhecimento já 
trabalhadas e na vivência da escola. Eram eles: Ética, Saúde, Meio 
Ambiente, Orientação Sexual; Pluralidade Cultural; Trabalho e 
Consumo (BRASIL, 1998). 

A evolução no tratamento desses temas transversais, cada vez 
mais apropriados pelas escolas e sistemas de ensino, configurou-se 
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também por meio da ação normativa do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), que editou as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004), 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 
(BRASIL, 2010) e subsequentes normas, como as Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 
2012a); e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental (BRASIL, 2012b). Todas com valor normativo, 
diferentemente dos PCNs, que eram parâmetros, portanto 
meramente orientativos. 

Essa valorização do enfoque social e ambiental alcançou a 
elaboração da BNCC, em 2017 e 2018, que passou a denominar 
os temas de Temas Contemporâneos Transversais, diferenciando-
se dos antigos temas transversais, porque, incluídos na BNCC 
instituída, em lei, tornaram-se obrigatórios. Ainda que continue 
reconhecida a autonomia das escolas, sistemas e redes de ensino 
para inclui-los nos currículos e propostas pedagógicas. Ainda 
que respeitadas as diferenças locais, regionais e globais, nessa 
perspectiva transversal e integradora.

Os Temas Contemporâneos Transversais, descritos abaixo, 
são classificados como aprendizagens essenciais e indispensáveis a 
todas as crianças e jovens: 

1) Meio Ambiente: Educação ambiental e Educação para o 
consumo;
2) Economia: trabalho, Educação Financeira e Educação 
Fiscal;
3) Saúde: Saúde, Educação Alimentar e Nutricional;

4) Cidadania e Civismo: Vida Familiar e Social. Educação 
para o Trânsito, educação em Direitos Humanos, Direitos 
da Criança e do Adolescente, Processo de envelhecimento, 
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respeito e valorização ao idoso;
5) Multiculturalismo: Diversidade, Cultural e Educação para 
Valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e 
culturais brasileiras;
6) Ciência e Tecnologia: Ciência e Tecnologia. (BRASIL, 
2019, não paginado).

Faz-se necessário então, que se tenham em conta essas 
alterações, quando do planejamento curricular da escola.

A Lei 13.415/2017 também reafirmou a competência do 
CNE, com homologação do Ministro da Educação, para criação 
de novos componentes curriculares obrigatórios, o que esperamos 
não ocorra, haja vista o excesso de componentes curriculares já 
obrigatórios, a serem trabalhados nas diversas etapas de ensino, cujo 
volume dificulta o aprofundamento dos objetos de conhecimento 
e a necessária reflexão, a fim de que o estudante possa assimilar e 
incorporar o novo conteúdo, aos saberes já adquiridos.

A lei determinou ainda que os direitos e objetivos 
de aprendizagem do Ensino Médio, definidos na BNCC, 
obedeceriam às Diretrizes traçadas pelo CNE, nas clássicas áreas 
de conhecimento avaliadas pelo ENEM. Inovou, porém, quando 
inaugurou um novo currículo para essa etapa de ensino, composto 
agora pela BNCC, que é a Formação Geral Básica e os itinerários 
formativos desenvolvidos nas 4 áreas supracitadas, inserindo, ainda, 
uma 5ª área de Formação Técnica e Profissional.

A Formação Geral Básica se divide em unidades curriculares, 
que se efetivam por disciplinas ou componentes curriculares e 
áreas já nominadas e também por meio de projetos integradores, 
que são destinados à formação integral do estudante, baseando-se 
no desenvolvimento de competências e habilidades e de temáticas 
interdisciplinares e que envolvam problemas do cotidiano.
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Como se pode observar, a BNCC do Ensino Médio faz 
referência aos componentes curriculares. Registra que, apesar 
de a lei falar em estudos, não estão excluídos os componentes 
curriculares nas acima citadas áreas clássicas: Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química); Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia); 
Matemática e suas Tecnologias (Matemática), as quais seguem 
uma mesma estrutura: definição de competências específicas de 
área e habilidades que lhes correspondem. Na área de Linguagens e 
suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua 
Portuguesa), além da apresentação das competências específicas e 
suas habilidades, são definidas habilidades para Língua Portuguesa 
(BRASIL, 2015).

Em 21 de novembro de 2018, o CNE publicou a Resolução 
CNE/CEB nº 3, atualizando as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio.

O documento reafirmou todos os pontos fixados em lei, os 
quais enfocam o Ensino Médio como conjunto orgânico, sequencial 
e articulado, que pode ser oferecido sob diferentes formas, desde 
séries anuais até grupos não seriados.

Na educação especial, na educação do campo, na educação 
escolar indígena, na educação escolar quilombola, na educação 
de pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime 
de privação de liberdade, atendimento escolar de adolescentes e 
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, na educação 
escolar para populações em situação de itinerância e na educação a 
distância devem ser observadas as respectivas diretrizes e normas 
nacionais.

Ratificou a carga horária da etapa de ensino prevista em lei e 
chamou a atenção para a necessidade de tratamento diferenciado, 
em matéria de organização curricular e de metodologia para a 
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modalidade de Jovens e Adultos (EJA), dadas as especificidades 
da geração mais velha, podendo ser oferecida menor carga horária 
diária e anual, salvaguardada a carga horária mínima de 1200 
horas na parte comum; ressaltando a importância de se enfatizar 
a formação técnica e profissional para esses estudantes. Facultou a 
oferta de até 80% do curso a distância em todas as áreas.

Reafirmando-se que a renovação dessa etapa de ensino foi 
planejada, de modo a fomentar práticas pedagógicas com foco em 
interdisciplinaridade e transdiciplinaridade2; conexão entre teoria 
e prática; flexibilidade e diversificação dos currículos; oferta de 
conteúdos eletivos, além dos obrigatórios; articulação do currículo 
nas dimensões ciência, trabalho, linguagem, cultura e esportes; 
disponibilização de equipamentos e laboratórios; produção de 
material didático adequado às demandas; formação de professores; 
e trabalho conjunto entre escolas, demais academias, instituições 
esportivas e culturais.

O Quadro 1, a seguir, elaborado pela autora, compara o 
antigo e o novo Ensino Médio, nas variáveis projeto pedagógico, 
carga horária, currículo, formação docente e Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM).

2 A extrapolação do trabalho em disciplinas tem sido apontada 
pelos estudiosos, há muitas décadas, como uma metodologia que 
favorece decisivamente a aprendizagem. Piaget (1972) sustenta que 
a interdisciplinaridade é o primeiro diálogo entre as disciplinas, 
inaugurando-se assim, o caminho para alcançar a transdisciplinaridade, 
ambiente sem fronteiras entre as disciplinas, que abre espaço para 
distintas fontes e níveis de conhecimento.
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Quadro 1 - Comparativo: antigo e novo Ensino Médio
(Lei n. 13.415/2017)

VARIÁVEL ANTIGO 
ENSINO MÉDIO NOVO ENSINO MÉDIO

Projeto 
pedagógico

Ensino por 
competências nos 
turnos Matutino, 
Vespertino e 
Noturno.

Ensino por competências com 
Base na BNCC, formação 
técnica e profissional, por 
meio de itinerários formativos, 
em uma proposta de Ensino 
Médio integral, em tempo 
Integral Diurno e Ensino 
Noturno.

Carga 
horária 
anual 
mínima 

800 horas anuais
1000 horas anuais implantadas 
até 2022. 
1400 horas anuais no futuro

Divisão do 
Currículo

- Base Comum: 
disciplinas 
obrigatórias
- Parte 
Diversificada: 
disciplinas 
oferecidas pela 
escola consoante sua 
proposta pedagógica

- Formação Geral Básica: 
componentes curriculares 
previstos na BNCC (máximo 
de 1.800 horas-relógio anuais).
- Itinerários Formativos 
compostos de: projeto de vida, 
unidades curriculares eletivas e 
trilhas formativas (mínimo de 
1.200 horas-relógio anuais).

Currículo 
por áreas

Linguagens e suas 
Tecnologias;
Ciências da 
Natureza e suas 
Tecnologias; 
Matemática e suas 
Tecnologias; 
Ciências Humanas e 
suas Tecnologias

Linguagens e suas Tecnologias;
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias;
Matemática e suas Tecnologias; 
Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas;
Formação Técnica e 
Profissional
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 Foco no 
mundo do 
trabalho

Cursos de educação 
profissional 
técnica de nível 
médio ofertados 
separadamente, de 
forma concomitante 
ou subsequente ao 
Ensino Médio.

Ensino médio integrado à 
formação técnica e profissional 
em itinerários formativos.
Mantidos os cursos de 
educação profissional técnica 
de nível médio como opção 
profissionalizante.

Componentes 
curriculares 
obrigatórios

Disciplinas em todas 
as séries
Língua Portuguesa
Matemática 
Biologia
Física
Química
Filosofia
Geografia
História
Sociologia 
Educação Física
Arte 
Língua Estrangeira 
e Literatura.

Em todas as séries
Ensino de Língua Portuguesa e 
Matemática.

Sem indicar em qua(l)is série(s) 
do Ensino Médio
- Ensino de Arte na educação 
básica. 
- Estudos e práticas de:
  Educação Física 
  Filosofia 
  Sociologia
  Língua Inglesa 
  Arte.

Outros
elementos
do
currículo

         

Construção do projeto de vida 
do estudante e formação nos 
aspectos físicos, cognitivos e 
socioemocionais.

Requisitos
 de 
formação docente

Licenciatura para 
a disciplina a ser 
lecionada

Licenciatura para a disciplina a 
ser lecionada.
Professor com notório saber 
autorizado a lecionar na área 
técnica e profissional (critérios 
a definir).
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Base dos 
currículos 
de formação 
docente

Áreas de 
Conhecimento;
Matrizes de 
competências e 
habilidades.

BNCC; 
Matrizes de competências e 
habilidades;
Competências específicas 
em conhecimento, prática e 
engajamento profissional;
Formação para Metodologias 
Ativas;
Formação para o uso das 
tecnologias;
Formação prática desde o 1º ano.

ENEM

2 dias de provas 
iguais para 
todos, focadas em 
questões 
interdisciplinares.

Em construção pelo MEC, 
com implantação prevista para 
2024.
1º dia de provas iguais para 
todos, focadas em questões 
interdisciplinares.
2º dia de provas, de acordo com 
a carreira escolhida, com pesos 
diferentes, conforme a conexão 
entre a área da prova e o curso 
selecionado.

Língua 
Estrangeira

Uma Língua 
Estrangeira 
Moderna (LEM) 
como disciplina. 
Uma 2ª LEM, 
conforme 
disponibilidade da 
escola.

Estudo da Língua Inglesa, 
facultadas outras LEM, 
preferencialmente o Espanhol.

Fonte: Quadro elaborado pela autora (2021)

OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS NO NOVO ENSINO 
MÉDIO

O escopo do Novo Ensino Médio remeteu ao estudante 
autonomia e protagonismo, no seu processo de aprendizagem, 
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propiciando-lhe escolhas no curso de sua formação geral e 
profissional. 

Foram desenhadas possibilidades de formação com vistas às 
demandas do cotidiano, ao exercício da cidadania, à continuidade 
dos estudos e à atuação no mundo do trabalho. Planejou-se o 
desenvolvimento integral do aluno, contemplando a construção de 
um projeto de vida, nos planos pessoal, acadêmico, profissional e 
cidadão, que inclua aspectos físicos, intelectuais, culturais, sociais 
e emocionais.

A atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Médio (BRASIL, 2018) determinou que os currículos 
dessa etapa de ensino passassem a ser compostos de duas partes: 
Formação Geral Básica e Itinerários Formativos, sendo a primeira 
limitada a 1800h, garantidos os direitos e objetivos de aprendizagem 
dos estudantes, expressos em competências e habilidades previstas 
na BNCC. Como o propósito de ampliação de carga horária é 
alcançar, no primeiro momento, 3000h, restariam 1200h, a serem 
trabalhadas nos Itinerários Formativos, mas também nas já 
previstas disciplinas eletivas.

Os itinerários formativos são a parte flexível do currículo, 
que deve aprofundar conhecimentos e habilidades em uma ou 
mais áreas do conhecimento e que os estudantes podem escolher, 
de acordo com seus interesses, aptidões e objetivos, dependendo da 
capacidade de oferta das escolas ou redes de escolas.

As unidades eletivas devem proporcionar o alargamento de 
conhecimentos em áreas de interesse do estudante ou de relevãncia 
para a realidade de sua localidade.

A flexibilidade que caracteriza o novo Ensino Médio 
enseja o oferecimento dessas possibilidades de aprendizagem em 
variados formatos, como: disciplinas, módulos, cursos, núcleos de 
estudos, observatórios, núcleos de criação artística, incubadoras, 
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laboratórios, clubes, projetos, oficinas, dentre outros. E tais 
formatos podem ser desenvolvidos com duração anual, semestral, 
bimestral, dentre outras; na própria escola, em ambiente parceiro 
designado pela escola ou a distância, respeitado o limite de 20% 
das atividades para o ensino diurno e 30% para o noturno. É 
estabelecida a obrigatoriedade de suporte pedagógico e tecnológico 
adequado, bem como o acompanhamento de docente pertencente 
à respectiva escola.

Os itinerários formativos foram concebidos com fundamento 
nos seguintes objetivos:

Aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências 
gerais, às Áreas de Conhecimento e/ou à Formação Técnica 
e Profissional.
Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo 
a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida.
Promover a incorporação de valores universais, como ética, 
liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade 
e sustentabilidade.
Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma 
visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir 
nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja 
na vida. (BRASIL, 2018, não paginado).

Se o estudante aprendeu algo na área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas, em História, por exemplo, que gostaria de 
aprofundar; estudou a democratização do estado brasileiro e, 
conforme seu projeto de vida, tem interesse em seguir a carreira 
política, pode aprofundar as competências gerais da área de 
conhecimento e/ou de competência técnica e profissional, relativas 
às transições de formas e regimes de governo no Brasil e no mundo, 
complementando com valores universais desenvolvidos de modo 
transversal: ética, sustentabilidade, democracia, liberdade, justiça 
social etc, pautados em uma visão de mundo ampla e heterogênea.
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Como vimos, os itinerários formativos podem ser realizados 
nas 4 áreas de conhecimento supracitadas e na área de Formação 
Técnica e Profissional, na qual preparam para o mundo do 
trabalho.Nesta última área, envolvem a qualificação profissional, 
com formação inicial e continuada para o desenvolvimento de 
competências concernentes ao perfil profissional do Catálogo 
Brasileiro de Ocupações (CBO); a habilitação profisional técnica 
de nível médio, cuja formação profissional é atestada por meio de 
disciplinas constantes de curso registrado no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos (CNCT); formações experimentais, que são 
formações não reconhecidas, as quais requerem carência de 6 
(seis) meses a 5 (cinco) anos para se tornarem aptas à inserção 
no CNCT. De outra parte, os itinerários integrados são aqueles 
compostos de mais de uma área de conhecimento, podendo 
também ser complementados por formação técnica e profissional. 
Por exemplo, se se escolhe trabalhar por projetos, nas áreas STEM 
(Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) ou STEAM, 
incluindo Arte, o trabalho desenvolvido contempla variadas áreas 
ao mesmo tempo.

Finalmente, os eixos estruturantes permeiam todo o trabalho 
nos itinerários formativos. São eles: 

1. Investigação Científica – instiga os estudantes à pesquisa 
da realidade e à realização de práticas ou produções em uma ou 
mais Áreas de Conhecimento, na Formação Técnica e Profissional, 
bem como em temáticas de seu interesse, aplicando, ao final, os 
dados coletados. Os estudantes se envolvem em uma investigação, 
empregando a metodologia científica, desde o primeiro momento, 
que é o de identificar uma dúvida, questão ou problema e levantar 
hipóteses, passando por todas as etapas até, de posse de um 
conhecimento, utilizá-lo para solucionar problemas.
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2. Processos Criativos – eixo que estimula a capacidade criativa 
e idealizadora dos estudantes, na execução de projetos conectados 
a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e 
Profissional, bem como a temas de seu interesse. Eles atuam em 
projetos criativos, empregando e integrando distintas linguagens, 
experiência sensoriais, manifestações artísticas, culturais, e ainda, 
de mídia e ciências aplicadas. As entregas nesse eixo podem ser 
produtos analógicos ou digitais, como: obras e espetáculos de arte 
e cultura, campanhas e peças na área de comunicação, programas, 
aplicativos, jogos, robôs, circuitos etc.

3. Mediação e Intervenção Sociocultural – o foco desse 
eixo é o aprofundamento das potencialidades dos estudantes para 
empregar conhecimentos concernentes a uma ou mais Áreas de 
Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, assim como a 
temáticas de seu interesse, no intuito de construir projetos capazes 
de contribuir para a melhoria da sociedade e do meio ambiente. 
Neste eixo, busca-se motivar os estudantes para atuarem na 
mobilização e intervenção sociocultural e ambiental, com vistas a 
alcançar transformações que beneficiem a comunidade.

4. Empreendedorismo - este eixo enfatiza a capacidade dos 
estudantes para reunir conhecimentos em distintas áreas e aplicá-
los em empreendimentos pessoais ou produtivos sintonizados 
com o seu projeto de vida. É o eixo em que o aluno fortalece seu 
protagonismo, exercitando a criação de projetos de geração de 
renda, realizando um trabalho de identificação de suas próprias 
aspirações e de prospecção do mercado, iniciando-se com ações-
teste, a fim de avaliar e afinar o projeto elaborado (BRASIL, 2018).

Desse modo, ao se criarem os itinerários formativos devem 
ser escolhidos um ou mais eixos estruturantes, a fim de que sejam 
trabalhadas as habilidades comuns a todas as áreas do conhecimento 
ou as que são específicas de determinada área do conhecimento.
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A seguir, apresenta-se exemplo de dois quadros adaptados 
conforme as tabelas 1 e 2  constantes do Anexo da Portaria n. 
1.432, de 28 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018), que institui os 
referenciais curriculares para elaboração dos itinerários formativos, 
reorganizadas pela autora:

Quadro 2 - Habilidades dos Itinerários Formativos Associadas às 
Competências Gerais da BNCC 

Eixo
Estruturante

ÁREAS:
Linguagens e suas Tecnologias 
Matemática e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Investigação HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E 
FAZER CIENTÍFICO

Fonte: Adaptação dos Referenciais para a elaboração dos itinerários formativos 
pela autora (BRASIL, 2018)

No Quadro 2, está uma habilidade do eixo estuturante 
investigação científica, que é comum a todas as áreas do 
conhecimento e à área de formação técnica e profissional, 
consoante instituído nos referenciais curriculares para elaboração 
dos itinerários formativos. 

Sobre a classificação EMIFCG01, o primeiro par de letras, 
EM, indica a etapa de ensino, Ensino Médio. O segundo par, 
IF, refere-se a Itinerário Formativo. O terceiro, CG, é relativo 
às Competências Gerais da BNCC, as quais se aplicam a todas 
as áreas. O número 01 diz respeito à numeração sequencial da 
habilidade no ano ou no bloco de anos. Donde se depreende 
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que essa é a 1ª habilidade das Competências Gerais da BNCC, 
proposta nos itinerários formativos do Ensino Médio.

O Quadro 3, coletado dos supracitados referenciais para a 
elaboração dos itinerários formativos, também adaptado pela 
autora, traz as habilidades específicas a cada área, em cada eixo 
estruturante. Como por exemplo:

Quadro 3 - Habilidades Específicas dos Itinerários Formativos 
Associadas aos Eixos Estruturantes 

EIXO ESTRUTURANTE – INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Linguagens e
suas

Tecnologias

Matemática
e suas

Tecnologias

Ciências da
Natureza e 

suas
Tecnologias

Ciências
Humanas e 

Sociais
Aplicadas

Formação 
Técnica e 

Profissional

(EMIFL-
GG01)

Investigar 
e analisar a 

organização, o 
funcionamento 
e/ou os efeitos 
de sentido de 
enunciados e 

discursos.

(EIMI-
FMAT01)
Investigar 
e analisar 
situações-
problema, 

identificando e 
selecionando.

(EMI-
FCNT01)
Investigar 
e analisar 
situações-
problema.

(EMIFCHS01)
Investigar 
e analisar 
situações-
problema 

envolvendo 
temas e 

processos 
de natureza 

histórica, social 
e econômica

(EMIFF-
TP01)

Investigar e 
solucionar 
problemas 

do cotidiano 
pessoal.

Fonte: Adaptação dos Referenciais para a elaboração dos itinerários formativos 
pela autora (BRASIL, 2018)

Observa-se, a partir deste quadro, que as habilidades 
aqui listadas, a serem desenvolvidas, detalham-se percorrendo 
especificamente cada área de conhecimento, inclusive a de 
Formação Técnica e Profissional. Cada uma se identifica como a 1ª 
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habilidade específica de sua área, dentro dos itinerários formativos 
do Ensino Médio.

INFLUÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 NA 
IMPLENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO

A lei que instituiu o novo Ensino Médio, acima citada, 
determina a implementação da reforma até o ano de 2022, 
independentemente de óbices provocados pela crise sanitária no 
país.

As dificuldades de operacionalizar o ensino remoto foram 
visíveis durante o tempo em que as aulas foram totalmente suspensas, 
ou mesmo, quando da realização do ensino híbrido: aquele em que 
uma parte dos estudantes frequenta aulas presenciais e outra parte 
assiste às aulas em casa, via Internet. Essa sistemática de ensino foi 
implementada em caráter emergencial durante a pandemia, devido 
à necessidade de reduzir o número de alunos em sala, em razão do 
distanciamento exigido entre os estudantes. As escolas brasileiras, 
em geral, ainda não haviam se apropriado dessa tecnologia, o que 
provocou inúmeras dificuldades para a continuidade do trabalho 
escolar desde março de 2020.

O ensino remoto, que é aquele mediado por tecnologia, 
revelou-se de difícil acesso em regiões onde a Internet não 
alcança ou tem resolução muito baixa. A falta de computadores, 
tablets, celulares ou chips de Internet também foi verificada como 
elemento de complexidade na efetivação das aulas remotas. Há que 
se elaborar um planejamento espartano, em matéria de logística, 
haja vista a iminente implantação das escolas em tempo integral, 
além da questão da montagem de oficinas, laboratórios e outros 
equipamentos necessários, aqui já mencionados
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 Foram reportados ainda, nas escolas, eventos difíceis 
vivenciados pelos estudantes e profissionais da educação, no 
processo de ingresso no ambiente do ensino remoto emergencial: 
os gestores relataram dificuldades para contactar e localizar os pais 
e/ou responsáveis; dificuldade para lidar com o risco de contágio 
na distribuição de materiais, apostilas e livros. Além do entrave no 
acesso à plataforma Google Sala de Aula, causado pela burocracia 
(FRAGA, 2020).

Por outro lado, observa-se que a realidade do ensino híbrido 
é irreversível. Uma vez que a reforma estabelece o ensino integral 
em tempo integral, a tecnologia aparece como instrumento 
indispensável para viabilizar a ampliação de carga horária e 
otimizar as oportunidades de estudo do aluno. E, na esteira desse 
raciocínio, as metodologias ativas classificam-se como um dos 
fatores de estímulo ao protagonismo do estudante. O trabalho 
em sala de aula invertida, aprendizagem por projetos ou mediante 
problemas, o estudo de casos, a aprendizagem por pares (alunos de 
mesmo nível), ampliam as trilhas de busca do conhecimento. 

Quando um professor de História, por exemplo, envia o 
material da aula para casa, via vídeo, sempre vídeos pequenos de 
até 10 minutos, a fim de trabalhar a metodologia ativa de sala de 
aula invertida, o estudante deve ter um roteiro de como assistir a 
esse vídeo: assistir reiniciando, em caso de não haver compreendido 
a ideia ou objeto de conhecimento explicado; escrever o assunto 
do vídeo, os títulos e as palavras-chave do assunto; escrever 
informações na ordem em que aparecem; incluir desenhos, fotos, 
gráficos e tudo o que facilitar sua compreensão e lembrança; 
anotar o que entendeu e o que não entendeu; fazer anotações 
simples, mas específicas; listar as palavras, frases, lugares, pessoas 
e eventos importantes; anotar os detalhes, parando para registrar 
as informações e ideias principais e fazer perguntas. Quando o 
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estudante chega na sala de aula ou faz discussão em sala de aula 
remota, o espaço para suscitar questões mais aprofundadas e tirar 
dúvidas junto ao professor é maior, haja vista ele já haver estudado 
o assunto da aula (RODRIGUES, 2019). 

Segundo Bergman (2018), um dos criadores da classe 
invertida, a aula expositiva dispende tempo expondo ao aluno 
os objetos de conhecimento, momento que exige dele funções 
cognitivas simples, como lembrar-se e entender, enquanto se ele 
realiza essa tarefa em casa, prepara-se, com a turma e o professor, 
para operações cognitivas mais aprofundadas, como aplicar, 
analisar, avaliar e criar, na discussão de um conteúdo sobre o qual 
ele já domina as ideias básicas.

A aprendizagem do uso das metodologias, o domínio 
da tecnologia, a aplicação da transdisciplinaridade e da 
interdisciplinaridade são questões que refletem diretamente na 
formação docente, a qual sofreu grave atraso em decorrência da 
pandemia. O reflexo desse descompasso vai se tornar nítido quando 
o prazo para a implementação da reforma se esgotar e talvez enseje 
pedido e concessão de alargamento desse prazo.

Alguns Estados já submeteram seus novos currículos à 
consulta pública e outros já conseguiram alcançar o estágio de 
aprovação desses novos currículos pelos respectivos Conselhos 
Estaduais de Educação, identificando-se alguns limites impostos 
pela modalidade de consulta e debate on-line.

Estados que já iniciaram a implementação, em geral como 
teste, reportam o impasse para desenvolver elementos, como 
o projeto de vida do estudante, em uma realidade remota; e 
acrescentam também a dificuldade, no ambiente da pandemia, 
para estabelecerem parcerias com empresas, Universidades e 
outros potenciais parceiros para o desenvolvimento dos itinerários 
formativos. Ainda se apresenta relevante, a questão dos recursos 
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financeiros, que precisam ser alimentados pelo governo federal, 
haja vista o gasto excepcional e a queda na arrecadação tributária 
sofrida peles Estados, em virtude da pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Ensino Médio, instituído pela Lei n. 13.415/2017, 
consagrou o ensino por competências e habilidades e inaugurou 
um leque de possibilidades para o aprofundamento dos caminhos 
propedêutico e profissional do estudante, propiciando ampliação de 
carga horária e buscando oferecer condições para a implementação 
da formação integral em tempo integral.

Dessa forma, suas principais características se revelaram ser 
a flexibilização e a diversificação, inaugurando novas demandas de 
formação docente para acompanhar as transformações, inclusive 
devido à exigência irreversível do trabalho interdisciplinar e 
transdiciplinar, dificilmente realizado no país, devido, entre outros, 
às dificuldades de planejamento conjunto. 

Trabalhar por áreas de conhecimento, ao invés de lecionar 
disciplinas segmentadas, revela-se outro obstáculo a superar. 

Chama a atenção a relevância emprestada ao protagonismo 
juvenil, que reflete nos itinerários formativos escolhidos 
pelo estudante, na seleção de suas disciplinas eletivas e no 
acompanhamento do seu projeto de vida. O sucesso dessa prática 
vai depender principalmente da qualidade do projeto pedagógico 
da escola e da formação do professor.

Na medida em que o novo escopo dessa etapa de ensino se 
preocupa com a preparação para a vida, por meio da Formação 
Geral Básica, registra a preocupação com a preparação para a 
profissão, pela disponibilização dos itinerários formativos.
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O material didático adotado vai orientar a condução do 
processo ensino- aprendizagem, portanto a decisão a esse respeito 
se torna elemento decisivo para o sucesso do novo Ensino Médio. 
Claro está que, por si só, o material didático não responderá pelo 
resultado do processo de aprendizagem se faltarem engajamento 
profissional dos professores e demais educadores e a disposição para 
excluir antigas práticas de trabalho individualizado e expositivo 
para se adotarem novas posturas, como: o trabalho conjunto 
entre os professores; a integração entre Formação Geral Básica e 
Formação Técnica e Profissional; a visão por área; a mediação por 
tecnologia; a certificação de qualificação profissional; as vivências 
no mundo do trabalho; as já decantadas interdisciplinaridade e 
transdiciplinaridade; e a realização do fluxo financeiro de ponta a 
ponta, até a chegada dos recursos financeiros à escola e à sala de 
aula, remota ou presencial. 

É hora de a classe educadora se perguntar: - É essa a profissão 
que desejo continuar abraçando? Se não, até mais ver. Se a resposta 
for sim, então vamos todos dar as mãos. Há muito trabalho pela 
frente! 
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FUNDEB: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Geraldo Castro Sobrinho
�ays Gabriela Campos

RESUMO

O desafio para cada educador é construir a prática reinventando 
o conhecimento por meio de uma nova síntese teórico - prática. 
Toda atividade deve ser pensada, planejada e elaborada de acordo 
com a necessidade apresentada por cada faixa etária. Deve 
permitir que os estudantes usem estratégias, estabeleçam planos, 
descubram possibilidades, isto é, deve ser permeada por diversas 
situações-problema. No cerne dessa questão, toda atividade que 
envolve o processo de ensino e aprendizagem está integrada a uma 
Política Pública. Para tanto, esse trabalho tem o objetivo geral de 
analisar os avanços na educação brasileira, a partir da instituição de 
Políticas Públicas, dentre as quais o FUNDEB. Como objetivos 
específicos são elencados: compreender as concepções sobre Políticas 
Públicas educacionais; identificar as transformações escolares após 
a implementação de Políticas Públicas educacionais. A pesquisa 
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foi de natureza bibliográfica. Se conclui que o FUNDEB, como 
outras Políticas Públicas educacionais busca valorizar a educação 
básica.

Palavras-chave: Escola Pública. Educação. Política.

FUNDEB: BRAZILIAN EDUCATION AND 
PUBLIC POLICIES

ABSTRACT

�e challenge for each educator is to build practice by reinventing 
knowledge through a new theoretical - practical synthesis. Every 
activity must be thought, planned and elaborated according to the 
need presented by each age group. It must allow students to use 
strategies, establish plans, discover possibilities, that is, it must 
be permeated by several problem situations. At the heart of this 
issue, any activity that involves the teaching and learning process 
is integrated into a Public Policy. For this purpose, this work 
has the general objective of analyzing the advances in Brazilian 
education, based on the institution of Public Policies, among 
which FUNDEB. �e specific objectives are listed: to understand 
the conceptions about educational Public Policies; identify school 
changes after the implementation of public educational policies. 
�e research was of a bibliographic nature. It is concluded that 
FUNDEB, like other educational Public Policies, seeks to value 
basic education.

Keywords: Public School. Education. Policy. 
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FUNDEB: EDUCACIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS BRASILEÑAS

RESUMEN

El desafío para cada educador es construir la práctica reinventando 
el conocimiento a través de una nueva síntesis teórico-práctica. 
Cada actividad debe ser pensada, planificada y elaborada según 
la necesidad que presente cada grupo de edad. Debe permitir a 
los estudiantes utilizar estrategias, establecer planes, descubrir 
posibilidades, es decir, debe estar permeado por varias situaciones 
problemáticas. En el centro de este tema, cualquier actividad que 
involucre el proceso de enseñanza y aprendizaje se integra en una 
Política Pública. Para ello, este trabajo tiene el objetivo general 
de analizar los avances en la educación brasileña, a partir de la 
institución de Políticas Públicas, entre las que se encuentran 
FUNDEB. Se enumeran los objetivos específicos: comprender 
las concepciones sobre las políticas educativas públicas; identificar 
cambios escolares luego de la implementación de políticas 
educativas públicas. La investigación fue de carácter bibliográfico. 
Se concluye que FUNDEB, al igual que otras Políticas Públicas 
educativas, busca valorar la educación básica.

Palabras clave: Escuela Pública. Educación. Política

INTRODUÇÃO

O homem sendo um ser social, seu desenvolvimento 
está diretamente ligado com as relações que mantém com a 
humanidade, com a construção de novos saberes que vão sendo 
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adquiridos ao longo de sua história e por meio do contato com a 
cultura pertencente ao grupo do qual ele faz parte.

O processo de aquisição do conhecimento é chamado de 
educação, acompanhando o sujeito desde o nascimento até a sua 
morte. O indivíduo tem o primeiro contato com a cultura na 
família e com as relações estabelecidas com pessoas que convivem 
diariamente com ela. O segundo contato, aquele que chamamos 
de conhecimento formal, ocorre na instituição escolar, espaço em 
que o sujeito amplia seu conhecimento com o contato com uma 
nova cultura.

De acordo com Vicentino (1997), a história da educação 
brasileira, desde os primórdios, esteve diretamente voltada para 
a formação das classes sociais elitistas. A nação brasileira foi 
constituída sob a ordem do individualismo e dos favores, sendo 
voltada para a classe dominante, tendo total ausência da participação 
das classes trabalhadoras que não tiveram participação nas decisões 
políticas do país, estando fora das ações governamentais (LIMA, 
2005).

A educação brasileira teve seu maior avanço com a chegada 
da família real portuguesa, no século XIX, período marcado por 
mudanças, entre elas a criação dos primeiros cursos superiores, a 
descentralização do ensino, transferindo maior responsabilidade 
aos estados através do Ato Adicional de 1834, medidas que 
provocaram grandes modificações no ensino primário e secundário 
(NASCIMENTO, 2004). O objetivo da estrutura administrativa 
do governo colonial estava pautado em manter a exploração das 
riquezas locais, havendo a ausência de um sistema que possibilitasse 
a distribuição interna da renda (COSTA, 2006).

A história do Brasil é marcada pela desigualdade social, 
fundamentada no latifúndio, na monocultura para exportação e na 
concentração de renda nas mãos dos grandes proprietários rurais, 
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fatos que permaneceriam mesmo após a independência da colônia 
brasileira de sua metrópole portuguesa (COSTA, 2006).

Para a compreensão das políticas públicas que vieram 
proporcionar avanços educacionais importantes, entre elas a 
implantação do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), faz-se 
necessária a compreensão de alguns conceitos do que possa ser 
Políticas Públicas (DERANI, 2002).

Para tanto, esse trabalho tem o objetivo geral de analisar os 
avanços na educação brasileira, a partir da instituição de Políticas 
Públicas, dentre as quais o FUNDEB. Como objetivos específicos 
são elencados: compreender as concepções sobre Políticas Públicas 
educacionais; identificar as transformações escolares após a 
implementação de Políticas Públicas educacionais.

A realização de uma pesquisa implica a organização de todos 
os passos a serem percorridos de forma a sistematizá-la. De acordo 
com (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 12), a “[...] metodologia 
é o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, para 
se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciências 
[...]”.

Deixemos bem claro que existe diferença entre metodologia 
e método, o primeiro está relacionado ao caminho proposto 
para se chegar ao objetivo proposto indo além da descrição dos 
procedimentos, ou seja, é de fato a escolha teórica adotada pelo 
pesquisador a fim de que seja alcançado o objetivo de estudo.

Em resumo poderíamos dizer que a metodologia adotada em 
uma pesquisa nada mais é do que os métodos e técnicas utilizadas 
pelo pesquisador para a realização de um trabalho, sendo que os 
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procedimentos e o rigor a ser utilizado é que vão permitir o caráter 
científico da pesquisa.

Vera (1989, p. 9), por exemplo, afirma que “[...] em síntese, 
a metodologia somente pode oferecer-nos uma compreensão de 
certos métodos e técnicas que provaram seu valor na prática da 
pesquisa [...]”.

Uma possível saída para essa indefinição é adotar a posição 
de Barros (1986, p. 1), para quem metodologia “[...] consiste em 
estudar e avaliar os vários métodos disponíveis, identificando suas 
limitações ou não, ao nível das implicações de suas utilizações [...]”.

A EDUCAÇÃO NO CERNE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Para Bucci (2002), as Políticas Públicas podem ser definidas 
como os programas e ações governamentais que coordenam as 
atividades do Estado e das instituições privadas, a fim de que se 
possam prestar serviços relevantes para a sociedade.

Hofling (2001) define políticas públicas como sendo a 
prestação de serviços à comunidade por parte do Estado, sendo de 
sua responsabilidade a implementação e manutenção. O Estado 
e os agentes sociais deverão estar relacionados com a política 
implementada.

Para Derani (2002), políticas públicas são atos oriundos 
da relação de poder da sociedade, podendo ser materializadas de 
diversas maneiras. As ações são executadas por parte do Estado e 
destinadas à melhoria da vida social.

Para Matias-Pereira (2006), o Estado tem a função de 
promover o bem-estar comum, sendo as políticas públicas direitos 
básicos dos cidadãos e de responsabilidade do Estado. Direitos 
como: educação, saúde, habitação, emprego e muitos outros, estão 
garantidos na constituição do país e os entes federados deverão 
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promover atividade para que sejam garantidas a todos, promovendo 
um estado democrático e reduzindo as desigualdades sociais.

Após a compreensão do que sejam políticas públicas, se 
analisa que na história do Brasil as políticas sociais ganharam 
maior visibilidade a partir da década de 1930, durante o governo 
do presidente Getúlio Vargas, que governou nos anos de 1930 a 
1945 e de 1951 a 1954. Neste período o Estado passou a intervir 
de forma mais visível nas relações entre capital e trabalho. Entre 
as diretrizes definidas no período destacam-se as políticas 
educacionais (NOGUEIRA, 1998).

Nas primeiras décadas do sec. XX, momento em que o 
Brasil vivenciava politicamente uma situação de instabilidade com 
tentativas de golpe ao governo, buscavam-se mudanças no sistema 
educacional. Debates políticos filosóficos sobre a educação integral 
começam a fazer parte dos discursos no país, provocando um (re)
pensar da educação pública ofertada até então (CAVALIÉRE, 
2009).

Para Cavalari (1996), foi neste momento que se discutiu 
a ampliação das funções da escola, permitindo maior influência 
das instituições de ensino na formação das crianças e jovens, 
principalmente dos mais carentes, que acabam por necessitar mais 
da proteção do Estado, permitindo uma formação diversificada, do 
ponto de vista da filosofia crítica da educação.

O século XX foi visto por muitos como o período do 
renascimento da educação, seria na verdade a agonia da educação, 
que buscava caminhos possíveis de serem percorridos em meio a 
tantas dificuldades. Trajeto percorrido pelos educadores na escola e 
na sociedade em busca de uma educação melhor. Período marcado 
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por mudanças exigidas pelos próprios acontecimentos que se 
deram no próprio século como no século anterior (ALVES, 2004).

A educação, não se diferenciando das demais práticas sociais, 
se molda de acordo com a sociedade, à qual ela está a serviço, sendo 
assim modificada de acordo com as necessidades que vão surgindo 
e as exigências feitas por esta nova sociedade. Nada emerge por 
acaso, são propostas para atender as pressões sociais que estão 
sendo exigidas. O século XX é marcado por elas, que exigia uma 
educação pública de qualidade, como um direito das crianças e 
adolescentes (MOLL, 2013).

No Brasil, a educação caminha em direção a uma política 
educacional popular, com a valorização dos múltiplos saberes, 
pautados no que se chama trinômio educacional onde se tem 
a igualdade de gênero, as pautas Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Transgêneros (LGBT) e a igualdade racial. Destacando que a 
formação integral do cidadão é necessária como política pública 
para a formação autoeducativa da sociedade (MOLL, 2013).

Não é possível conceber a educação apenas como o processo 
que ocorre exclusivamente na sala de aula, pois o processo 
educacional ocorre em diversos locais, menos convencionais, 
porém não menos significativos. Favorecendo a formação de 
indivíduos em suas múltiplas habilidades e fazendo uso de espaços 
em que o estudante se sinta familiarizado, onde a apropriação do 
conhecimento ocorre de forma natural e significativa.

O processo de formação moderna dos indivíduos se dá, em 
grande parte na escola, porém a escola não é o único lugar em 
que são adquiridos novos saberes, ela transmite conhecimentos 
que são selecionados e que a sociedade acredita serem necessários 
para a atuação na vida em sociedade. Porém, existem muitos outros 
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valores que são importantes e adquiridos através de atividades 
práticas ao longo da vida (ERNICA, 2006).

A educação oferecida pela escola e pela família possibilita o 
contato com a história e a cultura produzida pela sociedade e essa 
aprendizagem liberta o homem. É por intermédio da educação que 
o homem se reconhece como ser produtivo e capaz de desenvolver 
totalmente suas capacidades, reforçando as ideias produzidas pelos 
projetos pedagógicos.

A escola sozinha não é capaz de formar um cidadão integral, 
é necessária a interação das atividades escolares com as diversas 
áreas que envolvem a vida cotidiana dos alunos, com a interação 
entre os diversos conhecimentos, compondo uma teia de ligação 
entres os múltiplos saberes oferecidos na escola e nos espaços 
sociais em que o aluno está inserido (ERNICA, 2006).

Anísio Teixeira (1994) defendia que a escola de qualidade 
deveria “trazer a vida para a escola”, portanto, proporcionando aos 
alunos atividades variadas correlacionadas à cultura já vivenciada 
pelos educandos em sua vida em família e social. Desta forma, os 
alunos passariam de sujeitos passivos no processo educacional para 
ativos, construindo sua própria aprendizagem.

O debate foi retomado após a aprovação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB) nº 9394/96, em seus art. 34 e 87 
que determinam um progressivo aumento da jornada escolar, 
autonomia das instituições de ensino e uma formação cidadã dos 
alunos (MOLL, 2013).

Foi somente no ano de 2006, após análise dos dados fornecidos 
pelo IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
utilizado pelo Ministério de Educação para medir a qualidade do 
aprendizado nacional, que o governo concluiu que existia grande 
desigualdade no acesso, permanência e aprendizagem na educação 
publica brasileira. Em busca da melhoria da qualidade da educação, 
o MEC adotou políticas educacionais visando à redução das 
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desigualdades. O acesso dos alunos às instituições vem crescendo, 
o que não tem crescido na mesma proporção é a qualidade e a 
permanência nas instituições de ensino. Segundo o Ministério da 
Educação:

[...] no atual contexto brasileiro, de amplo acesso das crianças 
e adolescentes à escola pública, avaliações nacionais têm 
apontado para o não alcance da aprendizagem nos patamares 
desejáveis. Tal informação indica aos gestores públicos o grau de 
complexidade que constitui o direito à educação, considerando 
que as correlações entre o acesso à escola e as condições de 
aprendizagem ofertadas nela e em outros espaços ainda não são 
inteiramente conhecidas [...]. (BRASIL, 2009, p. 18).

Os gestores públicos têm debatido muito sobre a qualidade 
da educação, pois segundo as avaliações, o sistema educacional não 
tem atingido os índices desejados. Em busca desta qualidade, se 
orienta a ampliação de tempo, espaço e oportunidade educativa 
como solução em busca da melhoria da educação pública (MOLL, 
2013).

O FUNDEB E A VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) 
representa um conjunto de 27 fundos (26 estaduais e 1 do Distrito 
Federal) que redistribui recursos destinados à Educação Básica.

Esses recursos foram criados para valorizar os professores e 
manter funcionando todas as etapas da Educação Básica (creches, 
Pré-escola, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 
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Médio até a Educação de Jovens e Adultos), excluindo-se a 
Educação Superior.

O FUNDEB entrou em vigor em janeiro de 2007 e se estendeu 
até o a no 2020, conforme previu a Emenda Constitucional nº 
53, que alterou o Art. 60 do Ato de Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), sendo necessário ajustar uma nova proposta 
para que esse fundo continuasse a valorizar os docentes (TODOS 
PELA EDUCAÇÃO, 2020).

Fazendo um recorte histórico, a partir do ano de 2007, as 
despesas com educação passaram a ser custeadas com o Fundo de 
Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB), através da Lei nº 11.494/2007. O 
FUNDEB faz referências à manutenção e custeio da educação de 
tempo integral (BRASIL, 2007).

Conforme Bittar; Bittar (2012), em 2003, as ações tomadas 
foram os investimentos no Fundo de Desenvolvimento e Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização do Magistério (FUNDEB), 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI), o Programa Universidade Para 
Todos (PROUNI) e os cursos a distância (EAD).

Todos esses programas ajudaram na expansão e acesso 
ao conhecimento nas diferentes áreas de ensino. Por meio da 
instituição do FUNDEB, se busca implementar uma educação 
de qualidade que permita aos alunos uma formação completa 
para a efetiva atuação na vida do trabalho e no convívio social 
e isso se faz presença constante nos debates e ações pensadas e 
planejadas pelos governantes, nos estabelecimentos de ensino e 
nas produções acadêmicas, no que se refere às políticas públicas em 
educação (PARO, 2000). A aquisição do conhecimento ocorre em 
diversos espaços existentes na comunidade, não estando limitado 
aos muros da escola. Assim, os teóricos que discutem a educação, 
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veem a oportunidade da aprendizagem nos mais diversos locais, 
incluindo aqueles que ofertam os serviços na comunidade e no 
convívio social. Dentre os espaços que ofertam este serviço que 
pode ser público ou privado, os alunos aprendem, pois de acordo 
com Moll (2013, p. 33):

[...] toda escola está situada em uma comunidade com 
especificidades culturais, saberes, valores, práticas e crenças – 
o desafio é reconhecer a legitimidade das condições culturais 
da comunidade para estimular o dialogo constante com outras 
culturas [...].

O sentimento de não apropriação por parte dos alunos frente 
às escolas contribui para a rebeldia e a violência, impossibilitando 
o diálogo e sendo um dos primeiros indicadores do fracasso 
escolar (ABRAMOVAY, 2004).

O diálogo entre escola e comunidade é marcado pela troca de 
saberes, juntos, a comunidade escolar e as que formam a comunidade, 
em cooperação, podem superar os preconceitos e formar cidadãos 
que estão prontos para atuar em sociedade (MOLL, 2013).

A escola pode oferecer atividades diversificadas para os 
alunos em parceria com instituições que tenham em sua agenda a 
oferta de atividades diversificadas, utilizando o espaço e a agenda 
destas instituições, a escola proporciona experiências diversas e 
não padronizadas para seus alunos (CAVALIÉRE, 2009).

A escola é espaço educador, quando são articulados projetos que 
se apropriam das praças, igrejas, monumentos, ruas, lojas, museus, todo o 
entorno e seus ambientes, que utilizados de forma planejada, colaboram 
na construção de conceitos e permitem aos alunos a vivenciarem 
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experiências que contribuam na construção de novos conhecimentos 
ou na afirmação de saberes já existentes (TORRES, 2003).

A relação escola e comunidade em um território educativo 
podem cooperar significativamente para a formação do cidadão, 
compreendendo como cidadão o sujeito que participa ativamente 
das decisões e se reconhece como parte integrante de sua 
comunidade, crescendo junto com ela, vendo sua evolução pessoal 
e a melhoria de vida e de todos os sujeitos que coabita no mesmo 
espaço (MOLL, 2013).

A troca de conhecimentos adquiridos com a comunidade, não 
tira a responsabilidade da escola no planejamento e sistematização 
da educação formativa dos cidadãos. A comunidade tem a função 
de parceira que muito enriquece e ajuda no processo de formação 
dos alunos (MOLL, 2009). Como retrata Brandão (2002, p. 23).

[...] ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja 
ou na escola de modo ou de muitos, todos nós envolvemos 
pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para 
aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para 
conviver todos os dias misturamos a vida com a educação [...].

Com base nas informações fornecidas pelo sistema de 
avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), o qual vem apontando resultados negativos da educação 
pública brasileira, o Ministério da Educação vem instituindo 
ações e programas para reverter o quadro e avançar em direção a 
uma educação de melhor qualidade (MOLL, 2009). Resultados 
fornecidos pelo IDEB dos últimos anos da educação brasileira 
registram-se a seguir:

[...] em 2006, em uma escala de 0 a 10, o IDEB identificou 
sistemas de ensino com índices que variam de 1,8 a 6,0 e escolas 
que variam de 0,7 a 8,5. Essa discrepância revela profundas 
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desigualdades nas condições de acesso, permanência e 
aprendizagem na educação escolar, refletindo a complexidade 
de um processo em que se entrelaçam diversos fatores relativos 
tanto à estruturação social, política e econômica da sociedade 
brasileira, quanto ao trabalho pedagógico realizado no 
cotidiano por professores e demais profissionais nas escolas 
[...]. Nas regiões mais pobres, como Norte e Nordeste, somente 
40% concluíram o Ensino Fundamental [...]. (BRASIL, 2009, 
p. 11).

As escolas brasileiras, a partir da avaliação do IDEB, estão 
se organizando a fim de que as metas propostas sejam alcançadas. 
Sendo um instrumento de avaliação da qualidade educacional 
externa à escola, que possibilita uma maior aproximação da 
aprendizagem real dos alunos.

O Novo FUNDEB

O Brasil, apesar da acentuada riqueza e concentração de 
renda, vigora no ranking como o sétimo país mais desigual do 
mundo. Essa assertiva foi atestada por meio do Relatório de 
Desenvolvimento Humano (RDH), de 2019, do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (DIEESE, 
2020).

A desigualdade educacional está presente por meio 
da dificuldade de acesso dos menos favorecidos ao ensino, 
problematizando-se a partir da incapacidade de financiamento 
por meio de estados e municípios localizados em regiões precárias 
(DIEESE, 2020).

O FUNDEB, conforme citado nesse trabalho em tela, foi 
criado nesse contexto de disparidade social, objetivando distribuir 
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os recursos públicos aplicados na educação básica do país, sendo o 
fundo composto a partir de um percentual fixado arrecadado.

A arrecadação parte de impostos e por meio de transferências 
dos entes federados, considerando o que cada município e estado 
pode contribuir. Os recursos distribuídos são repartidos de acordo 
com o número de matrículas de cada rede educacional pública, 
havendo a garantia de um valor mínimo por estudante (DIEESE, 
2020).

O FUNDEB auxilia a municípios que possuem baixo poder 
de arrecadação e menor capacidade de investimento a manter 
uma estrutura de ensino para atender à localidade. Segundo a 
legislação vigente, o FUNDEB valeria até dezembro de 2020, e, 
sendo encerrado, causaria um colapso na educação, aumentando 
o desequilíbrio social e repercutindo sobre o desenvolvimento 
socioeconômico do país (DIEESE, 2020).

Sendo assim, o novo FUNDEB foi aprovado por meio da 
Emenda Constitucional 108/2020, tornando-o permanente e 
ampliando o investimento da União na educação básica do país. 
Nesse sentido, a Emenda Constitucional (EC) nº 108/2020 
definiu o novo FUNDEB, possibilitando segurança jurídica ao seu 
funcionamento.

A EC ampliou o investimento federal na educação básica 
brasileira, introduzindo novos critérios de distribuição dos recursos 
arrecadados, com previsão de revisão periódica. A primeira revisão 
do novo FUNDEB deve ocorrer somente no ano de 2026 e as 
demais, a cada 10 anos.

Essas revisões permitirão corrigir possíveis distorções, tendo 
em vista manter o fundo, viabilizando seu aprimoramento e 
melhoria das condições estabelecidas. No cerne dessa questão, a 
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sociedade deve estar vigilante para exigir o aprimoramento, tendo 
em vista não perder direitos sociais (DIEESE, 2020).

No novo FUNDEB o recebimento da cota-parte do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
foi modificado, pois segundo a nova regra, dos 100% do ICMS 
recebidos pelo município, 75% provêm de operações econômicas 
relativas à sua área territorial e 25% de acordo com o que dispõe a 
lei estadual (DIEESE, 2020).

A partir da nova regra, a primeira parte ficou reduzida a, no 
mínimo, 65%, e a segunda ampliada de 25% para até 35%. Nesse 
sentido, de acordo com o Inciso II, do Art. 1º da EC nº 108 de 
2020, “os 10 p.p. adicionais a serem repassados de acordo com lei 
estadual devem ter base em indicadores de melhoria nos resultados 
de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível 
socioeconômico dos educandos.”

A aprovação do novo FUNDEB e o fortalecimento da 
política de distribuição de recursos para a educação pode ser 
resumida na Tabela 1, abaixo:

Tabela 1 – Arrecadação do ICMS segundo o novo FUNDEB

Contudo, se alerta que leis estaduais terão que ser criadas 
para serem aprovadas até 27 de agosto de 2022, tendo em vista 
regular as regras de distribuição por resultado educacional, além 
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de definir quais serão os indicadores e suas ponderações para a 
distribuição desses recursos do imposto.

Uma determinação da EC 108/2020 é a proibição do uso dos 
recursos do FUNDEB para pagar tanto aposentadorias, quanto 
pensões. A Tabela 2, abaixo, apresenta o posicionamento dos 
tribunais:

Tabela 2 – Posição dos Tribunais de Contas acerca do pagamento 
de inativos da educação

De acordo com o DIEESE (2020, p. 4):
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Com a EC 108/2020, o artigo 212 da Constituição Federal 
- que estabelece como deve ser a aplicação em Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino (MDE) - foi acrescido do 
parágrafo 7º, que prevê: “É vedado o uso dos recursos referidos 
no caput e nos §§ 5º e 6º deste artigo para pagamento de 
aposentadorias e de pensões”. Essa medida impede que 
despesas com aposentadorias e pensões sejam cobertas por 
recursos do Fundeb a título de “manutenção e desenvolvimento 
do ensino”, o que significa que casos como os dos governos 
estaduais de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que gastaram 
R$ 3 bilhões e R$ 1,2 bilhão, respectivamente, com esse item 
orçamentário em 2019, não serão permitidos. A proibição 
garantirá que tais recursos sejam efetivamente investidos 
em MDE, aumentando a receita na educação pública, sem 
necessidade de aporte de “novos” recursos.

A partir do novo Fundeb, a complementação federal foi 
ampliada de 10% para 23%, sendo i) 10% de acordo com o VAAF, 
ii) 10,5% de acordo com o Valor Aluno por ano Total (VAAT) e; 
iii) 2,5% de acordo com os resultados educacionais.

Essa ampliação ocorrerá a partir de 2021 e até 2026. A Tabela 
3, abaixo, mostra a proporção que deverá ser seguida:

Tabela 3 – Progressividade anual FUNDEB

Será destinado metade da parcela de 10,5% da 
complementação da União para a primeira etapa da educação 
básica, ou seja, para a educação infantil nas redes municipais. Essa 
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conquista será decisiva para os problemas que são encontrados 
nessa etapa de ensino.

A esse respeito, o Observatório do Plano Nacional 
de Educação, no ano de 2018, informou que as matrículas 
representaram 93,8% na pré-escola e 35,7% em creches. Nesse 
sentido, a EC 108 de 2020 fará cumprir a meta número 1 do Plano 
Nacional de Educação (PNE), universalizando as matrículas na 
pré escola, buscando atingir 50% de crianças matriculadas em 
creche até 2024.

Devido à carência da oferta de vagas públicas na educação 
infantil, serão repassados recursos financeiros para instituições 
conveniadas, (filantrópicas, comunitárias e confessionais) contanto 
que não lucrem com as atividades de ensino e aprendizagem.

Nesse contexto, investir na educação infantil significa 
reconhecer que essa primeira etapa da educação básica é primordial 
para que as crianças venham ter desempenho nas outras etapas da 
educação básica. Alguns autores, como Piaget (2002) e Vigotski 
(2010), teceram considerações sobre o processo de ensino e 
aprendizagem infantil.

Piaget dividiu o processo de ensino e aprendizagem em 
estágios. Conforme Piaget, as crianças, na faixa etária de 4 anos de 
idade, se encontram no estágio sensório motor, necessitando fazer 
atividades espontâneas e motoras. Cada estágio define o que a 
criança é capaz de fazer conforme suas características psicossociais 
e físicas.

Vigotski concebe que a ideia que se assume de criança deve 
estar entrelaçada com a relação social que se trava entre o infante 
e a sociedade, sabendo o que é estável e circunstancial em si, 
conhecendo as características e as potencialidades e, reconhecendo 
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seus limites, ideia central para o desenvolvimento da identidade e 
da conquista da autonomia por parte das crianças. Para Vigotski, o 
meio tem função essencial para o processo de ensino e aprendizagem 
infantil. Quanto mais interações a criança tiver contato, maior será 
o seu desenvolvimento.

As duas teorias contribuem significativamente para o 
processo de ensino e aprendizagem das crianças, considerando-as 
como sujeitos ativos, cujo professor terá o papel de mediador. Neste 
processo, é essencial oferecer uma educação infantil de qualidade, 
e, para que isso ocorra, é indispensável que se tenha suporte para 
tal, e isso se dá através de uma proposta pedagógica ou curricular, 
na qual o objetivo principal será o respeito às especificidades e 
particularidades das crianças.

Esse respeito não é fazer uma educação diferenciada conforme 
o desenvolvimento sócio econômico das crianças, mas tratá-las 
como iguais. Compreendo que a ideia que se assume de criança 
deve estar entrelaçada com a relação social que se trava entre o 
infante e a sociedade. Isso porque saber o que é estável e o que é 
circunstancial em si, conhecer as características, potencialidades 
e reconhecer seus limites, é central para o desenvolvimento da 
identidade e da conquista da autonomia por parte das crianças.

Será importante, ainda, para famílias com filhos pequenos, 
que, diante da falta de vagas em creches, enfrentam muito mais 
dificuldades para se inserirem no mercado de trabalho.

Outras conquistas com o novo FUNDEB serão retratadas 
no Quadro 1, abaixo:
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Quadro 1 – Conquistas do FUNDEB

REMUNERAÇÃO BENEFICIADOS ATIVIDADES
EXERCIDAS

Mínimo de 60% 
dos recursos sejam 
destinados ao 
pagamento

Trabalhadores de 
educação

Atividades de docência; 
Ofertam suporte pedagógico 
à gestão e administração 
escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão, orientação 
educacional e coordenação 
pedagógica.

Receberão 40%

Demais 
profissionais da 
educação, como 
auxiliares de 
serviços, secretárias 
de escolas,
bibliotecários/as, 
vigias, nutricionistas

Pagamento de remuneração;
Aquisição de materiais como 
carteiras.

Fonte: DIEESE (2020)

CONCLUSÃO

As tendências do novo FUNDEB expressaram as necessidades 
que se relacionaram ao momento histórico. Tais tendências 
elaboraram um modelo específico de fundo que atendesse às 
expectativas da sociedade capitalista. Uma tendência se concebe 
enquanto uma teoria que constrói os discursos, explicando a prática 
social e as ações dos homens na sociedade.

O FUNDEB se institui como um fundo vinculado às 
Políticas Públicas que busca valorizar e melhorar a qualidade 
da educação básica, portanto é uma alternativa coerente para o 
cenário brasileiro.

O novo FUNDEB instituído por meio da Emenda 
Constitucional nº 108 de 2020 trouxe muitas modificações 



112 Geraldo Castro Sobrinho • Thays Gabriela Campos

REVISTA DE EDUCAÇÃO

no que concerne à valorização da educação básica, tornando-o 
permanente.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, M. (coord.). Escolas inovadoras: experiências 
bem-sucedidas em escolas públicas. Brasília, DF: MS; UNESCO, 
2004.

ALVES, Rubem. O desejo de ensina e a arte de aprender. 
Campinas: Fundação EDUCAR Dpaschoal, 2004.

AZANHA, J. M. P. Proposta pedagógica e autonomia da escola. 
Caderno de História e Filosofia da Educação, São Paulo, v. 2, n. 
4, p. 11-21, 1998.

BARROS, Aidil Jesus Paes de; SOUZA, Neide Aparecida de. 
Fundamentos de Metodologia. São Paulo: McGraw-Hill, 1986.

BITTAR, M.; BITTAR, M. História da Educação no Brasil: a 
escola pública no processo de democratização da sociedade Acta 
Scientiarum. Education, vol. 34, núm. 2, julio-diciembre, Paraná-
BR, Universidade Estadual de Maringá, 2012, pp. 157-168

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: 
Brasiliense, 2002. (Coleção primeiros passos).

BRASIL. Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 2007. Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação. Brasília, DF: MEC, 
2007.



FUNDEB: EDUCAÇÃO BRASILEIRA E POLÍTICAS PÚBLICAS 113

EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA

BRASIL. Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 
2020. Altera a Constituição Federal para estabelecer critérios 
de distribuição da cota municipal do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), para disciplinar a disponibilização de 
dados contábeis pelos entes federados, para tratar do planejamento 
na ordem social e para dispor sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb); altera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; e dá outras providências. Brasília, 
DF: Presidência da República, 2020. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc108.
htm. Acesso em: 10 maio 2021.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. 
Características das cidades brasileiras 2015. Disponíveil em: 
cidades.ibge.gov.br/home. Acesso em: 10 maio 2021.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasília, 
DF: IBGE, [2020?]. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/
home/. Acesso em: 10 maio 2021.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 
demográfico 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso em: 10 maio 2021.

BRASIL. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamentando 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 
Brasília, DF: MEC, 2007.



114 Geraldo Castro Sobrinho • Thays Gabriela Campos

REVISTA DE EDUCAÇÃO

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano 
Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília, 
DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13005.htm. 
Acesso em: 10 maio 2021.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto 
ciclos: apresentação dos temas transversais, ética. Brasília: MEC/
SEF, 1998.

BRASIL. Sistema Integrado de Monitoramento Execução e 
Controle: SIMEC Consulta 2015. Brasília, DF: SIMEC, [202-
?]. Disponível em: simec.gov.br. Acesso em: 10 maio 2021.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas 
públicas. São Paulo: Saraiva, 2002.

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. 
O CAQi e o CAQ no PNE: quanto custa a educação pública de 
qualidade no Brasil? São Paulo: Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação, 2018. Disponível em: https://media.campanha.org.
br/caq/pdf/quanto-custaa-educacao-publica-de-qualidade-no-
brasil.pdf. Acesso em: 20 fev. 2021.

CAVALARI, R. M. F. O pensamento filosófico e a questão do 
corpo. in: DE SOUZA NETO, Samuel Corpo para malhar ou 
para comunicar? São Paulo, SP: Cidade Nova, 1996, pp. 39-50.

CAVALIÉRE, Ana Maria Villela. Escola de tempo integral versus 
alunos em tempo integral. Em Aberto, v. 21, p. 51-63, 2009.

COSTA, Lúcia Cortes da. Os impasses do estado capitalista: uma 
análise sobre a reforma do estado no Brasil. São Paulo: Cortez, 2006.



FUNDEB: EDUCAÇÃO BRASILEIRA E POLÍTICAS PÚBLICAS 115

EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos. Nota Técnica Número 248, 18 de dezembro 
de 2020. A aprovação do novo Fundeb e o fortalecimento da 
política de distribuição de recursos para a educação. Brasília, 
DF: DIEESE, 2020. Disponível em: https://www.dieese.org.br/
notatecnica/2020/notaTec248Fundeb/index.html?page=1. Acesso 
em: 19 maio 2021.

DERANI, Cristiane. Privatizações e serviços públicos: as ações 
do Estado na produção econômica. São Paulo: Max Limonad, 
2002.

ERNICA, Maurício. Percurso da Educação Integral no Brasil. 
In: SEMINÁRIO NACIONAL: TECENDO REDES PARA 
EDUCAÇÃO INTEGRAL, 1., 2006. Anais [...] São Paulo: 
[s.n.], 2006.

FABRIS, Eli Teresinha. A escola contemporânea: um espaço de 
convivência? In: REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 
30., 2007. Anais eletrônicos [...] Caxambu, MG: ANPED, 2007. 
17 p. Disponível em: http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/
trabalhos/GT13-3044--Int.pdf. Acesso em: 20 fev. 2021.

GADOTTI, Moacir. Educação integral no Brasil inovações em 
processo. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2009.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T.(org.). Métodos de 
Pesquisa. Porto Alegre: UFRGS, 2009.
GOODSON, F. Ivor. Currículo: teoria e história. 9. ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010.



116 Geraldo Castro Sobrinho • Thays Gabriela Campos

REVISTA DE EDUCAÇÃO

HERNÁNDEZ, Fernando. O Projeto-Pedagógico vinculado à 
melhoria das escolas. Pátio, Porto Alegre, n. 25, p. 08-11, fev. 2003.
HOFLING, Eloísa de Mattos. Estado e Política (pública) sociais. 
Cad. CEDES., Campinas, v. 21, n. 55, nov. 2001.

LIMA, Lizanias de Souza. História da Civilização Ocidental: 
ensino médio. São Paulo: FTD, 2005.

MAGALHÃES, Cleidilene Ramos; COSTA, Márcia Rosa da. 
Ciclos de formação: desafios da implementação, da formação 
dos educadores e do envolvimento da comunidade. In: MOLL, 
Jaqueline (org.). Os tempos da vida nos tempos da escola: 
construindo possibilidades. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

MATIAS-PEREIRA, José. Finanças Públicas. São Paulo: Atlas, 
2006.

MAURÍCIO, Lúcio Veloso (org.). Em Aberto: educação integral 
e tempointegral, Brasília, v. 22, n. 80, p. 51-63, abr. 2009.

MOLL, Jaqueline (org.). Educação integral texto referência 
para o debate nacional. Brasília: MEC/SECAD, 2009. (Mais 
Educação).

MOLL, Jaqueline (org.). Gestão intersetorial no território. 
Brasília, DF: MEC/SECAD, 2009. (Série Mais Educação).

MOLL, Jaqueline. Caminhos da Educação Integral no Brasil: 
direito a outros tempos e espaço educativos. Porto Alegre: Penso, 
2012.



FUNDEB: EDUCAÇÃO BRASILEIRA E POLÍTICAS PÚBLICAS 117

EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA

MOLL, Jaqueline. Os tempos da vida nos tempos da escola: 
construindo possibilidades. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

MOLL, Jaqueline. Revista Retratos da Escola. Brasília. v. 7, n. 13, 
p. 291-304, jul./dez. 2013.

MOREIRA, Antônio Flávio. Indagações sobre currículo: 
currículo, conhecimento e cultura. Brasília, DF: MEC/SEB, 2007.
MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São 
Paulo: Pioneira �ompson, 2002.

NASCIMENTO, Maria Isabel M. A Primeira Escola de 
professores dos Campos Gerais – PR. 2004. Tese (Doutorado). 
Universidade de Campinas, Campinas, SP, 2004. Disponível em: 
Disponível em: www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/34/
res03_34.pdf. Acesso em: 20 fev. 2021.

NOGUEIRA, Octaciano. Sistemas eleitorais e seus efeitos 
políticos. In: CARVALHO, Maria Izabel Valladão de; RUA, Maria 
das Graças (org.). O Estudo da Política: tópicos selecionados. 
Brasília: Ed. Paralelo 15, 1998.

OBSERVATÓRIO DO PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO. Indicadores e Metas. Brasília, DF: Observatório 
do PNE, 2020. Disponível em: https://www.observatoriodopne.
org.br/indicadores/metas/1-educacao-infantil/indicadores/. 
Acesso em: 20 fev, 2021.

PADILHA, Paulo Roberto. Caminho para uma escola cidadã mais 
bela, prazerosa e aprendente. Pátio, Porto Alegre, n. 25, p. 12-15, fev. 
2003.



118 Geraldo Castro Sobrinho • Thays Gabriela Campos

REVISTA DE EDUCAÇÃO

PADILHA, Paulo Roberto. Por dentro da escola pública. São 
Paulo: Xamã, 2000.

PARO, Vitor Henrique. Por dentro da escola pública. São Paulo: 
Xamã, 2000.

PIAGET, J. Seis Estudos de Psicologia. 24 ed. Rio de Janeiro: 
Florense, 2002.

ROSA, Sandra Valéria Limonta. Reflexões sobre a educação 
integral na perspectiva da escola unitária de Antonio Gramsci. 
Belo Horizonte: UFMG, [202-?]. Disponível em: http://extras.
ufg.br/uploads/248/original_4_ROSA  Sandra_Val  ria_Limonta.
pdf. Acesso em: 22 fev. 2021.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórica-crítica: primeiras 
aproximações. 8. ed. Campinas: Autores Associados, 2003.

SEVERINO, Antônio Joaquim. O projeto político-pedagógico: a 
saída para a escola. Revista de Educação AEC, Brasília, v. 27, n. 
107, p. 81-90, jun. 1998.

SOUZA, Fábio Araujo de. Inativos da educação: despesa da 
educação?. Revista Brasileira de Política e Administração da 
Educação - Periódico científico editado pela ANPAE, [S.l.], v. 
35, n. 3, p. 1018, dez. 2019. ISSN 2447-4193.

TEXEIRA, Anísio Spínola. Educação não é privilégio. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 1994.

TODOS PELA EDUCAÇÃO. O que é e como funciona o 
FUNDEB? Brasília, DF: [s.n.], 2020. Disponível em: https://
todospelaeducacao.org.br/noticias/perguntas-e-respostas-o-que-e-



FUNDEB: EDUCAÇÃO BRASILEIRA E POLÍTICAS PÚBLICAS 119

EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA

e-como-funciona-o-fundeb/#:~:text=O%20Fundeb%20entrou%20
em%20vigor,uma%20proposta%20de%20Novo%20Fundeb. Acesso 
em: 19 maio 2021.

TORRES, R. M. A educação em função do desenvolvimento local e 
da aprendizagem. In: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA. 
Muitos Lugares para aprender. São Paulo: CENPEC/Fundação 
Itaú Social/UNICEF, 2003.

VASCONCELOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho 
pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de 
aula. São Paulo: Libertad, 2004.

VEIGA, Ilma P. A. (org.). Projeto político-pedagógico uma 
construção possível. 17. ed. Campinas: Papirus, 2004.

VEIGA, Ilma P. A. Perspectiva para reflexão em torno do projeto 
político- pedagógico. In: VEIGA, Ilma; RESENDE, Lúcia Maria 
(org.). Escola espaço do projeto político-pedagógico. São Paulo: 
Papirus, 2003.

VERA, Asti. Metodologia da Pesquisa Científica. 8. ed. São Paulo: 
Globo, 1989.

VICENTINO, Claudio.; DORIGO, Gianpaolo. História Geral e 
do Brasil. Vol. 2. São Paulo: Scipione, 1997.

VIGOTSKI, L. S. A questão do meio na pedologia. Trad: M. P. Vinha. 
Psicologia USP, 21(4), 2010. Trabalho originalmente publicado em 
1935.



SOBRE O AUTOR

Geraldo Castro Sobrinho

Teve seu berço acadêmico em História (Universidade Federal 
do Maranhão). Especialista em Gestão Ambiental e Direito 
Civil. Ex- Secretário de Educação de São Luís/MA, Ex-
Presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação - 
Undime-MA. É Conselheiro Titular da Câmara de Educação 
Básica do Conselho Estadual de Educação do Maranhão e 
Presidente do Conselho Estadual do Fundeb do Maranhão.
E-mail: profgeraldocastro@gmail.com



SOBRE A AUTORA

Thays Gabriela Campos

Graduada em Enfermagem (Faculdade Estácio de São Luís 
/MA). Tem experiência na área de Enfermagem e Políticas 
Públicas. Pesquisadora na área de Saúde da Mulher, Gestão de 
Enfermagem e Unidade de Terapia Intensiva. Foi Coordenadora 
de Enfermagem em uma unidade de classificação amarela com 
26 leitos. Foi Supervisora da Unidade de Terapia Intensiva 
- UTI Oncológica do Hospital das Clínicas de São Luís/
MA. Atualmente coordena o serviço de Enfermagem em 
uma Unidade de Pronto Atendimento. Conselheira Titular 
da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de 
Educação do Maranhão. E-mail: thay110@gmail.com





ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
NA CONJUNTURA DA PANDEMIA

123

EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA

ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO NA CONJUNTURA

DA PANDEMIA

José Ribamar Bastos Ramos1

RESUMO

Em dezembro de 2019 o mundo foi abalado com a notícia de 
uma pandemia que ameaçava toda a humanidade, e, diante disso, 
providências brasileiras foram tomadas, considerando o surto do 
referido mal no território nacional. O presente artigo tem como 
objetivo apresentar alguns atos normativos e regulamentadores da 
educação básica e superior em tempos de pandemia da COVID-19, 
emitidos pelo Ministério da Educação e Conselho Nacional de 
Educação, com objetivo de repensarmos a educação e todos os seus 
processos, dado o momento de excepcionalidade vivido no Brasil 
e no mundo. Estão apresentadas algumas Portarias, a Medida 

1 Conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Maranhão – CEE/
MA, Bacharel em Direito, Licenciado em Pedagogia, Pós-Graduado em 
Metodologia do Ensino Superior e Planejamento Educacional.
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Provisória 934/2020 e, em específico, os Pareceres do CNE/CP 
n.º 05/2020, n.º 09/2020 e n.º 11/2020.

Palavras-chave: Ensino básico. Ensino superior. Atos normativos. 
COVID-19.

PERFORMANCE OF THE NATIONAL BOARD 
OF EDUCATION IN THE CONJUNCTURE OF 

THE PANDEMIC  

ABSTRACT

In December 2019 the world was shaken by the news of a 
pandemic that threatened all of humanity, and, in view of that, 
Brazilian measures were taken, considering the outbreak of the 
referred disease in the national territory. �is article aims to present 
some normative and regulatory acts of basic and higher education 
in times of pandemic of COVID-19, issued by the Ministry of 
Education and the National Council of Education, in order to 
rethink education and all its processes, given the moment of 
exceptionality lived in Brazil and in the world. Some Ordinances 
are presented, Provisional Measure 934/2020 and, in particular, 
the Opinions of CNE / CP No. 05/2020, No. 09/2020 and No. 
11/2020.

Keywords: Basic education. University education. Normative acts. 
COVID-19.
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DESEMPEÑO DEL CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN EN LA CONYUNTURA 

PANDÉMICA

RESUMEN

En diciembre de 2019 el mundo fue sacudido por la noticia de 
una pandemia que amenazaba a toda la humanidad y, ante eso, se 
tomaron medidas brasileñas, considerando el brote de la referida 
enfermedad en el territorio nacional. Este artículo tiene como 
objetivo presentar algunos actos normativos y reglamentarios 
de la educación básica y superior en tiempos de pandemia de 
COVID-19, emitidos por el Ministerio de Educación y el Consejo 
Nacional de Educación, con el fin de repensar la educación y todos 
sus procesos, dado el momento. de excepcionalidad vivida en 
Brasil y en el mundo. Se presentan algunas Ordenanzas, la Medida 
Provisional 934/2020 y, en particular, los Dictámenes de CNE / 
CP No. 05/2020, No. 09/2020 y No. 11/2020.

Palabras clave: Educación básica. Enseñanza superior. Actos 
normativos. COVID-19

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O mundo experimenta atualmente, um dos mais cruciantes 
momentos vividos pela humanidade, onde as pessoas encontram-
se inseguras e amedrontadas, pelo fato de termos uma ameaça 
causada por um vírus letal, cuja doença é chamada de COVID-19, 
e põe a sociedade em alerta e ameaça à paz mundial.
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Em 31 de dezembro de 2019, o mundo foi abalado com 
a notícia de que uma pneumonia de causas desconhecidas, 
detectada em Wuhan, na China, ameaçava toda a humanidade. 
Caracterizada como pandemia, mobilizou os órgãos 
internacionais, com destaque para a Organização Mundial da 
Saúde que declarou a disseminação comunitária da COVID-19, 
em todos os continentes e recomendou três ações básicas: 
isolamento e tratamento dos casos identificados, testes massivos 
e distanciamento social.

Providências brasileiras foram tomadas, considerando o 
surto do referido mal no território nacional, inicialmente, a partir 
do Ministério da Saúde que emitiu a Portaria n.º 188, em 3 de 
fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020a), declarando Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional.

O Ministério da Educação editou a Portaria n.º 343, em 17 
de março de 2020 (BRASIL, 2020b), manifestando-se, em caráter 
excepcional, pela substituição das aulas presenciais por aulas que 
utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, por 
instituições de educação superior integrantes do Sistema Federal 
de Ensino.

Em sequência, foram emitidas as Portarias n.º 345, 356 
e 544 de, respectivamente, 19 de março, 20 de março e 16 de 
junho de 2020 (BRASIL, 2020c; BRASIL, 2020d; BRASIL, 
2020j). O Congresso Nacional, em 20 de março de 2020, editou 
o Decreto Legislativo n.º 6, reconhecendo a ocorrência do estado 
de calamidade pública vivida pela nação brasileira (BRASIL, 
2020e).

Ainda como providência para o enfrentamento emergencial, 
o governo federal emitiu a Medida Provisória n.º 934, em 1º de 
abril de 2020, estabelecendo:
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Normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do 
ensino superior, decorrentes das medidas para enfrentamento 
da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei 
n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. (BRASIL, 2020f, p. 1).

Dessa forma, o objetivo do presente artigo é divulgar atos 
normativos do Conselho Nacional de Educação/CNE, a partir das 
providências tomadas pelos competentes órgãos públicos, sobre a 
disseminação da COVID-19.

AÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

O Conselho Nacional de Educação, no cumprimento 
de suas competências constitucionais, e no desempenho de sua 
função normativa, considerando a situação epidêmica vivida no 
momento, em todo o território nacional, emitiu em 28 de abril 
de 2020, o Parecer n.º 5/2020, aprovando recomendações sobre 
“Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento 
da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia de 
COVID -19.” (BRASIL, 2020g, p. 1), o qual foi homologado 
pelo Ministério da Educação, com alterações do item 2.16 (sobre 
avaliações e exames no contexto da situação de pandemia).

O referido Parecer foi precedido de Edital de Chamamento 
de Consulta Pública, que teve como resultado, o recebimento de 
cerca de 400 contribuições oriundas de organizações representativas 
dos setores público e privado da educação básica e superior, de 
instituições de ensino e profissionais da área da educação, além de 
alunos e pais de alunos.

Acresça-se ainda, como contribuições à emissão do Parecer 
CNE/CP n.º 5/2020 (BRASIL, 2020g), a realização de vários 
Webinars envolvendo a União Nacional dos Dirigentes Municipais 
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de Educação (UNDIME), o Conselho Nacional dos Secretários 
Estaduais de Educação (CONSED), a União dos Conselhos 
Municipais de Educação (UNCME) e o Fórum Nacional dos 
Conselhos Estaduais de Educação (FNCE).

Além disso, no mesmo Parecer, após o histórico das ações 
desenvolvidas inicialmente pelos órgãos públicos competentes, 
o Conselho Nacional de Educação realizou profunda análise 
da situação educacional brasileira no contexto da pandemia 
COVID-19, apresentando vários desafios significativos a serem 
enfrentados:

Como garantir padrões básicos de qualidade para evitar o 
crescimento de desigualdade educacional no Brasil?
Como garantir atendimento das competências e dos objetivos 
de aprendizagem previstos na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e nos currículos escolares ao longo deste 
ano letivo?
Como garantir padrões de qualidade essenciais a todos os 
estudantes submetidos a regimes especiais de ensino que 
compreendam atividades não presenciais mediadas ou não por 
tecnologias digitais de informação e comunicação?
Como mobilizar professores e dirigentes dentro das escolas 
para o ordenamento de atividades pedagógicas remotas? 
(BRASIL, 2020g, p. 3).

Ainda, no decorrer do Parecer, são abordados assuntos da 
mais alta relevância, com recomendações a serem implantadas e 
implementadas pelos Sistemas de Educação, durante o período de 
pandemia:

a) Dos direitos e objetivos de aprendizagem;
b) Do calendário escolar e carga horária a ser cumprida;
c) Da competência para gestão do calendário escolar;
d) Da reorganização do calendário escolar;
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e) Da reposição da carga horária de forma presencial ao fim 
do período de emergência;

f) Do cômputo de carga horária realizada por meio de 
atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por 
tecnologias digitais de informação e comunicação) a fim de 
minimizar a necessidade de reposição de forma presencial.

O CNE ainda tece comentários sobre as especificidades de 
cada etapa e modalidade de ensino, para enfrentar os desafios e 
implementar recomendações minimizadoras da pandemia, e 
discorre sobre Educação Infantil, abordando orientações para os 
pais e instituições escolares, de crianças das creches (0 a 3 anos) e 
da pré-escola (4 a 5 anos), visando ao atendimento dos objetivos 
educacionais e os cuidados a serem adotados, com a higiene e 
alimentação (BRASIL, 2020g).

Ainda sobre Educação Infantil, percebe-se a importância 
dada ao que estabelece o inciso I do Artigo 31 da LDB 9394/96 
(BRASIL, 1996), que diz que a avaliação é realizada com fins de 
acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, 
sem o objetivo de promoção, mesmo para o Ensino Fundamental, 
sendo assim, ela assegura o seu direito de progressão, sem retenção.

Sobre Ensino Fundamental - Anos Iniciais, o Parecer ainda 
aponta sobre as dificuldades dos estudantes nessa faixa etária, para 
acompanhar atividades online, tendo em vista encontrarem-se 
em fase de alfabetização formal, sendo necessária a supervisão de 
adultos para realização das atividades. Todavia, foram sugeridas 
várias possibilidades para que as atividades sejam realizadas, 
a exemplo: aulas gravadas para televisão; sistema de avaliação 
realizada a distância; leitura dos pais para os filhos; distribuição de 
vídeos educativos por meio de plataforma online; estudos dirigidos 
com supervisão dos pais, etc. (BRASIL, 2020g).
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Sobre os Anos Finais e Ensino Médio do Ensino 
Fundamental, o CNE considera, no Parecer, que as dificuldades 
cognitivas para a realização de atividades online são reduzidas ao 
longo do tempo, com maior autonomia dos estudantes, havendo, 
entretanto, necessidade de acompanhamento. Sugestões para 
funcionamento foram feitas, dentre elas, destacamos: elaboração 
de sequências didáticas construídas conforme BNCC; distribuição 
de vídeos educativos; realização de atividades online síncronas; 
estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, etc. (BRASIL, 2020g).

Sobre o Ensino Técnico, o Parecer também emite 
pronunciamento, discorrendo sobre suas modalidades e 
peculiaridades, com sugestões de funcionamento no período 
pandêmico (BRASIL, 2020g).

Tratando da Educação de Jovens e Adultos, o CNE faz 
referência à legislação regulamentadora dessa modalidade de 
ensino e recomenda que, respeitada a legislação e observadas a 
autonomia e competências, as instituições dialoguem com os 
estudantes, visando a desejada educação de qualidade nesse 
momento de excepcionalidade (BRASIL, 2020g).

A Educação Especial também constituiu preocupação do 
CNE, o qual apontou que:

As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos 
alunos de todos os níveis, etapas e modalidades educacionais. 
Portanto, é extensivo àqueles submetidos a regimes especiais 
de ensino, entre os quais os que apresentam altas habilidades/
superdotação, deficiência e Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). (BRASIL, 2020g, p. 14).

Após julgar considerações importantes sobre a Educação 
Especial, é expresso no Parecer, que:
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[...] as orientações gerais direcionadas aos diversos níveis 
de ensino, prescritos neste documento, também se aplicam 
às especificidades do atendimento dos estudantes da 
Educação Especial, modalidade transversal a todos os níveis e 
modalidades de educação, como previsto na LDB. (BRASIL, 
2020g, p. 15).

Educação Indígena, do Campo, Quilombola e Povos 
Tradicionais, também constituíram assuntos abordados no 
Parecer, com algumas sugestões de funcionamento, considerando 
as diferentes condições de acessibilidade dos estudantes e as 
dificuldades relacionadas às atribuições dos sistemas de ensino 
estaduais e municipais no atendimento dessas comunidades 
(BRASIL, 2020g).

Quanto ao Ensino Superior, o CNE em exposição detalhada, 
confirma a tradição de utilização, nesse nível, de mediação 
tecnológica, tanto no presencial quanto no ensino a distância, 
assegurando que:

Segundo o censo da Educação Superior do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
o Brasil conta hoje com 8.740.338 matrículas totais em todos 
os níveis e modalidades. A educação a distância responde por 
40% do total dos 3.445.935 ingressantes em 2018 na educação 
superior. Dessas o setor público comparece com cerca de 
60.000 matrículas. Nota-se que desde 2008 a participação 
da EaD nas matrículas totais mais que dobrou Cursos de 
Licenciatura possuem hoje 816.888 matrículas a distância. 
(BRASIL, 2020g, p. 16).

Foram referenciadas as Portarias MEC n.º 343/2020 e 
MEC n.º 345/2020, posteriormente revogadas pela Portaria n.º 
544/2020 e feita alusão à MP n.º 934/2020 (BRASIL, 2020g).
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Em seguida foram listadas pelo CNE várias indicações para 
o retorno às aulas do Ensino Superior, sendo algumas destas:

• início das atividades com o calendário de reposição de 
conteúdos e carga horária de forma presencial e não presencial;
• estabelecer a oferta de aulas presenciais de forma gradual, 
em paralelo com processo de reposição;
• considerar a continuidade em menor escala do contágio e 
manter, no encerramento da quarentena, as atividades não 
presenciais em conjunto com as presenciais, mantendo um 
retorno paulatino à presencialidade de 25%, 75% e 100%, 
distribuídos durante o restante do ano letivo;
• realização da avaliação do ENADE após a conclusão do ano 
letivo. (BRASIL, 2020g, p. 19).

O Parecer ainda se pronunciou sobre as avaliações e exames 
diante do contexto da situação de pandemia, não tendo este item, 
sido homologado pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2020g).

Por último, o Parecer versou sobre Diretrizes para 
reorganização dos calendários escolares, para o que, 
preliminarmente, foram apresentadas várias implicações para o 
estabelecimento de uma norma nacional (BRASIL, 2020g). Essas 
implicações ensejam o seguinte posicionamento do CNE:

Assim, o CNE reitera que a normatização da reorganização 
do calendário escolar de todos os níveis e etapas da educação 
nacional, para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual prevista na LDB em seus artigos 24 e 31, nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e nos currículos dos cursos de ensino 
superior, é de competência de cada sistema de ensino. Para 
reorganização do calendário escolar, os sistemas de ensino 
deverão observar, além do disposto neste Parecer, os demais 
dispositivos legais e normativos relacionados a este item. 
(BRASIL, 2020g, p. 21).
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E como orientação, são relacionadas alternativas para 
o cumprimento da carga horária mínima estabelecida, neste 
momento de excepcionalidade provocada pela pandemia, dentre 
as quais estão:

1. reposição da carga horária de forma presencial ao final do 
período de emergência;
2. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas 
não presenciais realizadas enquanto persistirem restrições 
sanitárias para presença de estudantes nos ambientes escolares 
coordenado com o calendário escolar de aulas presenciais; e
3. cômputo de carga horária de atividades pedagógicas 
não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais 
de informação ou comunicação), realizadas de forma 
concomitante ao período de aulas presenciais, quando do 
retorno às atividades. (BRASIL, 2020g, p. 21).

Dando continuidade às ações, o Conselho Nacional de 
Educação emitiu o Parecer CNE/CP n.º 9/2020, de reexame 
do Parecer n.º 5/2020, com a mesma temática, onde o voto da 
comissão se pronuncia da seguinte forma:

Nos termos deste parecer, a Comissão submete ao Conselho 
Pleno as orientações com vistas a Reorganização do Calendário 
Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 
presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da Pandemia da COVID-19. (BRASIL, 
2020h, p. 1).

A pandemia continuou e o CNE emitiu o Parecer CNE/
CP n.º 11/2020, homologado parcialmente pelo ministro 
da Educação, em despacho datado de 31 de julho de 2020, 
publicada no Diário Oficial da União de 3 de agosto de 2020. 
Esse Parecer tem como temática: “Orientações educacionais 
para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e 
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não presenciais no contexto da pandemia” (BRASIL, 2020j, p. 
1), onde, inicialmente, consta:

Este Parecer foi organizado em colaboração com o Ministério 
da Educação (MEC) e contou com participação das entidades 
nacionais como a União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime), o Conselho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed), a União dos Conselhos Municipais 
de Educação (UNCME), a FNCEM, o Fórum das Entidades 
Educacionais (FNE), além da interlocução com especialistas e 
entidades da sociedade civil. (BRASIL, 2020j, p. 1).

Referindo-se aos vários desafios existentes, mencionados 
inclusive no Parecer CNE/CP n.º 5/2020, e à autonomia das 
escolas e dos sistemas de ensino, estabelece o CNE, como objetivo 
deste Parecer:

1. Apoiar a tomada de decisões para o retorno das aulas 
presenciais;
2. Oferecer diretrizes que orientem o planejamento dos 
calendários e dos protocolos específicos dos estabelecimentos 
de ensino, definidos pelas autoridades locais e regionais;
3. Oferecer sugestões e recomendações de cunho 
organizacional e pedagógico que podem ser desenvolvidos 
pelas escolas e sistemas de ensino. (BRASIL, 2020j, p. 2).

Referindo-se às experiências recentes de abertura de escolas 
em diferentes países, o Parecer sugere orientações e recomendações 
para adoção nos sistemas educacionais brasileiros, neste momento 
de pandemia, onde artigos importantes publicados sobre o impacto 
da COVID-19, são referenciados no mesmo (BRASIL, 2020j).

Consta no Parecer a afirmativa de que o planejamento de 
volta às aulas ocorre em três frentes principais:

Acolhimento; avaliações diagnosticadas para identificar 
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os níveis de aprendizagem dos estudantes e, a partir disso 
estabelecer intervenções; reorganização do espaço físico 
e a adoção de medidas de higiene necessárias para evitar a 
contaminação da COVID-19. (BRASIL, 2020j, p. 6).

São relatados ainda no contexto do Parecer, vários estudos 
e pesquisas, dentre as quais destaca-se a realizada pela Undime 
e vários parceiros, com questionários aplicados a 3.978 (três mil 
novecentos e setenta e oito) redes municipais, onde são constatadas 
as seguintes informações importantíssimas à elaboração dos 
calendários escolares:

• 83% (oitenta e três por cento) dos alunos das redes públicas 
vivem em famílias vulneráveis com renda per capita de até 1 
(um) salário-mínimo;
• 79% (setenta e nove por cento) dos alunos das redes 
públicas tem acesso à internet, mas 46% (quarenta e seis por 
cento) acessam apenas por celular e 2/3 dos alunos não têm 
computador;
• 60% (sessenta por cento) das redes municipais que 
suspenderam as aulas presenciais estão oferecendo atividades 
remotas;
• 43% (quarenta e três por cento) das redes municipais 
utilizam materiais impressos nas atividades remotas; 57% 
(cinquenta e sete por cento) conteúdos digitais e videoaulas 
gravadas;
• 958 (novecentos e cinquenta e oito) redes municipais 
têm políticas de monitoramento das atividades remotas e 
acompanhamento dos alunos; e
• Mais da metade das redes indica que as maiores dificuldades 
para a implementação das atividades não presenciais 
são: indefinição das normativas dos respectivos sistemas; 
dificuldades dos professores em lidar com as tecnologias e 
falta de equipamentos. (BRASIL, 2020j, p. 6).

O CNE apresenta, também, uma preocupação com o 
funcionamento das despesas com a educação básica da rede pública, 
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citando inclusive um estudo realizado pelo Instituto Unibanco, o 
que aponta que “[...] para evitar o colapso financeiro das redes 
públicas de educação básica serão necessários recursos adicionais 
da ordem de R$ 30 bilhões de reais [...]” (BRASIL, 2020j, p. 7), 
levando em consideração as despesas previstas para 2020, além 
de muitas outras para implementação de providências a partir de 
2021.

Reportando-se ao Parecer CNE/CP n.º 5/2020, faz constar 
neste, um diagnóstico da educação superior, com aprofundamento 
da análise e ampliação das recomendações para organização do 
calendário escolar de todos os níveis e etapas da educação nacional.

O CNE refere-se a um protocolo de biossegurança, da mais 
alta relevância, publicado pelo MEC para retorno das atividades nas 
instituições federais de ensino, estabelecendo medidas de proteção 
e prevenção à COVID- 19, como instrumento de apoio no retorno 
gradual das atividades, com manutenção de um ambiente seguro 
e saudável para os alunos, servidores e colaboradores (BRASIL, 
2020j), o qual faz as seguintes recomendações detalhadas:

a) Coordenação e cooperação de ações entre os níveis de 
governo;
b) Estabelecimento de redes colaborativas entre níveis 
educacionais e entidades públicas e particulares;
c) Coordenação territorial;
d) Estabelecimento de calendário de retorno;
e) Planejamento de calendário de retorno;
f) Comunicação;
g) Formação e capacitação de professores e funcionários;
h) Acolhimento;
i) Planejamento das atividades de recuperação dos alunos;
j) Flexibilização acadêmica;
k) Coordenação do Calendário de 2020/2021;
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l) Flexibilização regulatórias;
m) Flexibilização de frequência escolar presencial.

Concluindo, pronuncia-se o CNE, sobre assuntos que 
permeiam as atividades pedagógicas dos estabelecimentos de 
ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, sugerindo 
medidas a serem prescritas pelos sistemas, quando da elaboração 
de suas normas (BRASIL, 2020j):

a) Monitoramento que deve se realizar durante o isolamento e 
fechamento das escolas e na impossibilidade deste, definição 
de estratégias de recuperação de aprendizagem com base na 
avaliação de cada curso;
b) Avaliação Diagnóstica e Formativa dos alunos no retorno 
às aulas presenciais para avaliar o que o aluno aprendeu e 
quais as lacunas de aprendizagem;
c) Avaliação somativa da escola, que deverá considerar o 
currículo efetivamente cumprido no ano de 2020;
d) Exames de final de ano (promoção), com atenção especial 
para os estudantes que estão cursando os anos finais do ensino 
fundamental e médio, com citação da MP n.º 934/2020 e do 
Parecer CNE/CP n.º 5/2020, institutos jurídicos apoiadores 
à resolução das diversas situações;
e) Orientações para o atendimento ao público da Educação 
Especial, não homologadas pelo Ministério da Educação, 
em Despacho datado de 31 de julho de 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os Pareceres CNE/CP n.º 5/2020 e n.º 11/2020, em suas 
conclusões informam que as orientações prestadas devem ser 
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consideradas como sugestões aos sistemas de ensino, redes, escolas, 
professores e gestores.

É recomendado ainda que as soluções encontradas no âmbito 
dos estados e municípios, devem considerar as competências e 
habilidades da BNCC, a serem alcançadas no continuum 2020-
2021, e que seja adotado o regime de colaboração entre os governos 
federal, estaduais e municipais, em todas as ações de definição do 
calendário de retorno.

Realçam a importância do acesso às tecnologias existentes 
como rádio, TV, internet, plataformas e blogs educacionais como 
meios eficientes, eficazes e efetivos na condução dos processos 
educacionais.

Por fim, reitera a informação de que cada sistema de ensino 
deverá expedir normas específicas, a partir destes Pareceres, para 
vigência no âmbito de sua jurisdição.
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A COMPLEXIDADE DA EDUCAÇÃO 
QUILOMBOLA NO ESTADO DO MARANHÃO E 

SEU AGRAVAMENTO EM TEMPOS DE PANDEMIA
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Laurinda Maria de Carvalho Pinto

RESUMO

O estudo em foco consiste em uma reflexão sobre os problemas 
para a educação quilombola no Estado do Maranhão, a partir 
de reuniões da Comissão de Estudo e das audiências públicas 
realizadas pelo Conselho Estadual de Educação, no período de 07 
de agosto de 2019 até o presente momento. Metodologicamente, 
trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratório-descritiva, 
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na qual utilizamos documentos legais como a LDB 9.394/96, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana (2014) e algumas legislações do Parecer CNE/
CEB n° 16/2012 e a Resolução n° 8/2012 que define Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. 
Teve-se chance de estudo de outras legislações internacionais, 
nacionais, regionais e locais, inclusive da Resolução nº 060/2010-
CEE/MA, que estabelece normas complementares para inclusão 
do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira, nas instituições de 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio integrantes do Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão.

Palavras-chave: Educação Quilombola. Complexidade. Pandemia.

THE COMPLEXITY OF QUILOMBOLA 
EDUCATION IN THE STATE OF MARANHÃO 

AND ITS AGGRAVATION IN PANDEMIC 
TIMES   

ABSTRACT

�e study in focus consists of a reflection on the problems for 
quilombola education in the State of Maranhão, from meetings of 
the Study Commission and the public hearings held by the State 
Education Council, from August 7, 2019 to the present time. 
Methodologically, it is an exploratory-descriptive bibliographic 
research, in which we use legal documents such as LDB 9.394 
/ 96, the National Curricular Guidelines for the Education of 
Ethnic-Racial Relations and for the Teaching of Afro-Brazilian 
and African History and Culture (2014) and some legislations of 
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Opinion CNE / CEB No. 16/2012 and Resolution No. 8/2012 
that defines National Curriculum Guidelines for Quilombola 
School Education. �ere was a chance to study other international, 
national, regional and local legislation, including Resolution nº 
060/2010-CEE / MA, which establishes complementary norms 
for the inclusion of Afro Brazilian History and Culture studies, in 
Elementary and Secondary Education institutions. High School 
members of the Maranhão State Education System.

Keywords: Quilombola Education. Complexity. Pandemic.

LA COMPLEJIDAD DE LA EDUCACIÓN 
QUILOMBOLA EN EL ESTADO DE 

MARANHÃO Y SU AGRAVACIÓN EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

RESUMEN

El estudio en foco consiste en una reflexión sobre la problemática 
de la educación quilombola en el estado de Maranhão, a partir 
de reuniones de la Comisión de Estudio y audiencias públicas 
realizadas por el Consejo Estatal de Educación, desde el 7 
de agosto de 2019 hasta la actualidad. Metodológicamente, 
es una investigación bibliográfica exploratoria-descriptiva, en 
la que utilizamos documentos legales como LDB 9.394 / 96, 
las Directrices Curriculares Nacionales para la Educación de 
Relaciones Étnico-Raciales y para la Enseñanza de la Historia y 
Cultura Afrobrasileña y Africana ( 2014) y algunas legislaciones 
de Opinión CNE / CEB No. 16/2012 y Resolución No. 8/2012 
que define los Lineamientos Curriculares Nacionales para la 
Educación Escolar Quilombola. Hubo la oportunidad de estudiar 
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otra legislación internacional, nacional, regional y local, incluida 
la Resolución No. 060/2010-CEE / MA, que establece reglas 
complementarias para la inclusión del estudio de la Historia y 
Cultura Afrobrasileña, en las Escuelas Primarias y miembros de la 
escuela secundaria del Sistema Educativo del Estado de Maranhão.

Palabras clave: Educación Quilombola. Complejidad. Pandemia.

INTRODUÇÃO

O presente artigo propõe uma reflexão sobre os problemas 
para a educação quilombola no Estado do Maranhão, a partir de 
reuniões da Comissão de trabalho designada pela então presidente 
do Conselho Estadual de Educação do Maranhão (CEE-MA), 
Maria do Socorro Azevedo Carneiro, em 07 de agosto de 2019, 
pela Portaria n° 025/2019-GP/CEE. 

Os trabalhos realizados por essa Comissão foram essenciais 
para a elaboração de anteprojeto de resolução sobre as diretrizes 
para a Educação Escolar Quilombola no Sistema Estadual de 
Educação do Maranhão e contaram com a participação de diversos 
setores da sociedade civil: conselheiros de educação (CEE-MA), 
promotoria da Educação, líderes de comunidades quilombolas e 
professores de escolas quilombolas.

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica e descritivo-
exploratória, na qual nos fundamentamos em referenciais teóricos 
sobre o tema e documentos publicados pelo CEE-MA e pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE). No referencial teórico, 
destacamos ainda autores como Reis e Gomes (2000), Souza e 
Croso (2007), Reis (2007), entre outros.
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Desta forma, na primeira seção, faremos um breve histórico 
da fundamentação e complexidade da implementação da Educação 
Quilombola nos projetos políticos-pedagógicos da Educação 
Básica nacional, a partir da Lei 10.639/03.

Na segunda seção, apontaremos as ações propostas pelo 
CNE e pelo CEE-MA para a educação quilombola em tempo 
de pandemia, com a criação da Comissão de Implementação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana, no estado do Maranhão. E, por fim, 
apresentaremos as nossas considerações finais.

APONTAMENTOS DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA: 
desafios e obstáculos para implementação no currículo da 
educação maranhense

Refletir a especificidade do lugar e pensar a educação a partir 
dele requer que se entre na complexidade do que significa defini-
lo, e por isso, surgem dúvidas: a partir do quê? A partir de quem? 
A partir de qual concepção? Se o lugar que Santos (2001) anuncia, 
constitui-se nessa trama de continuidades e descontinuidades, 
semelhanças, heterogeneidades: a partir de qual pressuposto se 
pode partir para falar dos sentidos da educação quilombola? 

Para Reis e Gomes (2000, p. 23) a história dos quilombos é 
uma história cheia de ciladas e surpresas, de avanços e recuos, de 
conflitos e compromissos, sem o sentido linear, “[...] uma história 
que amplia e torna mais complexa a perspectiva que temos de 
nosso passado [...]”.

O território quilombola se constitui enquanto um 
agrupamento de pessoas que se reconhecem com a mesma etnia, 
que passam por inúmeros processos de transformações culturais 
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como forma de adaptação resultante do caminhar da história, 
mas se mantêm se fortalecem e redimensionam as suas redes de 
solidariedade (RATIS, 2003; 2004).

Coerentemente com suas reivindicações e propostas 
históricas, as fortes campanhas empreendidas pelo Movimento 
Negro têm possibilitado ao Estado Brasileiro formular projetos no 
sentido de promover políticas e programas para a população afro-
brasileira e valorizar a história e a cultura do povo negro. Entre os 
resultados, a Lei 9.394 de 1996 foi alterada por meio da inserção 
dos Artigos 26-A e 79-B, referidos na Lei 10.639 de 2003, que 
torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira 
e africana no Currículo Oficial da Educação Básica e inclui no 
calendário escolar o dia 20 de novembro, como o Dia Nacional da 
Consciência Negra.

Mas estas conquistas representam ainda muito pouco diante 
do cenário gigantesco das desigualdades sociais do país, bem como 
da situação de exclusão social, racismo e discriminação sofridos 
pelos negros na sociedade brasileira. Em relação aos quilombolas, 
a situação ainda é mais agravante, no tange às carências de recursos 
básicos: saúde, alimentação, moradia, emprego, qualidade de vida 
e, sobretudo, educação.

Cabe destacar nesse processo o protagonismo da Coordenação 
Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas (CONAQ) e de várias outras organizações 
quilombolas locais, as quais são responsáveis pelas pressões 
ao Estado brasileiro pelo atendimento educacional que leve 
em consideração a realidade quilombola no país. As respostas, 
porém, ainda são lentas dada a gravidade da situação de 
desigualdade e invisibilidade que ainda recai sobre as escolas 
localizadas em territórios remanescentes de quilombos ou que 
atendem a essa parcela da população. (BRASIL, 2011, p. 4)
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Desde a sanção da Lei 10.639 de 2003, diversas instituições 
(Ação Educativa, Ceert, Ceafro, Mieibi) e pesquisadores brasileiros 
têm se engajado na luta pelo desenvolvimento de estudos, pesquisas 
e projetos voltados à promoção da igualdade racial e de gênero 
(SOUZA; CROSO, 2007), bem como no processo conscientização, 
luta e resistência dos valores e conquistas do Movimento Negro, 
ao longo do século XX.

Neste sentido, surge a necessidade de assegurar as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação Quilombola e as escolas 
que atendem estudantes oriundos de territórios quilombolas. 
O Parecer CEE nº 3/2004 que institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs) para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
homologadas pela resolução do CNE/CP nº 1/2004, o estatuto da 
igualdade racial instituído pela Lei 12.288 de 20 de julho de 2010, 
destinam-se a garantir à população negra a efetivação da igualdade 
de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, 
coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas 
de intolerância étnica.

Após dezessete anos de implementação da Lei 10.639/03, 
sabe-se que diversas recomendações foram feitas pelo MEC, a 
partir das DCNs para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 
todavia, verifica-se que, no panorama geral, muito pouco se tem 
feito para o cumprimento da lei em algumas esferas da educação 
brasileira.

Não se pode negar, por exemplo, as conquistas positivas da 
implementação da Lei no Ensino Superior, que implementou 
nas licenciaturas componentes curriculares (Educação para 
a diversidade, Educação para as relações étnico-raciais), que 
contemplassem as exigências legais, e com a sanção da Lei 
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11.645/08, a inclusão da Educação Indígena, além da criação das 
cotas de ação afirmativa, que efetivaram a inserção de estudantes 
negros nas universidades públicas do país. Destaca-se que, “Agora 
se por um lado a adoção de políticas de cotas permite um acesso 
considerável de negros à Universidade, por outro, há de se considerar 
a necessidade de políticas de permanência de qualidade, e esse é o 
desafio posto às Universidades brasileiras [...]” (REIS, 2007, p. 66).

De fato, muitos estudantes negros, oriundos de famílias pobres, 
são os primeiros da família a ingressar em uma Universidade. Sem 
dúvidas, a Universidade é uma possibilidade de mobilidade social, 
não só para o estudante, mas para a família como um todo, que se 
une e se solidariza para custear e ajudar nos estudos do jovem que 
ingressa na Instituição de Ensino Superior (IES).

No que tange à implementação da lei na Educação Básica, 
o panorama apresenta-se mais complexo, dada a dimensão e 
diversidade dos atores envolvidos e a dificuldade de execução 
dos planos de ação e recomendações dos órgãos deliberativos e 
executivos das ações educacionais. 

Souza e Croso (2007, p. 71-72) apontam quatro recomendações 
essenciais para o bom desempenho na implementação da Lei 
10.639 na escola: primeira – reconhecer o racismo que permeia 
a nossa sociedade e, consequentemente, nossas escolas e pautá-lo 
sem receios de enfrentar as tensões; segunda – afirmar a equidade 
como estratégia de busca de igualdade, a partir do reconhecimento 
das diferenças e da importância de políticas de equidade para 
a concretização da igualdade; terceira – inclusão da educação 
da relações étnico-raciais e o conhecimento sobre a história e a 
cultura afro-brasileira e africana no projeto político-pedagógicos 
das escolas das crianças pequenas, como parte constitutiva de 
sua formação; e, por fim, quarta – propor ações e abordagens 
interdisciplinares e intersetoriais, envolvendo trabalhos coletivos 
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entre pares e entre os diferentes atores da comunidade escolar e da 
relação desta com os coletivos das Secretarias de Educação.

A pesquisa de Souza e Croso (2007) demonstrou diversos 
problemas que afetam a implementação da Lei 10.639/03 
nas escolas da Educação Básica, entre os quais vale destacar: 
a necessidade de disponibilidade de materiais didáticos para a 
formação e aperfeiçoamento dos recursos humanos; a importância 
de se reconhecer e potencializar o rico repertório dos alunos, 
modificação interdisciplinar dos projetos políticos-pedagógicos 
das escolas, maior interação entre a escola, família e comunidade 
neste processo, entre outros fatores, mas também vale apontar a 
responsabilidade do poder público:

Por fim, aos Conselhos de Educação das três instâncias de 
governo, recomendamos uma postura proativa, assumindo o 
papel central que lhes cabe na implementação da lei. Nesse 
sentido, os Conselhos devem realizar um acompanhamento 
sistemático, avaliando o processo e emitindo recomendações. 
Além disso, devem regulamentar a lei nos estados e nos 
municípios, bem como aprovar diretrizes que favoreçam essa 
implementação e que deem contornos específicos de acordo 
com o contexto local (SOUZA; CROSO, 2007, p. 75).

Dito isto, fica evidente o papel dos Conselhos de Educação no 
processo de implementação da Lei 10.639/08 em todas as instâncias 
educacionais do país. No que tange à Educação Quilombola, 
recomenda-se o diálogo com os atores da comunidade escolar 
quilombola, principalmente, no que diz respeito à autonomia 
curricular na construção do projeto político-pedagógico da escola.

Neste caso, mais do que um diálogo com a comunidade 
escolar, torna-se necessária uma articulação local entre comunidade 
quilombola e poder público para a construção do projeto político-
pedagógico das escolas quilombolas, em específico, como 
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veremos, a seguir, em algumas ações realizadas pela Comissão de 
Implementação Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana, no estado do Maranhão.

AÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇAO 
E DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇAO DO 
MARANHAO PARA A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA

Em 07 de agosto de 2019, o Conselho Estadual de Educação 
do Maranhão, sob a presidência da Conselheira Maria do Socorro 
Azevedo Carneiro, criou a Comissão para elaborar o Anteprojeto de 
Resolução sobre as Diretrizes para a Educação Escolar Quilombola 
no Sistema Estadual de Educação do Maranhão, pela Portaria n° 
025/2019-GP/CEE, que designou “[...] os Conselheiros Maria 
Vitória Bouças Bahia Silva, Maria José Palhano Silva, Maria 
Elizabeth Gomes Braga, Maria Eunice Gomes Brussio e Roberto 
Mauro Gurgel Rocha [...]”, para, sob a presidência da primeira dos 
designados, integrarem a referida Comissão. 

A Comissão iniciou seus trabalhos definindo uma estratégia 
de atuação, identificando estudos feitos em outros estados brasileiros 
e documentos atuais correlatos. Contudo, com o fim de mandato 
no Conselho da Professora Maria Vitória Bouças Bahia Silva, 
houve uma rápida interrupção nos trabalhos e, em 8 de outubro, 
pela Portaria n° 029/2019-GP/CEE a presidente em exercício do 
CEE/MA, Conselheira Elizabeth Pereira Rodrigues, reiterou os 
nomes da Comissão. Com o afastamento da Presidente indicada 
anteriormente, designou a Conselheira Maria José Palhano Silva 
para a sua presidência. Foi estabelecido um plano de trabalho 
constante de sessões de estudo de legislações e normas, visando 
conhecer experiências, analisar obras existentes sobre o assunto, 
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bem como, entrar em contato com instituições e organizações que 
tratam da questão quilombola. Viu-se igualmente a necessidade 
de consulta a militantes, profissionais e estudiosos da realidade e 
história dos quilombolas. Estabeleceu-se ainda, que se teria um 
método de trabalho dialógico e participativo, incluindo pequenos 
seminários, visita a escolas quilombolas, audiência pública e, após 
a aprovação das Diretrizes em plenária do Conselho, deveria ser 
realizado um seminário, reunindo todos os segmentos envolvidos 
no processo de elaboração e demais interessados, para divulgação 
do documento aprovado e estabelecimento de estratégias para sua 
implementação. 

Foi sendo cumprido gradativamente o plano elaborado com 
reajustes, mas, com dificuldades em função do processo de doença 
(por meses) e depois de meses, seguido do falecimento da então 
Presidente Maria José Palhano Silva, grande liderança quilombola 
e também articuladora dos movimentos sociais. Vale destacar que, 
em 6 de dezembro de 2019, pela Portaria n° 040/2019-GP/CEE, 
a nova Presidente eleita para o Conselho Estadual de Educação do 
Maranhão Conselheira Soraia Raquel Alves da Silva, prorrogou o 
trabalho da Comissão até 9 de abril de 2019 e incluiu na Comissão 
a Prof.ª Laurinda Maria Carvalho Pinto, competente educadora 
com conhecimento da experiência educacional quilombola. Com 
a questão de saúde e morte da Profa. Maria José Palhano Silva, a 
Comissão continuou funcionando com relativa normalidade, teve 
a oportunidade de consultar e ouvir depoimentos de especialistas 
e servidores públicos que, por interesse declarado, passaram a 
participar da Comissão das Diretrizes da Educação Escolar 
Quilombola. 

Em maio de 2020, com o falecimento da Presidente Maria 
José Palhano Silva, a Conselheira Laurinda Maria de Carvalho 
Pinto assumiu a presidência da Comissão e, dando continuidade 
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aos trabalhos, considerando a impossibilidade de realização das 
visitas às experiências, deu-se início a um ciclo de escutas e debates 
on-line, que complementaram os estudos a serem referendados 
aos parâmetros da qualidade da educação quilombola no território 
maranhense. 

Destacamos os principais envolvidos nesse trabalho: os 
movimentos sociais, em especial, o movimento negro unificado, 
grupo de mulheres mãe Andreza, Centro de Cultura Negra, 
Conselho Estadual de Igualdade Racial, Conselho Estadual de 
Direitos Humanos, Conselho de Mulheres Negras, União Brasileira 
de Mulheres Negras, Fórum Estadual de Educação Estadual, 
Pastoral da Unegro, UNDIME, UCME e SINPROESEMMA.

O CEE se debruçou na consolidação das contribuições de 
cada ente e em suas respectivas sugestões, verificando teorias e 
práticas pedagógicas para a construção e elaboração da Resolução 
189/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Estaduais 
para Qualidade da Educação Quilombola no estado do Maranhão 
e dá outras providências. O referido documento foi aprovado na 
sessão do CEE, do dia 16 de novembro de 2020 e foi apresentada 
às entidades colaboradoras e participativas na elaboração do 
documento, no dia 20 de novembro de 2020, Dia da Consciência 
Negra.

EM TEMPOS DE PANDEMIA (COVID-19)

O ano de 2021 foi inesperadamente alastrado pela COVID-19 
(Coronavírus), ocasionando perdas, paralisação de todo o tipo 
de atividade, inclusive alterando os calendários escolares e as 
atividades educacionais, as quais foram realizadas a distância ou 
de modo híbrido, o qual efetiva o distanciamento necessário entre 
estudantes, dividindo as turmas em grupos, que se alternam entre 
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aulas presenciais no ambiente da escola e aulas remotas mediadas 
por tecnologia. Em face da inusitada situação, em 20 de março 
o Congresso Nacional, editou o Decreto Legislativo nº 06/2020, 
reconhecendo Estado de calamidade pública. 

Em 1º abril de 2020, o Governo Federal editou a medida 
provisória nº 934 que estabeleceu, nos níveis da educação 
superior, decorrente das medidas de enfrentamento da situação 
de emergência de Saúde Pública de que trata a Lei 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020. Neste momento, as aulas foram suspensas 
imediatamente por tempo indeterminado.

Considerando a Portaria do MEC 383 de 17 de março 
de 2020, que estabelece medidas de prevenção do combate à 
propagação da transmissão da COVID 19, infecção humana 
causada pelo coronavírus (SARS-COV-2), e outros marcos 
legislativos edificados pelos parlamentos nacional, o Conselho 
Estadual de Educação elaborou as resoluções 094/2020,145/2020 
e a parecer 145/2020, e orientações às instituições pertencentes 
ao Sistema Estadual de Ensino do Maranhão, na reorganização 
do calendário escolar referente ao período de excepcionalidade 
no contexto da pandemia do novo Coronavírus – COVID-19, a 
partir das normas prescritas na Resolução CEE/MA. 

Foram disponibilizados kits com atividades pedagógicas para 
os estudantes da rede estadual. O objetivo inicial é de reaproximar 
os alunos da escola durante o período de isolamento social. Além 
de conteúdo online, a secretaria disponibilizaria mais ferramentas 
para serem usadas a fim de compensar a carga horária e concluir o 
ano letivo de 2020. Vale ressaltar que, apesar de ter obtido êxito em 
aplicar tal metodologia, ocorreram muitos entraves, como falta de 
condições estruturais por parte de alguns alunos quanto ao acesso 
tecnológico.
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Muitos não possuem acesso à internet ou mesmo um 
celular para conseguir usufruir do material preparado, o que de 
certo modo deixa um percentual de alunos prejudicados com 
ausências dessas aulas. Em nota, a União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação do Maranhão (UNDIME-MA) e a 
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do 
Maranhão (UCME-MA), neste momento de quarentena por 
conta da Pandemia COVID-19, continuam defendendo cautela 
para ações administrativas e pedagógicas das redes municipais de 
ensino do Maranhão, no tocante à reorganização do calendário 
escolar e outros atos, compreendendo de maneira clara que o que 
se impõe neste momento de calamidade pública é a defesa do 
direito à vida humana como bem maior definitivo, também, de 
todos os sistemas educacionais. 

Ao considerarmos as diversidades e singularidades das 
populações indígenas, quilombolas, do campo e outros povos 
tradicionais, com base nas diferentes condições de acessibilidade 
aos estudantes e na autonomia das redes de ensino, observadas nas 
orientações pontuadas neste parecer para as respectivas etapas de 
ensino, devem-se garantir as especificidades de cada modalidade 
na organização das atividades curriculares. 

É fundamental que as escolas dessas populações possuam 
suas referências de ensino-aprendizagem, por meio da pesquisa 
e de extensão, atividades culturais, expressões no planejamento 
a ser formado pelos docentes, por cada série/ano/ciclo, a partir 
das deliberações em cada comunidade, vivenciadas pelas famílias, 
escolas e comunidades quilombolas.

Diante da situação da pandemia, é importante ressaltar que 
o CEE está interagindo com os principais órgãos responsáveis 
pelas medidas sanitárias e educacionais na busca de informações 
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e contribuições a fim de elaboração de resoluções e pareceres para 
orientações aos sistemas de ensino. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar em projetos educacionais para a educação dos 
quilombolas, como pessoas que têm valores, tradições, saberes 
singulares, priorizando a sua identidade cultural incorporada 
ao conhecimento e ao funcionamento da escola são desafios 
constantes para os agentes educacionais em campo.

Não restam dúvidas de que são muitas as dificuldades 
institucionais, metodológicas e técnicas para a implantação das 
diretrizes da educação escolar quilombola, mas, ainda que as 
soluções sejam a longo prazo, requer-se que as ações sejam tomadas 
agora, para que os frutos sejam colhidos o quanto antes.

Percebe-se a necessidade urgente de uma oferta de formação 
inicial e continuada de professores e gestores quilombolas, além da 
necessidade das relações entre conhecimentos universais de cada 
área e a realidade e interesses da comunidade/quilombolas/ alunos 
e as lideranças das comunidades quilombolas.

Os Conselhos, no âmbito dos estados e municípios, são 
responsáveis pela oferta da educação escolar quilombola e devem 
realizar um termo de cooperação técnica com o MP/UNCME/
UNDIME, para a divulgação desse documento, contendo 
orientações e acompanhamento das leis e normais da educação 
escolar quilombola em vigor, assim como reforço quanto às 
responsabilidades dos sistemas de ensino.

O CEE tem respondido prontamente às demandas suscitadas 
no contexto da pandemia, quer por elaboração permanente das 
principais normas que regem as modalidades de ensino, aqui 
ressaltadas especialmente as Diretrizes Curriculares para a 
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Educação Escolar Quilombola, quer por intensa articulação com 
os órgãos competentes nas áreas sanitária, jurídica e educacional, 
de modo a orientá-los quanto às diretrizes educacionais a serem 
preservadas nos sistemas de ensino estadual e municipal no estado 
do Maranhão.
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O PANORAMA DA PANDEMIA E SUAS 
REPERCUSSÕES NO MEIO AMBIENTE: 

REFLEXÕES NESTE CONTEXTO

Maria Elizabeth Gomes Braga1

Isto sabemos.
Todas as coisas estão ligadas

como o sangue
que une a família....

Tudo o que acontece com a Terra,
Acontece com os filhos e filhas da Terra,

O homem não tece a teia da vida;
Ele é apenas um fio.

Tudo o que faz à teia,
ele faz a si mesmo.

Ted Perry, inspirado no Chefe Seattle.
RESUMO

A pandemia da COVID-19 impôs medidas de isolamento social, 
restrições fronteiriças, fechamento temporário da economia 
global, o que ocasionou reduções nos índices de poluentes globais. 

1  Conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de 
Educação do Maranhão
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Especialistas alertam que as medidas impostas no contexto da crise 
sanitária refletem momento e comportamento passageiros, mas que 
este cenário pode trazer possibilidades de mudanças estruturais nos 
sistemas econômico, na mobilidade, na energia, no meio ambiente 
com a questão climática. A poluição industrial, o declínio da 
biodiversidade e a emergência climática são graves crises sistêmicas 
que atingem a sociedade contemporânea. O artigo aborda a relação 
entre pandemia, os fatores resultantes da sociedade globalizada, 
principalmente em áreas de maior vulnerabilidade e riscos.

Palavras-chave: Crise sanitária. Pandemia. Questões climáticas.

THE PANORAMA OF THE PANDEMIC 
AND ITS REPERCUSSIONS IN THE 

ENVIRONMENT: REFLECTIONS IN THIS 
CONTEXT

ABSTRACT

�e COVID-19 pandemic imposed measures of social isolation, 
border restrictions, temporary closure of the global economy, 
which caused reductions in global pollutant rates. Experts warn 
that the measures imposed in the context of the health crisis 
reflect temporary moment and behavior, but that this scenario 
can bring possibilities for structural changes in the economic 
systems, in mobility, in energy, in the environment with the 
climate issue. Industrial pollution, the decline in biodiversity 
and the climatic emergency are serious systemic crises that affect 
contemporary society. �e article addresses the relationship 
between the pandemic and the factors resulting from globalized 
society, especially in areas of greater vulnerability and risk.
Keywords: Health crisis. Pandemic. Climate issues. 
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EL PANORAMA DE LA PANDEMIA Y SUS 
REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE: 

REFLEXIONES EN ESTE CONTEXTO            

RESUMEN

La pandemia COVID-19 impuso medidas de aislamiento social, 
restricciones fronterizas, cierre temporal de la economía global, lo 
que condujo a reducciones en las tasas globales de contaminación. 
Los expertos advierten que las medidas impuestas en el contexto 
de la crisis de salud reflejan un comportamiento momentáneo y 
transitorio, pero que este escenario puede traer posibilidades de 
cambios estructurales en los sistemas económicos, en la movilidad, 
en la energía, en el medio ambiente con el tema climático. La 
contaminación industrial, el declive de la biodiversidad y la 
emergencia climática son crisis sistémicas graves que afectan a 
la sociedad contemporánea. El artículo aborda la relación entre 
la pandemia y los factores resultantes de la sociedad globalizada, 
especialmente en áreas de mayor vulnerabilidad y riesgo.

Palabras clave: Crisis de salud. Pandemia. Problemas climático

INTRODUÇÃO

A ocorrência do novo Coronavírus, Sars-Cov-2, a COVID-19, 
suscitou a implementação de medidas, como o confinamento, que 
tiveram efeitos positivos para suas populações e repercutiram 
em seus ambientes. Em muitos países, com o isolamento social, 
restrições de mobilidade e fronteiras houve uma redução das taxas 
de contágio e, por conseguinte, menor número de óbitos.  Wuhan, 
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na China, considerada o epicentro do surto da COVID-19, no 
início de 2020, isolou cerca de 10 milhões de pessoas do resto do 
mundo, assim como 14 outras cidades entraram em quarentena, o 
que impediu o movimento de circulação de milhões de chineses. 
Com as severas medidas de restrição no território chinês, o ritmo 
de contágio desacelerou e, aproximadamente, após 2 (dois) meses 
de isolamento, a abertura gradual das atividades de comércio, 
mobilidade e outros foi possível. Nesse período, com redução dos 
transportes e a inatividade temporária de muitas indústrias, houve 
diminuição da poluição ambiental e problemas relacionados: uma 
queda de 25% nas emissões de dióxido de carbono da China 
equivalente a uma redução global de 6%. Da mesma forma, 
pesquisas mostraram que houve uma redução das concentrações 
de material particulado no ar, em diversas cidades do mundo, a 
partir das medidas de restrição. Na Índia, em meados de março, 
o Conselho Central de Controle de Poluição da Índia (CPCB) 
verificou mudança significativa na qualidade do ar, uma melhoria 
de cerca de 33% entre os dias 16 e 27 de março. A Agência Espacial 
Europeia (ESA) detectou ainda redução de dióxido de nitrogênio 
(NO2), composto químico que contribui para a poluição atmosférica 
e para a chuva ácida. Em Nova York houve uma queda dos níveis 
de carbono em mais de 50% abaixo da média (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 2020). 

O CarbonBrief, site britânico que cobre temas climáticos, 
estima que as emissões globais de carbono devem reduzir em 4% 
neste ano de 2020. A análise se baseia em dados que representam 
cerca de ¾ das emissões globais. Caso as expectativas se confirmem, 
será o maior declínio anual que qualquer recessão pudesse causar. 
Para o CarbonBrief, mesmo com o fechamento temporário da 
economia global, a redução da poluição climática pode não ser 
alcançada neste ano como meta de prevenção do aquecimento. O 
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retorno das atividades econômicas provavelmente trará a mesma 
velocidade de emissões, já vista em cenários anteriores. A própria 
China praticamente está voltando aos patamares de poluição de 
antes da pandemia (ROSA, 2020). 

Cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica 
(NASA) estão analisando dados de seus satélites para acompanhar 
as mudanças causadas pela pandemia da COVID-19. Entre os 
projetos fomentados pela NASA está a análise do impacto da 
pandemia na qualidade do ar. O Instituto de Tecnologia da Geórgia 
e o Instituto Politécnico da Virgínia, em Blacksburg – Estados 
Unidos lideraram uma pesquisa examinando como a redução do 
tráfego nos aeroportos pode ter alterado a qualidade do ar. Com a 
instalação de sensores no Aeroporto Internacional de Baltimore-
Washington e no Aeroporto Internacional de Hartsfield-Jackson 
Atlanta foi possível detectar a diminuição do tráfego geral de cerca 
de 60% e 70% respectivamente o que levou à redução dos níveis de 
dióxido de nitrogênio. 

O Centro de Voo Espacial Goddard (GSFC), que trabalha 
com dados fornecidos pelo Instrumento de Monitoramento de 
Ozônio (OMI), a bordo do satélite Aura, da NASA está criando 
mapas e imagens que mostram como o impacto da COVID-19, 
em um tempo determinado, reduziu a poluição do ar no mundo. 
Os cientistas também encontraram níveis mais baixos de dióxido 
de nitrogênio no ar, em uma escala global. A comparação dos dados 
de 2020 com a média dos cinco anos anteriores demonstra quando 
as mudanças no dióxido de nitrogênio começam, em relação às 
diferentes ações governamentais. Os dados ajudam a entender a 
mudança na química da atmosfera e o encolhimento das economias 
(CAVALCANTE, 2020). O consumo de combustíveis fósseis 
reduziu drasticamente: a diminuição da procura por gasolina 
chegou a 35% e, por diesel, a cerca de 25%. A ONU afirmou em 
2019 que, para evitar desastres ambientais, seria necessária uma 
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redução anual de 7.6% nos níveis de emissão pelos próximos 10 
anos (ECODEBATE, 2020).

Apesar da retração da atividade econômica e do isolamento 
social no pico da pandemia ocasionarem algumas reduções nos 
índices poluentes, parece não haver motivo para se animar, pois 
os impactos positivos são momentâneos e só servem para alertar 
que a medida de redução de poluentes deve ser em larga escala, de 
forma contínua e através de políticas intersetoriais Como exemplo, 
a desaceleração resultante da crise econômica iniciada em 2008 
causou uma redução de emissões de poluentes, entretanto em 
2010 o nível de emissões já havia retornado ao patamar anterior à 
crise econômica. 

Abordaremos as preocupações e recomendações de institutos 
de pesquisa e investigadores científicos, no campo ambiental, 
que têm como objeto basilar a busca da relação entre pandemia 
e os fatores resultantes da sociedade globalizada, principalmente 
em áreas de maior vulnerabilidade e riscos. Tais pesquisadores 
apresentam, como objetivo primordial, promover a conscientização 
e a proteção das populações mundiais, em face das diversas ondas 
de contágio que se sucedem desde o início da pandemia.

AS REPERCUSSÕES DA PANDEMIA NO AMBIENTE E 
SEUS DESDOBRAMENTOS

Para Pinheiro, Farias e Sousa (2020), existem casos em que 
a recuperação econômica transforma a trajetória de emissões de 
gases poluentes, como ocorreu nas crises do petróleo das décadas 
de 1970 e 1980. Segundo as autoras, a recuperação econômica 
acontece ao lado das transformações nas matrizes energéticas, 
com desenvolvimento de fontes de energia alternativas. A 
combinação de dados de energia, atividade e política disponíveis 
para uma estimação das mudanças nas emissões diárias durante o 
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confinamento da pandemia e suas implicações para o crescimento 
das emissões de CO2 em 2020, é retratada por Le Quéré et al. 
(2020, p. 652):

A redução estimada nas emissões  diárias de CO2 fóssil do 
confinamento severo e forçado das populações mundiais de 
–17% (–11 a –25%) em seu pico é extrema e provavelmente 
nunca vista antes. Ainda assim, estes correspondem apenas 
ao nível de emissões em 2006. A redução anual associada 
será muito menor (-4,2 a -7,5% de acordo com nossos testes 
de sensibilidade), o que é comparável às taxas de redução 
necessárias ano a ano ao longo nas próximas décadas para 
limitar as mudanças climáticas a um aquecimento de 1,5 ° C. 
Esses números colocam em perspectiva o grande crescimento 
nas emissões globais observado nos últimos 14 anos e o 
tamanho do desafio que temos para limitar as mudanças 
climáticas, de acordo com o Acordo do Clima de Paris.

Os comportamentos são temporários, não refletem mudanças 
estruturais nos sistemas econômicos, na mobilidade, na energia 
e outros. Existem oportunidades para mudanças estruturais em 
movimento, por meio de estímulos econômicos alinhados com 
rotas de baixo carbono (LE QUÉRÉ et al., 2020). As emissões do 
setor de transporte de superfície e as viagens ativas (caminhada, 
uso de bicicletas e outros) podem responder a essas mudanças, 
com a mobilidade individual segura, com distanciamento social, 
desejáveis por um período e podem ajudar a reduzir a emissão de 
CO2. Devem se considerar metas de emissões líquidas zero e os 
imperativos da mudança climática no planejamento de resposta 
econômica à COVID-19, o que influenciará a quantidade de 
emissões de CO2 nas próximas décadas.
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O relatório especial do �e Intergovernmental Panel on 
Climate Change2 (IPCC, 2018), como órgão científico sob 
cuidados das Nações Unidas, analisa informações científicas, 
técnicas e socioeconômicas mundiais, na compreensão das 
mudanças climáticas e na divulgação de relatórios sobre o tema. 
Nesse sentido, este trabalho ressalta a relevância dos capítulos 
do relatório do IPCC sobre os impactos do aquecimento global 
de 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais e as vias de emissão 
de gases de efeito estufa globais relacionadas, no contexto do 
fortalecimento da resposta global à ameaça das mudanças 
climáticas, desenvolvimento sustentável e esforços para erradicar a 
pobreza. Situam-se entre as principais preocupações e alternativas 
registradas no referido relatório:

• Compreensão dos impactos do aquecimento global de 1,5º 
C acima dos níveis pré-industriais e as vias de emissão globais 
relacionadas no contexto de fortalecimento da resposta à 
ameaça das mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável 
e esforços para erradicar a pobreza;
• Possibilidade de reduzir emissões a zero até meados do século, 
dentro do pequeno orçamento de carbono remanescente para 
limitar o aquecimento global a 1,5º C;
• Necessidade vital de manter o aumento da temperatura 
global abaixo de 1,5º C, de modo a facilitar a adaptação. O 
mundo sofrerá menos impactos negativos na intensidade e 
frequência de eventos extremos, nos recursos, ecossistemas, 
biodiversidade, segurança alimentar, cidades, turismo e 
remoção de carbono;
• Conscientização de que a reposta global ao aquecimento de 
1,5º C, compreende transições na terra e ecossistema, energia, 
urbano e infraestrutura e sistemas industriais;
• Ciência de que as interações das mudanças e respostas 
climáticas com o desenvolvimento sustentável, incluindo 
impactos de desenvolvimento sustentável a 1,5º C e 2ºC, 

2  Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
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as sinergias e compensações de mitigação e adaptação com 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável/ODS e as 
possibilidades de baixo carbono sustentável e equitativo, são 
caminhos de desenvolvimento resilientes ao clima (IPCC, 
2018).

Para Toros, citado em Pinheiro, Farias e Sousa (2020, p. 
4) “[...] as pessoas se viram obrigadas a tomar atitudes que não 
tomariam em circunstâncias normais [...]”. Atitudes não advindas 
de conscientização, mas sim como resposta às medidas impostas 
no contexto da crise sanitária: a quarentena, o isolamento 
social, fronteiras suspensas, cancelamento de voos, limitação da 
mobilidade e da produção industrial. Desta forma, a análise de 
Toros é de que a COVID-19 causou perturbações no cotidiano 
da sociedade que, por consequência, causaram impacto na 
redução de emissões poluentes, porém isso não significa que esse 
comportamento seja permanente. Nesse contexto, Guterres (2020) 
alerta para a importância de se primar pela sustentabilidade:

Abordar a mudança climática e a Covid-19 simultaneamente 
e em escala suficiente requer uma resposta mais forte do 
que qualquer outra vista antes para proteger vidas e meios 
de subsistência. A recuperação da crise do novo coronavírus 
não deve nos levar de volta ao ponto em que estávamos no 
verão passado. É uma oportunidade para construir economias 
e sociedades mais sustentáveis   e inclusivas - um mundo mais 
resiliente e próspero. Recentemente, a Agência Internacional 
de Energia Renovável divulgou dados mostrando que a 
transformação dos sistemas de energia poderia aumentar o 
PIB global em US $ 98 trilhões até 2050, proporcionando 
2,4% a mais de crescimento do PIB do que os planos atuais. 
Aumentar os investimentos em energia renovável por si só 
acrescentaria 42 milhões de empregos em todo o mundo, 
criaria economias de saúde oito vezes o custo do investimento 
e evitaria uma crise futura. (GUTERRES, 2020, p. 1).
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Juras e Machado (2015) trazem a Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima (PNMC) e estabelece os princípios, objetivos, diretrizes 
e instrumentos dessa política. De acordo com o art. 3º dessa lei, 
a PNMC e as ações dela decorrentes promoverão a saúde da 
população, a partir da conservação do meio ambiente e obedecerão 
aos princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã 
e do desenvolvimento sustentável, observando-se, entre outros 
condicionantes, que: 

II - as medidas tomadas devem levar em consideração os 
diferentes contextos socioeconômicos de sua aplicação, 
distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores 
econômicos e as populações e comunidades interessadas, de 
modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades 
individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos 
ocasionados sobre o clima;
III - o desenvolvimento sustentável é a condição para 
enfrentar as alterações climáticas e conciliar o atendimento 
às necessidades comuns e particulares das populações e 
comunidades que vivem no território nacional. (BRASIL, 
2009, não paginado).

Entre as definições trazidas pela Lei 12.187/2009, destacam-
se as de adaptação e de efeitos adversos da mudança do clima, a 
saber:

1) adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a 
vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos 
efeitos atuais e esperados da mudança do clima; 
2) efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio 
físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham 
efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência 
ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre 
o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a 
saúde e o bem-estar humanos (BRASIL, 2009, não paginado).
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A PNMC tem, entre outros, os seguintes objetivos: 

[...] compatibilização do desenvolvimento econômico-social 
com a proteção do sistema climático; redução das emissões 
e fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de 
gases de efeito estufa no território nacional; implementação 
de medidas para promover a adaptação à mudança do clima. 
(BRASIL, 2009, não paginado).

Entre as diretrizes da PNMC, constam “[...] as medidas de 
adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima 
e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico; 
as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do 
clima nos âmbitos local, regional e nacional [...]” (BRASIL, 2009, 
não paginado). 

Consta da Lei 12.187/2009, o compromisso voluntário do 
Brasil, assumido em Copenhagen, de reduzir suas emissões de 
gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões 
projetadas até 2020. Por fim, a mesma Lei, também prevê planos 
setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, entre 
os quais se incluem os relativos aos serviços de saúde.

Com a pandemia da COVID-19, o debate sobre um Novo 
Acordo Verde (Green New Deal3) se aqueceu. O Novo Acordo 
Verde abrange um conjunto de propostas econômicas que 
objetivam conter a “tripla crise”, isto é, finança, energia e clima. 
Esse acordo visa regulamentar finanças, tributos, redução do uso de 
combustíveis fósseis, a falta de emprego e o declínio da demanda 
causada pela crise de crédito. Envolve ainda, política e mecanismos 

3 Batizado de Green New Deal, o novo acordo verde é o caminho para 
guiar o mundo inteiro rumo ao desenvolvimento sustentável A saída da 
crise econômica provocada pela pandemia passa por esse novo modelo 
sustentável de produção e consumo, baseado no tripé desenvolvimento 
econômico, ambiental e social. 
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de financiamento para redução das emissões poluentes que 
contribuem para as mudanças climáticas.

O surgimento de pandemias tem uma relação muito estreita 
com diversos fatores resultantes de uma sociedade globalizada: 
densidade populacional, processos antropogênicos, desmatamentos, 
expansões agrícolas, aumento da caça e comercio animal. A 
questão climática passa pelo aquecimento global e seus eventos 
extremos, que provocam impactos profundos e sem procedência, 
desde a questão da segurança alimentar, a questão hídrica, até a 
propagação de vetores transmissores de doenças e outros. A questão 
climática traz muitos alertas, principalmente nas questões de vírus 
e expansão de arboviroses pois com o aquecimento, há uma grande 
probabilidade de aumento de mosquitos vetores que facilmente 
se adaptam e colonizam área cujo clima anteriormente pareceria 
ser hostil à sobrevivência.  O Centro para Controle e Prevenção 
de Doenças dos Estados Unidos (Centers for Disease Control and 
Prevetion - CDC) afirma a proliferação do Aedes Aegypti nos 
EUA; Nelzair Vianna, pesquisadora da Fiocruz-Bahia sustenta 
que,

[...] os cientistas estimam que cerca de 70% das doenças 
infecciosas emergentes surgem da interação entre o homem 
e o meio ambiente, principalmente pela manipulação 
inadequada de animais silvestres e pelo impacto nos 
habitats naturais”. Nos mercados de animais vivos é comum 
encontrar diversas espécies amontoadas, o que possibilitou 
contaminações exponenciais, em um passado bem próximo: a 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (Severe Acute Respiratory 
Syndrome), SARS que se acredita ser originada do consumo 
de civetas, pequenos mamíferos de hábitos noturnos, africanos 
infectados por morcegos; o Ebola é também relacionado com o 
contato/consumo de animais, perdas florestais e aproximação 
da vida selvagem aos assentamentos humanos. (INSTITUTO 
GONÇALO MONIZ, 2020, p. 2).
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Com a devastação de habitats naturais tem se percebido 
o aumento da exposição às mais diversas arboviroses, muitas 
conhecidas (INSTITUTO GONÇALO MONIZ, 2020); 
Ebola; a gripe aviária; a Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (MERS); o Vírus Nipah, com alto índice de letalidade, é 
transmitido por morcegos e pode provocar síndromes respiratórias 
agudas e encefalites; a Febre do Vale Rift (RVF) transmitida pelo 
Aedes aegypti, mas também pelo mosquito doméstico Culex com 
circulação predominante no continente africano e Oriente Médio. 
A RVF gerou duas grandes epidemias: em 1977, no Egito com 
600 mortes, 20.000 infecções registradas e 200.000 infecções 
estimadas. Em 2000, na Arábia Saudita e Yemen: 87 e 121 mortes, 
30.000 e 40.000 infecções estimadas, respectivamente. Se o 
vírus da RVF for introduzido em áreas de sistemas de irrigação 
intensivos, como no Nilo ou Sul da Europa, existe um potencial de 
epidemia entre animais e humanos, segundo dados da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical (SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE MEDICINA TROPICAL, 2019); a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SARS), a Febre do Nilo Ocidental, o Zikavírus, o 
coronavírus – todos ligados à atividade humana, (ECODEBATE, 
2020); o degelo do permafrost e das grandes geleiras do Himalaia, por 
exemplo, também pode reanimar vírus congelados; o derretimento 
dos glaciares pode liberar agentes patogênicos congelados há 
séculos, o gelo glacial abriga micro-organismos com arquivos 
genéticos, entre eles, os vírus. Em uma pesquisa realizada entre 
cientistas da China e Estados Unidos na região de Guliya, noroeste 
do Tibete, China foram recolhidos amostras de gelo glacial, sendo 
identificados nestas amostras 28 grupos de vírus desconhecidos e 
que estavam congelados há 15 mil anos (ECODEBATE, 2020). A 
Fundação Osvaldo Cruz assim se posiciona sobre a matéria:
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Vivemos a Era do Antropoceno, caracterizado sobretudo pelo 
impacto que o ser humano tem causado nos ecossistemas. 
Estamos observando um desenvolvimento econômico que 
tem modificado de forma alarmante as condições climáticas 
no planeta, num movimento de globalização e exploração do 
ambiente que não tem considerado os limites das fronteiras 
planetárias. (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2020, p. 1).

Dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) listam pontos importantes sobre disseminação de vírus, 

1. A interação de seres humanos ou rebanhos com animais 
selvagens pode expor-nos à disseminação de possíveis 
patógenos. Para muitas zoonoses, os rebanhos servem de ponte 
epidemiológica entre a vida selvagem e as doenças humanas.
2. Os fatores determinantes do surgimento de zoonoses são 
as transformações do meio ambiente – geralmente resultado 
das atividades humanas, que vão desde a alteração no uso da 
terra até a mudança climática; das mudanças nos hospedeiros 
animais e humanos aos patógenos em constante evolução para 
explorar novos hospedeiros.
3. As doenças associadas aos morcegos surgiram devido à 
perda de habitat por conta do desmatamento e da expansão 
agrícola. Esses mamíferos desempenham papéis importantes 
nos ecossistemas, sendo polinizadores noturnos e predadores 
de insetos.
4. A integridade do ecossistema evidencia a saúde e o 
desenvolvimento humano. As mudanças ambientais induzidas 
pelo homem modificam a estrutura populacional da vida 
selvagem e reduzem a biodiversidade, resultando em condições 
ambientais que favorecem determinados hospedeiros, vetores 
e/ou patógenos.
5. A integridade do ecossistema também ajuda a controlar 
as doenças, apoiando a diversidade biológica e dificultando a 
disseminação, a ampliação e a dominação dos patógenos.
6. É impossível prever de onde ou quando virá o próximo surto. 
Temos cada vez mais evidências sugerindo que esses surtos ou 
epidemias podem se tornar mais frequentes à medida que o 
clima continua a mudar. (ECODEBATE, 2020, p. 1):
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em inglês World Health Organization (WHO):

Durante séculos, as sociedades humanas alteraram os 
ecossistemas locais e modificaram os climas regionais. Hoje, a 
influência humana atinge uma escala global, reflexo do rápido 
e recente aumento demográfico, do consumo de energia, 
da intensidade do uso da terra, do comércio e das viagens 
internacionais, bem como de outras atividades humanas. 
Essas mudanças globais têm acentuado a conscientização 
de que a boa saúde de longo prazo das populações depende 
da estabilidade e do funcionamento contínuos dos sistemas 
ecológico, físico e socioeconômico da biosfera. (WHO, 2008, 
p. 5).

O sumário revisto do livro Climate Change and Human Health 
– Risks and Responses (Mudança Climática e Saúde Humana, 
Riscos e Respostas), publicado pela Organização Mundial de 
Saúde, em colaboração com o Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização Meteorológica 
Mundial (OMM) descreve o contexto e o processo das mudanças 
climáticas, seus impactos reais ou prováveis na saúde, em um 
relatório, em que se destacam as seguintes recomendações:

Ao discutir “mudança climática e saúde”, devemos estabelecer 
a distinção entre os impactos na saúde de várias exposições 
meteorológicas: tempo (estado atmosférico), variabilidades 
climáticas e mudanças climáticas;
As investigações sobre a mudança climática e saúde englobam 
estudos básicos e relações causais, análise de riscos, avaliação 
da vulnerabilidade e capacidade de adaptação das populações 
e avaliação e políticas de intervenção;
Fatores climáticos são um determinante importante de várias 
doenças transmitidas por vetores, muitas doenças entéricas 
e certas doenças relacionadas à água. As relações entre 
variações ano a ano no clima e em doenças infecciosas são 
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mais evidentes onde as variações climáticas são marcadas, bem 
como em populações vulneráveis. O fenômeno El Niño nos 
fornece uma analogia para entendermos os impactos futuros 
da mudança global do clima nas doenças infecciosas;
Hoje, em todo o mundo, há um aumento aparente de 
muitas doenças infecciosas, inclusive algumas de circulação 
recente (HIV/AIDS, hantavirose, hepatite C, SARS, etc.). 
Essa situação reflete os impactos combinados de mudanças 
demográficas, ambientais, sociais e tecnológicas, bem como de 
outras mudanças em nossos modos de vida. A mudança do 
clima também afetará a ocorrência de doenças infecciosas;
Para subsidiar políticas, é necessária uma estimativa da 
magnitude aproximada dos impactos da mudança do clima 
na saúde. Essa estimativa indicará que impactos em particular 
têm probabilidade de ser maiores e em que regiões e quanto 
da carga de doenças atribuíveis ao clima pode ser evitada por 
meio da redução de emissões, além de orientar estratégias de 
proteção da saúde;
As sociedades precisam agir apesar das inevitáveis incertezas. 
De fato, os governos nacionais têm a responsabilidade, 
conforme a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a 
Mudança do Clima (1992), de realizar avaliações formais do 
risco causado pela mudança climática global à saúde de sua 
população. (WHO, 2008, p. 22).

A emergência climática, o declínio da biodiversidade e 
a poluição industrial são graves crises sistêmicas que atingem a 
sociedade contemporânea. Marques (2020) declara que devemos 
aplaudir os 17 ODS, mas ressalta que muitos não serão atingidos 
até 2030. O autor explica que nosso sistema alimentar globalizado, 
que destrói habitat selvagem, que fomenta zoonoses será 
marcado por outras pandemias. Há o aprofundamento das crises 
socioambientais, que já atingiam as sociedades antes da pandemia 
pela COVID 19. O que parece inevitável segundo Marques é que 
na pós-pandemia global se terá uma agenda política defensiva, 
adaptativa e que gravitará em torno da sobrevivência das sociedades 



O PANORAMA DA PANDEMIA E SUAS REPERCUSSÕES NO MEIO 
AMBIENTE: REFLEXÕES NESTE CONTEXTO

179

EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA

em um mundo hostil, mais quente, mais poluído e mais doente. É 
necessária a redefinição do significado e propósito das atividades 
econômicas, redefinição da nossa posição como sociedade e 
espécie dentro da biosfera. A pandemia está configurando o início 
de um tempo de estagnação econômica estrutural, na qual se 
chega ao limiar em que os chamados “serviços ecossistêmicos” do 
planeta começam a se converter em “desserviços ecossistêmicos”. 
A Covid-19 é um desses desserviços. Há uma chance de virada 
civilizacional: a possibilidade de uma derradeira oportunidade 
antes que os desequilíbrios ambientais saiam do controle das 
sociedades (MARQUES, 2020, p 1-3).

Dagnet, Cogswell, Mendoza para o World Resource 
Institute ( WRI, 2020) relatam que as principais cúpulas de clima 
e biodiversidade foram adiadas para 202;  processos de elaboração 
das NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas ) cujas  
metas e políticas de redução de emissões, planos e objetivos de 
ação climática foram postergados para priorizar a saúde pública. 
Ativistas climáticos estão usando as redes sociais, em vez das ruas, 
a fim de pedir mudanças institucionais para a ação climática. Os 
efeitos das mudanças climáticas e as ameaças que representam 
para a saúde e economia não desapareceram. As conclusões 
cientificas oriundas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) e a Plataforma Intergovernamental de Políticas 
Científicas sobre Serviços de Biodiversidade e Ecossistemas 
(IPBES) destacam a necessidade de maior ambição nos planos 
climáticos e de biodiversidade dos países? A Aliança dos Pequenos 
Estados Insulares (AOSIS) sediou o Fórum de Ambição de 
Placência em uma reunião virtual para reiterar seu compromisso 
com a ação climática: energia, transporte, resiliência, adaptação 
e financiamento climático. O tema foi: Como os países podem 
manter o ritmo da ação climática ao mesmo tempo em que combatem 
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a atual crise do novo coronavírus. Na 11ª edição anual do fórum 
de discussões sobre o clima – Petersberg Dialogue - em abril 
de 2020, reconheceu-se a necessidade de restaurar e retomar as 
economias por um caminho mais sustentável: baixo carbono, justo, 
resiliente e inclusivo. A União Europeia propõe até 2030 reduzir 
as emissões em 50% a 55% abaixo dos níveis de 1990, enquanto 
reconstrói a economia usando o Green Deal europeu. O Japão tem 
a intenção de fazer a reforma do financiamento internacional de 
carvão, por meio de créditos a exportação, assim como a Coréia do 
Sul anunciou encerrar o financiamento de carvão. Os ministros da 
Economia do G20 se comprometeram a dar uma forte resposta 
financeira à crise do novo coronavírus com uma recuperação 
ambiental sustentável, inclusiva e compatível com a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável. Neste contexto, Brown apud 
Capra (2006, p. 24) diz: “[...] uma sociedade sustentável é aquela 
que satisfaz suas necessidades sem diminuir as perspectivas das 
gerações futuras [...]”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No momento em que os países procuram caminhos para 
realizar uma necessária mudança em suas economias, após a 
pandemia da Covid-19, governos e empresas que avaliam pacotes 
de estímulo têm a opção de acelerar a mudança inevitável para 
sistemas de energia e transporte de baixo carbono, que estão cada 
vez mais acessíveis e trarão benefícios econômicos de longo prazo, 
o que ajudaria a enfrentar duas outras grandes crises: a de poluição 
do ar e a causada pela crescente emergência climática. 

A pandemia mostrou que os governos são hábeis em tomar 
medidas e se tem a oportunidade de usar medidas de estímulo para 
fortalecer o crescimento posterior à crise sanitária global, com uma 
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forma de redução da poluição do ar e enfrentamento às mudanças 
climáticas. Conforme Mountford, devem-se considerar inovações 
nas áreas de tecnologias limpas para agora e os compromissos 
climáticos devem ser contemplados (WRI, 2020).

Em entrevista, Sabine Mauderer, integrante do Conselho 
do Banco Central Alemão - Bundesbank afirmou: “a pandemia 
do novo coronavírus mudou o foco de nossas mentes – mostra a 
rapidez com que as coisas podem mudar e a vulnerabilidade de 
nossas economias. Não haverá vacina para as mudanças climáticas” 
(BLOOMBERG, 2020). Segundo a especialista, os investimentos 
verdes são um elemento-chave do fundo de recuperação de 750 
bilhões de euros (US$ 841 bilhões) proposto pela União Europeia, 
que já anunciou planos de transformar o continente na primeira 
região neutra em carbono até 2050, 

A crise sanitária causada pela COVID-19 é também 
uma crise econômica, energética, de extensões, profundidade e 
interdependências mundiais. Ações insuficientes de adaptação e 
mitigação das mudanças climáticas são riscos globais existentes 
que não podem ser ignorados mesmo com a melhoria da crise de 
saúde. 

A COVID-19 nos alerta para a construção de sociedades 
saudáveis, resilientes e com ações de cooperação internacional 
e intersetoriais. A pandemia evidenciou toda a fragilidade dos 
sistemas, da humanidade e a necessidade de transformações 
individuais e coletivas que passam pelo ser humano como um 
veículo de aprendizagem.
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EVASÃO, ABANDONO E RETENÇÃO 
ESCOLAR NO CENÁRIO DA PANDEMIA: A 

RAPSÓDIA DA CRISE PANDÊMICA

Régina Maria Silva Galeno1

RESUMO

Este artigo pretende discutir a evasão, abandono e retenção escolar 
no cenário da pandemia como parte de um contexto político de 
enfrentamento dos danos causados pelo Covid-19, que no país 
vem sendo orientado por negacionismo, inércia e descoordenação 
da política pública de educação. Considerando que para atingir a 
efetividade da igualdade e da equidade, apresenta-se a educação 
como um aparato da sociedade de classes, tendo este pressuposto 
como fundamento para definir estratégias e práticas socialmente 

1 

a elaborar anteprojetos de normativas para orientar as instituições educacionais 

com a suspensão das aulas presenciais como medida de prevenção ao novo 
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referenciadas numa crise pandêmica de grande envergadura com 
graves consequências no funcionamento do sistema de ensino 
brasileiro. Com amparo no pensamento marxista fundado no 
materialismo histórico e dialético e em seu entendimento sobre 
a Educação Escolar, propõe-se a análise do contexto educacional 
na pandemia do Covid-19, numa abordagem reflexiva, supondo 
uma educação voltada para a igualdade social como proposta 
reivindicada pela autora no esforço para o processo de reestruturação 
do projeto de educação pública brasileira e de reorganização da 
estrutura escolar enquanto projeto educativo efetivamente plural e 
ressignificado como lugar de todos.

Palavras-chave: Evasão. Abandono. Retenção escolar. Pandemia 
do Covid-19. Educação emancipadora.

EVASION, ABANDONMENT AND SCHOOL 
RETENTION IN THE PANDEMIC SCENARIO: 
THE RAPSODY OF THE PANDEMIC CRISIS  

ABSTRACT

�is article discusses school evasion, dropout and retention in the 
pandemic scenario as part of a political context of coping with the 
damage caused by Covid-19, which in Brazil has been guided by 
denialism, inertia and uncoordination of public education policy. 
Considering that in order to achieve the effectiveness of equality 
and equity, education is presented as an apparatus of class society, 
having this assumption as the basis for defining strategies and 
practices socially referenced in a large-scale pandemic crisis with 
serious consequences for the functioning of Brazilian teaching. 
Based on Marxist theory which is based on historical and 
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dialectical materialism and its understanding of School Education, 
it is proposed to analyze the educational context in the Covid-19 
pandemic, in a reflexive approach, assuming an education focused 
on social equality as a claimed proposal by the author in an effort to 
restructure the Brazilian public education project and reorganize 
the school structure as an effectively plural, resignified as a place 
for everyone.

Keywords: Evasion. Dropout. School retention. Covid-19 
pandemic. Emancipatory education.

EVASIÓN, ABANDONO Y RETENCIÓN 
ESCOLAR EN EL ESCENARIO DE PANDEMIA: 
LA RAPSODIA DE LA CRISIS DE PANDEMIA                   

RESUMEN

Este artículo pretende discutir la evasión, el abandono y la 
retención escolar en el escenario de la pandemia como parte de 
un contexto político de afrontamiento del daño causado por la 
Covid-19, que en el país ha estado guiado por el negacionismo, 
la inercia y la descoordinación de la política educativa pública. 
Considerando que para lograr la efectividad de la igualdad y 
equidad, la educación se presenta como un aparato de la sociedad 
de clases, teniendo este supuesto como base para definir estrategias 
y prácticas referenciadas socialmente en una crisis pandémica de 
gran escala con graves consecuencias para el funcionamiento del 
sistema de educación brasileño. A partir del pensamiento marxista 
basado en el materialismo histórico y dialéctico y su comprensión 
de la Educación Escolar, se propone analizar el contexto educativo 
en la pandemia Covid-19, con un enfoque reflexivo, asumiendo 
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una educación centrada en la igualdad social como propuesta 
reivindicada por el autor en el esfuerzo por reestructurar el proyecto 
de educación pública brasileña y reorganizar la estructura escolar 
como un proyecto educativo efectivamente plural y resignificado 
como un lugar para todos.

Palabras clave: Evasión. Abandono. Retención escolar. Pandemia 
de COVID-19. Educación emancipadora.

INTRODUÇÃO

O objetivo desse estudo ao analisar a evasão, abandono e 
retenção escolar no cenário da pandemia pressupõe o compromisso 
ético-político na apreensão do objeto de estudo, com base nas 
contradições que o engendram no contexto de uma sociedade 
de classes, no intuito de superar as concepções que referendam 
ainda o discurso hegemônico do fracasso escolar como entrave 
na concretização do processo de aprendizagem, sem considerar o 
contexto histórico onde o mesmo se cristaliza.

Para tanto, explicita o compromisso ético-político da 
educação emancipadora, entendida a emancipação humana como:

[...] uma forma de sociabilidade que seja mais justa, mais 
igualitária e, portanto, mais humana, não devemos partir 
de idéias, especulações ou fantasias, mas do processo de 
desenvolvimento real e concreto em que os homens estão 
envolvidos, de modo a compreender tanto a lógica desta forma 
de sociabilidade quanto a possibilidade de superá-la, partindo 
das suas próprias contradições. (TONET, 2014, p. 18).

Com o aporte da garantia do direito à educação, entendido e 
tratado no contexto histórico-dialético, cujas implicações delimitam 
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a intervenção de uma sociedade de classes, na perspectiva do 
Estado Democrático de Direito³2 mediado por políticas públicas 
democráticas e inclusivas.

O Estado Democrático de Direito está instituído na 
Constituição de 1988 no artigo 1º, verbis:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide 
Lei nº 13.874, de 2019)
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição. (BRASIL, 1988, não paginado).

Neste intuito, a rapsódia da crise pandêmica evoca alguns 
elementos históricos que corroboram com o caráter dual impresso 
na educação brasileira, que resulta na incapacidade da escola 
pública, em princípio, de redução das desigualdades.

Procuramos evidenciar os aspectos que caracterizam o tipo 
de consenso político no enfrentamento da pandemia na política 
pública de educação, que inferem uma espécie de salve-se quem 
puder, considerando que o Brasil optou como estratégia de 
enfrentamento, pelo isolamento social vertical, com o isolamento 
de grupos mais vulneráveis, buscando gerar uma “imunidade de 

2 O Estado Democrático de Direito tem como objetivo efetivar o princípio 
da dignidade humana, introduzido no inciso III, do art. 1º da Constituição 
Federal de 1988. Revelado como princípio fundamental da República 
Federativa do Brasil, ocupa lugar taxativo na base jurídica brasileira.
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gado”, responsabilizando o indivíduo pelo resultado do contágio, 
orientando o uso de máscaras e álcool em gel, como medidas 
sanitárias mais importantes. Padrões de enfrentamento mais 
eficazes pressupõem um controle de vigilância epidemiológica 
com o controle e bloqueio das cadeias de transmissão, utilizando 
estratégias sanitárias, conforme classificação do Doutor Naomar 
de Almeida Filho, médico sanitarista.3

Finalizando, cuidamos de evidenciar os referenciais legais 
que amparam o enfrentamento do contexto pandêmico no 
sistema estadual de ensino, bem como alguns padrões que ajudam 
a delinear como sucede na prática o contingenciamento da 
oferta da educação escolar nesse período emergencial, manifesto 
em estado de instabilidade e incertezas, marca característica do 
desenvolvimento da crise epidemiológica.4

Evasão, abandono e retenção escolar no cenário da pandemia: 
as rapsódias da crise pandêmica foi forjado para atender a uma 
necessidade do Conselho Estadual de Educação, mas não vem 
carregado em uma burocracia; esta rapsódia da crise pandêmica 
traz vários lamentos, angústias e indignações de uma educadora 
imbricada umbilicalmente no contexto educacional do Maranhão 

3 Professor Titular, Médico, Mestre e Ph.D (UNC-CH). Áreas de atuação: 
Epidemiologia e Epistemologia, Metodologia Científica, Saúde Mental, 
Antropologia Médica e Indicadores de Saúde. Live Volta às Aulas com 
Covid. Realização de Cnte Brasil. Coordenação de Heleno Araújo - 
Presidente da Cnte e Marlei Fernandes - Vice-Presidente da Cnte. 
Brasilia: Youtube, 2021. Color. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=oO4_P-eXOBo&t=2387s. Acesso em: 19 fev. 2021.

4 

epidemiologia debruça-se sobre os problemas de saúde em grupos de 
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na busca de soluções práticas para mitigar os problemas gerados 
pela Covid-19 no sistema educacional maranhense. O texto não 
traz relatos pessoais, mas traduz a vivência de uma narrativa 
construída num coletivo educacional que buscou compreender 
a realidade, enfrentando as dificuldades e propondo saídas que 
pudessem se sobrepor à crise e suas imposições que se radicalizam 
numa conjuntura difícil por sua extensão e duração e por sua 
complexa superação.

EVASÃO, ABANDONO E RETENÇÃO ESCOLAR NÃO 
SÃO PROBLEMAS EXCLUSIVOS DA PANDEMIA

O processo de escolarização de modo geral é permeado 
por inúmeros problemas e dificuldades enfrentados pelos 
estudantes, cujas causas e consequências estão ligadas a muitos 
fatores social, cultural, político e econômico, como também ao 
contexto escolar encadeado em inúmeras implicações didáticas, 
teóricas, metodológicas e sócio-políticas, porém nos limites deste 
artigo abordaremos a evasão, abandono e retenção escolar que, 
embora não tratemos como problemas restritos à pandemia, estão 
enumerados entre os problemas com grandes possibilidades de 
agravamento, cujas consequências precisam ser enfrentadas no 
contexto pandêmico causado pela COVID-19. 

Como sabemos, a sociedade brasileira vive atualmente um 
período confuso e grave causado pelos efeitos de uma pandemia; 
são muitas vidas ceifadas e inúmeros problemas sociais, que nos 
deixam perplexos e geram situações emergenciais e de calamidade. 
No contexto educacional, o avanço da Covid-19 interrompeu 
abruptamente o ano letivo em março de 2020 de milhares de 
estudantes no Brasil, em todo o país escolas foram fechadas 
causando imensos prejuízos ao sistema de ensino brasileiro. Os 
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mais de 80% dos alunos brasileiros matriculados no ensino 
fundamental e médio que estudam na escola pública, conforme 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 
2019) tiveram o ano letivo interrompido. Com a crise pandêmica 
instalada, sabemos que os problemas educacionais se ampliaram 
exponencialmente, agravados ainda mais por medidas incipientes 
de apoio às redes de ensino nas diferentes etapas da educação 
para a adoção de providências visando mitigar os problemas no 
cenário educacional, até a completa ausência de uma coordenação 
nacional de gestão do poder público capaz de comandar de forma 
sistemática a crise na educação.

Infelizmente, o ensino público padece de problemas antigos, 
cujas consequências foram rapidamente sentidas no contexto da 
pandemia, que consequentemente pode acelerar o processo de 
aumento dos índices de evasão, abandono e repetência, já que, 
com as escolas fechadas, a saída encontrada para o retorno às aulas 
contou com toda sorte de alternativas, dentre elas, o ensino remoto 
com a utilização das tecnologias de informação. No entanto, não 
podemos desprezar o elevado número de exclusão digital dos 
alunos e professores, assim como a vulnerabilidade de crianças e 
jovens, filhos das classes populares e estudantes da escola pública, 
submetidos a situações de fome e desemprego de suas famílias. 
Podemos citar ainda que com a perda da renda, em situações 
piores, ocorre o abandono da escola pelos jovens para buscar 
renda para ajudar no sustento familiar, submetidos à situação de 
informalidade ou subemprego.

É necessário, portanto, observar os objetivos, princípios e 
regras das normativas educacionais vigentes, dentre eles a 
universalidade e a obrigatoriedade do direito social à educação 
básica (CF, art. 6º c/c art. 205 e art. 208, I), a igualdade de 
condições de acesso 12 e permanência na escola, a gratuidade 
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do ensino público em estabelecimentos oficiais, a valorização 
dos profissionais da educação, a gestão democrática e a 
garantia de padrão de qualidade (CF, art. 206, incisos I, IV a 
VII, respectivamente). Ademais, vale o princípio da prioridade 
absoluta a crianças e adolescentes (CF, art. 227), que devem ter 
preferência na adoção de políticas públicas. (CAMPANHA 
NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2020, não 
paginado).5

Adicionalmente às consequências da pandemia, a 
desigualdade econômica tende a aumentar, as famílias mais pobres 
precisam de políticas públicas capazes não só de redistribuir renda, 
como também de redistribuir o acesso a direitos fundamentais 
como a educação de forma mais igualitária no país.

Notadamente a desigualdade é um retrato antigo que 
assola o país, destinando os mais pobres à exclusão social, o que 
só poderá ser mudado com políticas de inclusão, com base na 
igualdade social, voltadas para saúde, geração de empregos e renda: 
um desafio ainda maior com a pandemia. Em recente estudo, o 
Banco Mundial (ESTADOS UNIDOS, 2018), ao analisar as 
competências e empregos para a juventude, analisa que a agenda das 
políticas sociais brasileiras não é voltada para os jovens cujo nível 
de engajamento econômico, pelo trabalho ou pelo estudo, precisa 
ser sustentado pelo avanço de competências para sua inserção no 
mercado de trabalho e por políticas de emprego e renda. O referido 

5 CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. 
CEDECA Ceará. Grupo de Pesquisa Direito à Educação, Políticas 
Educacionais e Escola. Rede Escola Pública e Universidade. 
Recomendações para a disponibilização e a coleta de dados sobre as 
ações das redes de ensino relacionadas às atividades educacionais 
durante a pandemia da Covid-19 [Nota Técnica]. São Paulo; Fortaleza: 
CNDE/CEDECA-CE/DiEPEE-UFABC/REPU, 2020. Disponível 
em: https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/COVID-19_
NTDados_2020_05_Diagramado_vf.pdf. Acesso em: 22 fev. 2021.
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relatório com foco no mapa conceitual de capital humano6 conclui 
que as perspectivas de produtividade e inclusão são determinadas 
pelas possibilidades de aquisição de competência no mercado de 
trabalho e na escola, ou seja, nas oportunidades de elevação da 
escolarização desses jovens, mesmo no mercado informal ou no 
subemprego e na qualidade da escola. A pesquisa demonstra que 
cerca de 52% dos jovens de 19 a 25 anos deixam as salas de aula 
devido à falta de interesse. Entre os estudantes de 15 a 17 anos, 
é possível identificar que 25% dos brasileiros nesta faixa etária 
abandonam os estudos anualmente. Normalmente o estudante 
começa faltando esporadicamente, e depois, acaba abandonando 
a escola. Outro dado alarmante apresentado pela pesquisa diz que 
43% da população brasileira acima dos 25 anos não completou o 
ensino médio.

É essencial que em períodos de grande dificuldade econômica, 
como em momento de crise sanitária, os gestores e formuladores 
de políticas públicas possam se preocupar com a possibilidade 
de reverter as consequências do desengajamento dos estudantes 
das escolas e ainda manter a escola com ações de políticas 
multisetoriais que visem à permanência de alunos trabalhadores, 
mesmo sob a égide das relações capitalistas. É possível que no 
atual ciclo civilizatório, as forças que engendram o capital possam, 
mesmo que desumanizadas, promover a igualdade social, com 
investimentos em educação, para evitar o próprio caos. 

6 A noção de capital humano nascida nas teorias econômicas, em 1950, 
foi trazida para o campo da educação, nas décadas de 1960 e 1970, trata-
se de uma noção dos intelectuais da burguesia mundial para explicar o 
fenômeno da desigualdade entre as nações, sem desvendar os fundamentos 
reais que produzem esta desigualdade, qual seja, a propriedade privada 
(FRIGOTTO, 2006). FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Dicionário 
da Educação Profissional Em Saúde. Rio de Janeiro: Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim Venâncio, 2009. Disponível em: http://www.sites.epsjv.
fiocruz.br/dicionario/contato.html. Acesso em: 22 fev. 2021.
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A COVID-19 escancarou a ferida da desigualdade educacional 
histórica do país

As cifras sistemáticas que ainda separam, ao final do cursus 
escolar, os estudantes oriundos dos diferentes meios sociais 
devem sua forma e sua natureza ao fato de que a seleção que eles 
sofrem é desigualmente severa, e que as vantagens e desvantagens 
escolares pelo jogo das orientações precoces, diretamente ligadas 
à origem social, substituem e redobram a influência dessa última 
(BOURDIEU, 1989).

No curso de nossa análise, não nos cabe explorar a histórica 
desigualdade do sistema educacional do país, muito menos a 
explicação sobre a luta de classes, enquanto fenômeno social, 
mas é notório que a má distribuição de renda, caracterizando a 
desigualdade social, acaba por impedir o desenvolvimento humano 
como o direito à dignidade humana, ou seja, a garantia aos direitos 
básicos constitucionalmente adquiridos pelo cidadão brasileiro, 
mas que pouco ou quase nada lhe alcança efetivamente.

Por excelência, a educação favorece as oportunidades 
necessárias para que esse pleno desenvolvimento possa de fato 
ocorrer, conforme os preceitos nacional e universal, a seguir: 

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, não paginado).

Art. 26.2: A educação será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento 
do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades 
fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais 
ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em 
prol da manutenção da paz. (UNICEF, 1948).
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Ainda assim, sem a pretensão de vaticinar que a educação 
possa ter grandes impactos imediatos na sociedade, como resultado 
do planejamento de políticas que tenham como objetivo o combate 
à pobreza e à desigualdade, de igual modo, não nos permitimos 
afirmar que as políticas educacionais são irrelevantes. 

Consideramos que a relação educação e desenvolvimento 
econômico não é linear, no entanto é da confluência dos vários fatores 
e estratégias dessa relação que a escola tem seu papel reforçado 
no meio social como formadora da classe trabalhadora. Do ponto 
de vista prático, as políticas de desenvolvimento de longo prazo 
dependem do nível de qualificação da força de trabalho, imposta 
de maneira clara a exigência da universalização e expansão do 
ensino público, contudo, mesmo que o papel da educação de modo 
algum se restrinja aos fins puramente econômicos, apontamos a 
relação educação e desenvolvimento econômico num exercício 
para abordar a formação das novas gerações inseridas nos meios 
de produção como força de trabalho, mesmo que esta inserção não 
se dê majoritariamente pela via da educação. Considerando que:

[...] mesmo nas economias mais dinâmicas existem setores 
que utilizam formas convencionais de organização do 
trabalho e tecnologias menos complexas, recorrendo a uma 
força de trabalho capaz apenas de desempenhar trabalho 
simples. Esses setores, em geral constituídos por força de 
trabalho imigrante ou oriunda de regiões rurais tradicionais 
que habitam as periferias das grandes cidades, são explorados 
pelos mecanismos da mais-valia absoluta, vivendo grande 
parte no subemprego e em verdadeiros guetos. Esses guetos 
reproduzem-se no interior do sistema escolar mediante o 
fracasso escolar e a evasão de grande parte das crianças e 
dos jovens oriundos dessas famílias. Daí se ter verificado nas 
últimas décadas o aumento da escolaridade das novas gerações 
da classe trabalhadora em todo o mundo desenvolvido e, ao 
mesmo tempo, o crescimento do fracasso escolar e da evasão, 
de tal forma que parcela considerável de jovens se vê fora do 
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sistema escolar antes mesmo de ter conseguido obter qualquer 
certificado (BRUNO, 2021, não paginado).

Os jovens abandonam a escola por considerarem que a 
formação que recebem não se dá de forma significativa para eles, 
ou por serem forçados pela precarização da vida de suas famílias 
que não podem lhes garantir o sustendo, devido às condições de 
acesso à segurança necessária, ou deixam a escola para trabalhar 
quando os horários são incompatíveis com as responsabilidades 
que se viram obrigados a assumir, e se evadem por motivo de vaga, 
de falta de professor, da falta de material didático.

O risco do aumento do abandono e da evasão escolar é 
iminente com as escolas fechadas e o país mergulhado em uma 
crise grave sanitária, que, por sua vez, desencadeia e escancara 
todos os problemas estruturais da educação no país, inclusive 
aqueles que estão relacionados à pouca atratividade pedagógica e 
metodológica que o ensino tradicional oferece.

O que esses resultados nos dizem sobre o futuro? Nossas 
simulações não devem ser entendidas como projeções, elas se 
baseiam extremamente na inércia que se coloca em evidência e nos 
permite constatar que  nosso sistema educacional estruturado num 
modelo organizacional de metodologias, tempo, espaço, saberes e 
escolaridade centrado numa normativa operacional e disciplinar 
de trabalho físico, presencial, coletivo, fato ao qual não externamos 
crítica, mas nos leva a concluir que os efeitos dessa crise sanitária, 
a médio e longo prazo na estrutura organizacional, deverá ainda 
fazer surgir uma normativa própria, que ainda não será esta gerada 
como normativa emergencial.

Diversas razões de ordem social e, principalmente, econômica 
concorrem para o fracasso escolar, transpondo a pandemia, na 
medida em que causas e consequências nos fornecem uma melhor 
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compreensão sobre o assunto, visto que possam auxiliar, quando não 
possível na resolução, mas na tentativa de minimizar o problema 
nesse contexto atual.

Diante do exposto, percebe-se que o tema precisa ser analisado 
por meio de diversas causas e possíveis soluções em diferentes 
vertentes, para gerar numa perspectiva integradora soluções amplas 
e cuidadosas que considerem a dimensão pedagógica educativa 
de uma educação integral voltada para o acolhimento, segurança, 
cuidados, participação e democratização, atendimento psicossocial 
e de saúde, bem como estratégias inter/multisetoriais de políticas e 
financiamento para evitar a evasão, o abandono escolar e a retenção 
escolar.

EVASÃO, ABANDONO E RETENÇÃO ESCOLAR: uma 
breve análise da matéria na normativa estadual no Período 
Emergencial no Maranhão.

A singularidade e complexidade da atual pandemia 
da Covid-19 exigiu uma ordem normativa própria, o que 
denominamos de período de excepcionalidade, considerando 
o período emergencial, posto que as normativas legais têm seu 
espaço temporal de validade, neste caso em especial, enquanto 
durar a pandemia causada pela Covid-19. A situação modificou 
a organização do tempo e do espaço escolar, consequentemente, 
modificações pedagógicas e políticas, no trabalho docente, na 
infraestrutura, equipamentos pedagógicos, foram necessárias ao 
trabalho educativo. Diante das necessidades de reorganização, com 
modificações na oferta da educação escolar, coube ao Conselho 
Estadual de Educação regulamentar as novas possibilidades de 
organização e oferta da educação escolar, tendo em vista disputas 
de setores, surgidas pela lógica privatista do ensino a distância, 
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representado pelo neoliberalismo educacional7 ou a ampliação 
da lógica de direitos que assume a educação como bem público 
universal e ainda, vivendo a angústia de uma política necrófila 
estabelecida no país, a chave que nos move são os ideais de 
solidariedade, igualdade e fraternidade, que tem a defesa da 
educação no sentido da lógica de ampliação de direitos, que inclui 
a regulamentação pelo Estado a fim de alcançar a distribuição 
igualitária e equitativa da educação.

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão nesse 
período emergencial de excepcionalidade causado pela Covid 
19, compreendido dentre março e dezembro de 2020, expediu as 
seguintes normativas:

a) Res. CEE/MA nº 94/2020 – “Fixa orientações para o 
desenvolvimento das atividades curriculares e a reorganização dos 
calendários escolares, excepcionalmente, enquanto permanecerem 
as medidas de prevenção ao novo Coronavírus - COVID-19, para 
as Instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão, e dá outras providências”.

b) Res. CEE/MA nº 146/2020 - Altera o § 2º do artigo 
2º e os artigos 4º e 5º da Resolução CEE nº 94, de 26 de março 
de 2020, que “Fixa orientações para o desenvolvimento das 
atividades curriculares e a reorganização dos calendários escolares, 
excepcionalmente, enquanto permanecerem as medidas de 
prevenção ao novo Coronavírus – COVID – 19, para as instituições 
integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Maranhão, e dá 
outras providências.”

c) Parecer CEE/MA nº 145/2020, que dá orientações às 
instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino do 

7 Segundo Gentilli (1999), trata sobre o neoliberalismo e seus 
desdobramentos no âmbito educacional.
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Maranhão na reorganização do calendário escolar referente ao 
período de excepcionalidade no contexto da

d) Res. CEE/MA nº 200/2020 – “Estabelece normas 
educacionais complementares para as instituições integrantes 
do Sistema Estadual de Ensino do Maranhão, enquanto 
permanecerem as medidas de prevenção ao novo Coronavírus – 
COVID-19, conforme os dispositivos da Lei nº 14.040/2020, e 
dá outras providências”.

Normativas complementares aos pareceres emitidos pelo 
Conselho Nacional de Educação e legislações nacionais e estaduais 
especificas sobre a matéria. O Conselho Estadual de Educação do 
Maranhão, como órgão colegiado de jurisdição estadual, buscou o 
exercício da eficácia normativa lhe atribuído por lei, como afirma 
Cury (2006, não paginado):

A função normativa não pode se dar contra legem, ultra legem 
ou praeter legem. Ela só pode se dar secundum legem e intra 
legem. A função normativa, entretanto, se faz aproximar 
da organização da educação nacional para, dentro da lei, 
interpretando-a, aplicá-la em prol das finalidades maiores 
da educação escolar. Nesse sentido, a função de conselheiro 
implica o ser um intelectual da legislação da educação escolar 
para, em sua aplicação ponderada, garantir um direito da 
cidadania.

Frisa-se que, como expressa o Regimento do referido órgão:

Art. 1º - O Conselho Estadual de Educação do Maranhão 
– CEE/MA, criado pela Lei Estadual nº 2.235, de 28 de 
dezembro de 1962, alterada pela Lei nº 8.720 de 29 novembro 
de 2007, é órgão colegiado de caráter normativo, consultivo, 
deliberativo e propositivo.
Art. 2º - Ao CEE/MA cabe participar da definição das 
diretrizes da política educacional do Estado, realizar a 
mediação entre o governo e a sociedade e disciplinar a 
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educação escolar no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, 
estimulando a autonomia da escola e garantindo os direitos 
educacionais do cidadão.

Na observância desses princípios legais cabe então às redes 
e sistemas escolares a adesão de suas prerrogativas, ancorados no 
princípio de autonomia e de território, posto que medidas sobre as 
atividades letivas são decisões muito complexas a serem efetivadas 
a partir de diagnósticos da realidade local e do mapeamento das 
reais condições de cada local. Destaca-se que a participação dos 
estudantes e suas famílias é princípio orientador na construção de 
soluções possíveis, fortalecendo a democratização das instituições. 
Sobre a questão o artigo 15, Parágrafo único da Resolução CEE/
MA nº 200/2020, objetiva assegurar o diálogo e a participação 
entre os membros dos vários segmentos da comunidade escolar na 
reorganização pedagógica.

Parágrafo único. Cabe às instituições e redes de ensino da 
Educação Básica o cumprimento do art. 8º do Decreto Estadual 
nº 35.897 de 30 de junho de 2020, que determina obrigatória 
a formação de comissão nas escolas, seguindo estritamente os 
procedimentos previstos na legislação vigente e em absoluta 
transparência em relação às comunidades escolares.

Claro que a preocupação com a repetência, evasão e o 
abandono escolar, graves problemas do sistema público de ensino 
brasileiro, marcado por uma heterogeneidade complexa, com 
intensa fragmentação social, constitui-se num dilema ao pensar 
a equidade e a igualdade no binômio exclusão/inclusão que 
caracteriza a organização dos sistemas de ensino. 

Sustentar a equidade e a igualdade nas principais 
normativas como estratégia para enfrentar um cenário tão 
adverso, essencialmente, reflete a preocupação com a desigualdade 
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estruturante no sistema educativo. “Para responder a essa questão 
vale lembrar antes que o contraponto da ideia de igualdade é a 
desigualdade e não a diferença. Ou seja, somente em situações 
sociais de exploração uma diferença se torna justificativa de 
desigualdade e pretexto para a discriminação.” (MIRANDA, 2014, 
não paginado). 

Nesse propósito, a Resolução CEE/MA nº 200/2020, na 
alínea c, inciso VI, do artigo 14, reitera essa preocupação quando 
da retomada das atividades presenciais, mesmo que num modelo 
híbrido, ao determinar que as instituições, redes de ensino e escolas, 
considerando o protocolo sanitário e as adaptações da estrutura 
física, “[...] devem formular programa de combate ao abandono 
escolar, para evitar a evasão escolar [...]” (MARANHÃO, 2020, 
p. 6).

E segue, no artigo 26:

Art. 26 De modo a assegurar o direito ao acesso à educação 
escolar e evitar a exclusão, as instituições e redes de ensino 
públicas devem: I- desenvolver estratégias de Busca Ativa 
Escolar dos estudantes que apresentaram dificuldades de 
vínculo com a instituição escolar, buscando garantir o acesso 
e a permanência destes; II- garantir a matrícula e rematrícula 
escolar em qualquer época do ano, sempre que necessário, com 
condições para cumprimento do ano letivo referente. § 2º As 
estratégias de Busca Ativa Escolar devem ser registradas no 
plano de reorganização da escola.

CONSIDERAÇÃOES FINAIS

O presente artigo se propôs a  analisar o abandono, a evasão e a 
retenção escolar, não como fenômeno apartado da crise pandêmica, 
mas intrínseco a ela, descortinando as desigualdades do sistema de 
ensino brasileiro, que não se delineia nos princípios da igualdade 
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e equidade, basilares da normativa constitucional. A crise sanitária 
transporta e agrava suas consequências às instituições e ao processo 
ensino-aprendizagem, em todas suas dimensões. 

Ressalte-se que em matéria legal foram feitos muitos esforços 
pelo Conselho Estadual de Educação do Maranhão para termos, 
a partir das normas correlatas, normas próprias como aporte para 
fomentar o comprometimento do sistema de ensino maranhense 
com os pressupostos e ideais democratizantes da convivência 
humana. Tendo em vista, também, que “Uma crise só se torna 
desastrosa quando lhe pretendemos responder com ideias feitas, 
quer dizer, com preconceitos. Atitude que não apenas agudiza a 
crise como faz perder a experiência da realidade e a oportunidade 
de reflexão que a crise proporciona. (ARENDT,1961, p. 2).

Preocupa-nos sobremaneira a situação crítica na qual estamos 
envolvidos, os problemas se colocam numa ordem absolutamente 
complexa de aspectos econômicos, políticos e sociais que atravessam 
a pauta da educação e da escolaridade, portanto políticas, estrutura 
e o vínculo da escola com a realidade social. Como redimensionar 
a escola que conhecemos antes da pandemia da Covid-19 num 
novo contexto com a Covid – 19, deve ser o desafio para o sistema 
de ensino brasileiro. A questão perpassa sobre como assumiremos 
esse desafio. Seremos conduzidos por pressupostos político-
ideológicos de ideais segregacionistas ou pelos ideais de proteção 
aos direitos fundamentais?

Entendemos que toda crise carrega em si a necessidade de 
mudança, corroboramos com Castro, Seno e Pochmann (2020, p. 
70):

Não podemos encarar o possível fim desta pandemia como 
Retorno, como simples volta à Normalidade, porque foi 
justamente esta pseudonormalidade que provocou toda 
esta Anormalidade sob cuja provação estamos. Portanto, 
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não podemos ou devemos simplesmente esquecer tudo e 
continuar com uma normalidade que tudo destrói: o planeta, 
as relações, o amor, a esperança e a vida. Vamos todos gritar e 
dar as mãos e almas para a construção de outra “normalidade” 
que tenha a emancipação, a igualdade, a justiça, a coletividade, 
a solidariedade, a fraternidade e a felicidade como princípios 
fundamentais de uma outra civilização, de uma outra existência.

Diante disto, este trabalhou acolhe a reflexão que se apropria 
da educação como direito fundamental numa cruel realidade de 
desigualdade social entendendo ser este o caminho para promover 
mudanças concretas no âmbito escolar. 

Além disso, esse momento doloroso e de crescente contágio e 
letalidade do vírus deve nos levar a repensar a estrutura dos sistemas 
de ensino, como também os efeitos pedagógicos da educação no 
isolamento, cujas repercussões ainda necessitam ser mais e melhor 
analisadas para a sua melhor compreensão.
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UMA AÇÃO SISTÊMICA EM TEMPOS
DE PANDEMIA

Roberto Mauro Gurgel Rocha1

RESUMO

O artigo trata de exercício de uma ação sistêmica entre Conselhos 
de Educação de nível Nacional, Estadual e Municipais. Centra-
se principalmente na experiência do Fórum dos Conselhos de 
Educação do Maranhão e procura mostrar possibilidades existentes 
mesmo em tempos de pandemia.

Palavras-chave: Sistema. Conselhos de Educação. Unidade.

SYSTEMIC ACTION IN PANDEMIC TIMES 
ABSTRACT

�e article deals with the attempt to exercise systemic action 
between the National, State and Municipal Bords of Education. 

1 Vice-Presidente do Conselho Estadual do Maranhão, Vice-Presidente da 
Organização Mundial de Educação Pré-Escolar (OMEP).
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It focuses mainly on the experience of the Forum of Bords of 
Education in Marranhao and seeks to show possibilities that exist 
even in times of pandemic.

Keywords: System, Boards of Education. Unit.

ACCIÓN SISTÉMICA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

RESUMEN

El artículo trata sobre el ejercicio de una acción sistémica entre 
los Consejos Educativos Nacionales, Estatales y Municipales. Se 
centra principalmente en la experiencia del Foro de Consejos de 
Educación de Maranhão y busca mostrar las posibilidades que 
existen incluso en tiempos de pandemia.

Palabras clave: Sistema. Consejos de Educación. Unidad

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo mostrar o processo de 
construção de uma aliança de ação entre participantes de níveis 
sistêmicos de articulação, procurando vivenciar efetivamente e de 
modo simples a figura constitucional do Regime de Colaboração, 
já previsto na Constituição Nacional em seu artigo número 
211, bem definido no artigo 8º da Lei nº 9.394 de dezembro de 
1996 da Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional e foi 
contemplados pelo artigo 7º da Lei nº 13.005 de 25 de junho de 
2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação para o período 
de 2014/2020.
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Certamente, há muito ainda a ser feito no sentido de 
institucionalizar um efetivo Sistema Nacional de Educação e o 
próprio artigo 13 da já citada Lei nº 13.005, no ano de 2014, já 
previa que em 2 (dois) anos, o poder público deveria instituir esse 
sistema. Já existiram várias tentativas no sentido de estruturação 
do Sistema Nacional de Educação e hoje tramita no Congresso 
Nacional uma proposta de Senador Flávio Arns, já em fase de 
discussão no Senado Federal, tendo como relator o senador 
Daniel Berger, já analisada pelo Fórum Nacional de Conselhos de 
Educação Estaduais (FONCEDE). Convém lembrar que desde 
meados dos anos 90, já se discutia a questão da implementação do 
Plano Nacional de Educação. 

Gradativamente, principalmente a partir das Conferências 
Nacionais de Educação, já nos anos 2000, as discussões indicaram 
a necessidade de um Plano Nacional de Educação Articulado, 
Integral, Integrado e elaborado de forma democrática e participativa 
construído com a representação do Estado e da Sociedade Civil. 
Para sua concretização, falava-se igualmente na existência de um 
Sistema de Educação de forma similar.

Ter-se-iam que respeitar os princípios básicos da estrutura 
sistêmica com seus fundamentos de coerência, interdependência, 
integralidade, integração, organicidade, pluralidade e unidade.... e 
que não se confunda unidade com uniformidade.

Como alerta Edgar Morin:

Um Sistema não é um todo constitutivo de partes; um sistema 
é qualquer coisa como bem sabem os sistêmicos, que tem 
qualidades próprias que não existem no nível de partes isoladas, 
ou seja, o todo é mais que a soma das partes. Mas, também, 
eu me permito insistir nessas qualidades e propriedades das 
partes que são frequentemente inibidas pelo todo, portanto o 
todo é também menos que as partes. O que há de notável no 
sistema é que ele tem qualidades próprias que chamamos de 
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emergentes, que só emergem quando o sistema se constitui 
(MORIN, 1988 apud PETRAGLIA, 2008, p.81-82).

Levando em conta o posicionamento de Morin observa-se 
que a estruturação do sistema se verifica mediante ações sistêmicas, 
as quais na prática, mostram a configuração que a organização 
sistêmica deve ter.

Com isso ter-se-iam que proceder a mudanças na estrutura 
geral educacional, compondo um modelo organizacional, que 
além do Sistema Nacional de Educação contasse com Sistemas 
Estaduais e Municipais de Educação. não somente contemplando 
a perspectiva da escola e do ensino, mas em uma concepção mais 
ampla de participação de outros organismos do Estado e da 
Sociedade Civil. Esta visão sistêmica teria implicações na própria 
organização curricular, devendo ser mais centrada na relação entre 
teoria e prática e em processos de aprendizagem.

Retomou-se de forma mais ampla, uma discussão existente 
desde os anos 20 do século passado e afirmada no Manifesto 
dos Pioneiros da Educação do ano de 1932, quando destacavam 
indagando:

Por que a escola havia de permanecer, entre nós, isolada do 
ambiente, como uma instituição incrustada no meio social, sem 
meios de influir sobre ele, quando, por toda a parte, rompendo 
a barreira das tradições, a ação educativa já desbordava a escola, 
articulando-se com as outras instituições sociais, para estender 
seu raio de influência e de ação? (AZEVEDO, 1958, p. 61).

Questionavam a necessidade de uma noção de educação 
de qualidade socialmente útil, em função da diversidade de 
conceito, conforme o ângulo de visão de classes ou grupos sociais, 
enfatizando:
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A educação nova que certamente pragmática, se propõe não 
ao fim de servir aos interesses de classes, mas aos interesses do 
indivíduo, e que se funda sobre o princípio da vinculação da 
escola com o meio social, tem o seu ideal condicionado pela vida 
social atual, mas profundamente humano, de solidariedade, de 
serviço social e cooperação [...]. (AZEVEDO, 1958, p. 64).

Como salientou Saviani em seu artigo intitulado O Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 e da questão do Sistema 
Nacional de Educação, por influência das ideias do Manifesto, o 
mesmo indicou como competência da União traçar as diretrizes 
da educação nacional.

Igualmente estabeleceu a fixação do Plano Nacional de 
Educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, 
comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução 
em todo o território do país. [...] Era prevista a criação de 
um fundo especial ou escolar, formado por patrimônios, 
impostos e rendas próprias, sendo administrado e aplicado 
exclusivamente no desenvolvimento da obra educacional pelos 
próprios órgãos de ensino, incumbidos de sua direção [...]. 
(SAVIANI, 2014, p. 22).

E, posicionando-se sobre como se deve dar a construção de 
um verdadeiro Sistema Nacional de Educação, Saviani destaca que 
esta deve ser:

Um conjunto unificado que articule todos os aspectos da 
educação no país inteiro, com normas comuns válidas para 
todo território nacional e com procedimentos também 
comuns, visando assegurar a educação com o mesmo padrão 
de qualidade para toda a população do país [...]. (SAVIANI, 
2014, p. 27).

O Conselho Estadual de Educação (CEE) e os Conselhos 
Municipais de Educação do Maranhão (CMEs), vivenciam uma 
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ação sistêmica mesmo ainda em construção, que teve início no ano 
de 2016, com a designação da Comissão nº 042/2016-GP/CEE, 
de 7 de abril de 2016 para a articulação do CEE com a União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), 
Seção do Maranhão, visando:

a) Definir estratégias que fortaleçam o diálogo do Conselho 
Estadual de Educação e os Conselhos Municipais de 
Educação;
b) Criar mecanismos de acompanhamento dos Planos 
Municipais de Educação;
c) Definir estratégias para o fortalecimento da universalização 
dos Conselhos Municipais da Educação;
d) Delinear ações práticas para fortalecimento dos Conselhos.

O grupo de trabalho foi constituído pelas Conselheiras 
Régina Maria Silva Galeno, Maria José Palhano Silva, Surama 
Cristina Serra Soares e pelo Conselheiro Roberto Mauro Gurgel 
Rocha.

Durante o período de abril a dezembro de 2016, o grupo 
reuniu-se semanalmente para estudo de documentos, legislações 
e teve participação em eventos promovidos pelos Conselhos 
Municipais de Educação. A equipe participou inclusive de encontro 
do Conselho Nacional de Educação realizado no estado do Piauí, na 
expectativa de encontrar experiências similares. Em 16 dezembro, 
o resultado do trabalho foi apresentado à reunião plenária do CEE, 
em documento relatando todo o trabalho realizado e apresentando 
documentação básica referente à articulação interconselhos 
estaduais e municipais. Na oportunidade, mediante relatório 
feito pelo Ministério de Educação, por meio de sua Secretária de 
Articulação com os Sistemas de Ensino, constatou-se a existência 
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no Maranhão de 165 Conselhos Municipais de Educação, dentre 
197 que responderam ao questionário enviado.

Mesmo de forma não sistemática, a articulação entre os 
Conselhos Estadual e Municipais continuou a existir e, em função 
de maior formalização das relações entre os mesmos, foi emitida 
a Resolução nº 038/2019-GP/CEE, datada de 14 de novembro 
de 2019, instituindo uma comissão permanente visando a uma 
revitalização do Fórum dos Conselhos Municipais de Educação 
do Maranhão. A Comissão foi formada pelas Conselheira Régina 
Maria Silva Galeno, Maria José Palhano Silva e Conselheiros 
José Ribamar Bastos Ramos e Roberto Mauro Gurgel Rocha, 
o último na condição de Presidente. Vale lembrar que em 11 de 
dezembro de 1989, em encontro realizado no estado da Bahia foi 
criado o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação 
(FONCEDE). Em maio de 2008, no evento realizado mediante 
parceria entre o Conselho Estadual de Educação do Maranhão 
e a Secretária de Estado da Educação, com a presença dos 
Conselhos Municipais de Educação, foi criado o Fórum Estadual 
de Conselhos de Educação do Maranhão (FECEMA), como 
órgão de coordenação e articulação de interesses comuns destes 
colegiados em todo o território maranhense.

Em 14 de novembro de 2019, pela portaria nº 038/2019-
GP/CEE, o Presidente em exercício do Conselho Estadual de 
Educação, Roberto Mauro Gurgel Rocha, instituiu comissão 
permanente visando implementar o projeto de revitalização do 
Fórum de Conselho Municipais de Educação do Maranhão, 
sendo designados para sua composição as conselheiras Régina 
Maria Silva Galeno, Maria José Palhano Silva e os conselheiros 
José de Ribamar Bastos Ramos e Roberto Mauro Gurgel Rocha, 
passando a funcionar a Comissão CEE/FECEMA. 
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Em 4 de fevereiro de 2010, pela portaria nº 10/2020, passou a 
ser componente da comissão a conselheira Soraia Raquel Alves da 
Silva, eleita para a Presidência do Conselho Estadual de Educação 
do Maranhão. Vale mencionar o fato de que em maio de 2020 
faleceu a Conselheira Maria José Palhano, após um período de 
grave doença.

A comissão passou a contar também com representação 
de conselheiros municipais representantes do FECEMA, no 
caso a conselheira Maria Alice Pires, Presidente do FECEMA e 
Presidente do CME de Vargem Grande; as Vice-Presidentes do 
FECEMA, Julia Figueira, Presidente do CME do Município de 
Bacabeira e Angela Maria Oliveira Saraiva, Presidente do CME do 
Município de Coelho Neto. Como secretária executiva, Marluce 
Pacheco Silva, Presidente do CME do Município de Açailândia, 
bem como o professor Emerson de Araújo Silva, Presidente da 
União dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME/Seção 
Maranhão, membro do CME do Município de Tuntum.

Com este suporte histórico procurou-se constituir o cenário 
da situação presente, que trata mais especificamente do título 
do presente artigo: “Um diálogo em consolidação em tempos de 
pandemia”.

Não se vai aqui discorrer especificamente sobre a COVID-19, 
o coronavírus, mas, de suas consequências no que se refere à 
educação e ao papel que vem sendo desempenhado pelos Conselhos 
de Educação do Maranhão nesta crise total, que afeta a saúde, 
repercutindo na educação, na economia, na vida em sociedade, na 
cultura... em todo o planeta Terra... em tudo e em todos. Crise, 
como destaca Eric Hobsbawm, é tempo de repensar e ver como agir 
em função da situação apresentada, observando que muita coisa 
tem que mudar... não somente em função das condições imediatas, 
mas mediante uma reflexão mais ampla. A crise global de agora, 
levou cada ser humano, instituições e organizações a pensar saídas 
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imediatas para este momento do dito “novo normal” ... e realmente 
a tragicidade da situação ceifando vidas, criando pânico em relação 
à gravidade da doença, precisava de urgentes providências no 
campo sanitário e social, no que se refere às normas e legislações. 
E os Conselhos articuladamente em termos de adesões e parcerias, 
dentro do possível, vêm cumprindo seu papel. 

Vale registar que, ao lado da crise global com suas medidas 
de prevenção e cuidados vêm aparecendo outros fatos nos 
comportamentos individuais e da sociedade. Fortaleceram-se laços 
de solidariedade e de cooperação. Descobrem-se ou redescobrem-se 
formas de trabalhar uma educação de maneira híbrida, que articula 
o ensino presencial com o remoto, o qual é mediado por tecnologia 
com a presença do professor; na educação a distância, que oferece 
atividades mediadas por tecnologia independentemente da presença 
do professor; na forma exclusivamente remota, fortalecendo-se 
relações entre teoria e prática. Redescobrem-se coisas que são 
pensadas em função do possível, já que não se pode de imediato 
ter o desejável em situações normais. E redescobriram-se coisas 
simples já conhecidas e que podem ser vivenciadas no presente.

E, neste cenário de crise, é importante observar como se 
comportam as alianças....e mais especificamente as alianças 
sistêmicas... pensando mais especificamente entre os Conselhos 
de Educação, seja no âmbito nacional, regional, estadual e local...

Tem-se como foco a base estadual e local, considerando como 
espaço o território maranhense, mais especificamente o estado e 
os 202 municípios já citados anteriormente. a partir de dados do 
MEC e do UNCME/MA onde existem Conselhos...

Imperceptivelmente ampliou-se o espaço de articulação entre 
o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Educação, pois 
um e outro constantemente se comunicam, trocam ideias e agem 
conjuntamente, seja em funções normatizadoras, seja em ações 
de mediação social. Há uma verdadeira aliança em termos de um 
aprendizado conjunto... seminários online são realizados em forma 
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de live, webinários... uma aliança formal e informal onde a parceria 
é sentida constantemente... um diálogo que se reflete em ação...

Um diálogo que segundo Paulo Freire se espera que seja:

Uma relação horizontal de A com B nasce de uma matriz 
crítica e gera criatividade (jaspens). Nutre-se de amor, de 
uma unidade de esperança de fé e de confiança. Por isso o 
diálogo comunica. E quando os dois polos de diálogo se ligam 
assim, com amor, com esperança, com fé no próximo, se fazem 
críticos na procura de algo e se produz uma relação de empatia 
entre ambos (FREIRE, 1979, p. 68).

E o mesmo Paulo Freire em outra ocasião, em 1996, alertava 
em um texto publicado em seu último livro intitulado “Pedagogia 
da Indignação”: “O sonho de um mundo melhor nasce das 
entranhas de seu contrário, por isso corremos o risco de tanto 
idealizar o mundo melhor desgarrando-nos do nosso conceito, 
quanto, de demasiado aderidos ao mundo concreto, submergimo-
nos no imobilismo fatalista [...]” (FREIRE, 2000, p. 133).

Sonhar com um mundo melhor mesmo em momento de 
crise é sonhar com uma educação de qualidade social para todos, 
democrática e construída de forma participativa.

Nesse sentido vale lembrar o que vem sendo feito pelos 
Conselhos Estadual e Municipais de Educação do Maranhão. 
Apresentando um papel agregador, o FECEMA vem neste 
momento crítico, levando à frente ações possíveis agora com 
repercussão no futuro.

Dentre tais ações vale mencionar duas extremamente 
importantes, no caso, os Seminários Regionais e a Formação para 
Conselheiros Municipais de Educação.

O autor deste artigo teve a oportunidade de participar de 
nove desses seminários, que tiveram início trazendo mensagens de 
esperança e ressaltando a importância dos Conselhos. Não somente 
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em tempos de pandemia, mas no exercício de seu papel social. 
No segundo momento foram analisadas as questões referentes ao 
enfrentamento da educação escolar, no contexto atual de crise e 
definição de estratégias. E mais de 1000 Conselheiros participaram 
do Seminário. Em relação à formação dos Conselheiros Municipais 
de Educação, responde-se a uma reinvindicação antiga de 
qualificação dos mesmos.

Uma formação preparada e executada de forma responsável 
e participativa, contando com coordenação da Conselheira Régina 
Galeno, a equipe da Assessoria Técnica do CEE, com a estrutura 
tecnológica da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. 
E o que é principal tendo permanentemente um contato com os 
Conselheiros e a direção da UNCME...

Está sendo vivenciado um processo de articulação concreta 
de forma sistemática, que se completa com a comunicação feita 
pela Presidência do Conselho Estadual com o Fórum Nacional 
dos Conselhos Estaduais de Educação (FONCEDE).

Como se observa de forma mais simples e sem grandes 
alardes, está sendo colocada em prática uma ação sistêmica, que, 
apesar dos momentos de crise vivenciados, ampliou o processo 
de comunicação dos Conselhos entre si, tanto em sua missão 
normativa como em sua condição de mediação social...

Acredita-se que a criação de estruturas de base representa 
a possibilidade de uma infraestrutura para os níveis superiores. 
Quem sabe se a partir desta simples experiência de atuação 
sistemática dos Conselhos de Educação não se está dando mostras 
de uma ação sistêmica. Uma construção sistêmica que a partir de 
seus resultados possa animar a criação de um Sistema Nacional de 
Educação como Núcleo Geral de um Sistema Estadual e Sistemas 
Municipais de Educação? Em vez de Sistemas de Ensino Estadual 
e Municipais, um efetivo Sistema de Educação Unitário, integral 
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integrado com a presença de representações do Estado e da 
Sociedade.

Certamente a situação não é fácil na medida em que se 
encontram ainda traços de um padrão educacional com ensino 
tradicional transmissivo, repetitivo, pouco valorizador da presença 
do estudante construído intramuros da escola, obedecendo a uma 
diretriz muitas vezes estabelecida verticalmente...

Felizmente têm-se iniciativas de mudanças que vão se 
consubstanciando qualitativamente e que têm como elemento de 
animação o próprio Plano Nacional de Educação 2014/2024. Nele 
precisa ser lembrada a palavra ARTICULADO e as maneiras 
de articulação integrada e integral... Um Sistema de Educação 
construído e a ser vivenciado de forma democrática e participativa.

Para concluir vale salientar a razão que leva o autor a 
continuar lutando: primeiramente o desejo de construção de um 
mundo novo onde reine a paz, a justiça e a fraternidade e circule 
a energia do amor. Onde haja o respeito e o cuidado dos seres 
humanos entre si e em relação à casa comum de todos, a terra. E 
onde a educação seja efetivamente de qualidade social para todos 
e efetivamente Libertadora de potencialidades.

É seu sonho e como tal sempre lembre o patrono da educação 
mundial, brasileira e maranhense, Paulo Freire, que, em seu artigo 
sobre “Educação: o sonho possível”, recomendava:

Eu agora diria a nós como educadores e educadoras: aí daqueles 
e daquelas entre nós, que pararem com a sua capacidade de 
sonhar, de inventar a sua coragem de denunciar e de anunciar. 
Ai daqueles e daquelas que, em lugar de visitar, de ver em 
quando o amanhã, o futuro, pelo profundo engajamento com 
hoje, com aqui e com o agora, ai daqueles que em lugar desta 
viagem constante ao amanhã, se atrelem a um passado de 
exploração e de rotina. (FREIRE, 1982, p. 101).
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Este modesto artigo representa homenagem de um sonhador 
a Paulo Freire, na oportunidade em que se comemoram seus 100 
anos de existência. É um desafio a todos os que têm coragem de 
procurar levar à frente a sua obra, mesmo nas ações que possam 
parecer mais simples.

O que não é possível é estar no mundo, com o mundo e com 
os outros, indiferentes a uma certa compreensão de por que 
fazemos o que fazemos, de a favor de que e de quem fazemos. 
O que não é possível é estar no mundo, de nossa presença 
no mundo sem uma certa inteligência da história e de nossa 
presença nele [...]. (FREIRE, 2000, p. 125).

Tudo por um Sistema Nacional de Educação Articulado, 
coerente, interdependente, integral, integrado, orgânico, plural, 
unitário, funcionando em regime de colaboração em função de 
esforços comuns da União, Estados e Municípios.

Salve os esforços dos Pioneiros da Educação.
Viva Paulo Freire!
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OS CAMINHOS POSSÍVEIS NA GARANTIA 
DO DIREITO DE APRENDIZAGEM 

DOS ESTUDANTES: ALTERNATIVAS 
PEDAGÓGICAS EM ÉPOCA DE PANDEMIA

Rosangela Mendes Costa1

RESUMO

O momento pandêmico impôs às instituições de ensino um grande 
desafio, que foi assegurar o direito de aprendizagem dos estudantes 
com a continuidade do processo de ensino e aprendizagem e 
contribuir para a preservação da vida com medidas pedagógicas 
que, alinhadas aos protocolos sanitários editados pelas autoridades 
competentes, garantissem o distanciamento social. Nesse 
sentido, o presente artigo se propõe a refletir sobre as alternativas 
pedagógicas possíveis adotadas pelas instituições de ensino para 
garantir a continuidade do processo formativo dos estudantes e 
o atendimento das recomendações sanitárias. O estudo se baseou 

1 Pedagoga, Mestre em Educação, Conselheira Titular da Câmara de 
Ensino Superior/Conselho Estadual de Educação do Maranhão. E-mail: 
rosangela.rm@gmail.com



232 Rosângela Mendes Costa

REVISTA DE EDUCAÇÃO

em um referencial teórico proposto por autores que discutem a 
temática na atualidade. Percebeu-se que o caminho possível 
para implementação do planejamento de ensino previsto para o 
ano letivo de 2020 foi a adoção de estratégias pedagógicas não 
presenciais (a distância) com uso de tecnologia digital ou outros 
recursos possíveis para alcançar os estudantes, dinamizados por 
meio de metodologias ativas. Por fim, considera-se importante 
repensar a educação para além do contexto pandêmico e incorporar 
modelos pedagógicos inovadores com mudanças efetivas no campo 
da organização curricular, infraestrutura física e tecnológica, 
metodologias adotadas, formas de avaliação da aprendizagem 
e formação continuada para todos os envolvidos nos processos 
formativos.

Palavras-chave: Educação presencial. Educação a distância. 
Ensino híbrido. Metodologia ativa.

THE POSSIBLE WAYS IN GUARANTEING 
THE STUDENT'S LEARNING RIGHTS: 

PEDAGOGICAL ALTERNATIVES IN TIMES
OF PANDEMIC        

ABSTRACT

�e pandemic moment imposed on educational institutions a great 
challenge, which was to ensure the right of students to learn with the 
continuity of the teaching and learning process and to contribute 
to the preservation of life with pedagogical procedures that, aligned 
with the health protocols, edited by the competent authorities, 
ensure social distancing. In this sense, this article intends to reflect 
on the possible pedagogical alternatives adopted by educational 
institutions to guarantee the continuity of the students' training 
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process and compliance with health recommendations. �e study 
was based on a theoretical reference proposed by authors who 
currently discuss the topic. It was noticed that the possible way to 
implement the educational planning forecasted for the academic 
year 2020 was the adoption of online pedagogical strategies 
(remotely) using digital technology or other possible resources to 
reach students, energized through active methodologies. Finally, it 
is considered important to rethink education beyond the pandemic 
context and to incorporate innovative pedagogical models with 
effective changes in the field of curricular organization, physical 
and technological infrastructure, methodologies adopted, ways 
of assessing learning and continuing education for all involved in 
formative processes.

Keywords: Face-to-face education. Distance education. Hybrid 
teaching. Active methodology.

LAS POSIBLES FORMAS DE GARANTIZAN 
EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES: 

ALTERNATIVAS PEDAGOGICAS EN LA 
ÉPOCA DE LA PANDEMIA          

RESUMEN

El momento pandémico impuso a las instituciones educativas 
un gran desafío, que era asegurar el derecho de los estudiantes 
a aprender con la continuidad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y contribuir a la preservación de la vida con medidas 
pedagógicas que, en línea con los protocolos de salud editados. 
por las autoridades competentes, garantizar la distancia social. En 
este sentido, este artículo propone reflexionar sobre las posibles 
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alternativas pedagógicas adoptadas por las instituciones educativas 
para garantizar la continuidad del proceso de formación de los 
estudiantes y el cumplimiento de las recomendaciones de salud. El 
estudio se basó en un marco teórico propuesto por los autores que 
actualmente debaten el tema. Se advirtió que la posible vía para 
implementar la planificación docente prevista para el año académico 
2020 era la adopción de estrategias pedagógicas fuera del aula (a 
distancia) utilizando tecnología digital u otros posibles recursos 
para llegar a los estudiantes, agilizadas mediante metodologías 
activas. Finalmente, se considera importante repensar la educación 
más allá del contexto pandémico e incorporar modelos pedagógicos 
innovadores con cambios efectivos en el campo de la organización 
curricular, infraestructura física y tecnológica, metodologías 
adoptadas, formas de evaluar aprendizajes y formación continua 
para todos los involucrados en procesos formativos. 

Palabras clave: Educación presencial. Educación a distancia. 
Enseñanza híbrida. Metodología activa.

INTRODUÇÃO

O atual momento de pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19) vivido por todo o mundo impôs a necessidade 
do distanciamento social a toda a população, como forma de 
preservação da vida, o que impacta diretamente em todas as áreas 
da atuação humana e, em especial, no campo da educação formal 
que, por natureza, desenvolve suas atividades com aglomerados 
de pessoas, frequentando os mesmos espaços físicos e com forte 
interação presencial, tanto nas escolas de educação básica quanto 
nas instituições de ensino superior.
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Sabe-se que o processo de ensino e aprendizagem no Brasil, 
majoritariamente, tem se desenvolvido de forma presencial, com 
pouco ou nenhum recurso digital, com exceção do ensino superior, 
em que se evidencia uso da modalidade a distância, demarcada 
por normas específicas. Mais recentemente o Conselho Nacional 
de Educação (BRASIL, 2018), editou a atualização das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que autoriza as 
instituições e redes de ensino a usarem um percentual da carga 
horária total do curso, nessa modalidade.

Ressalta-se que para as crianças da educação infantil e das 
séries iniciais do ensino fundamental não existe nenhum programa 
escolar que use a modalidade a distância para o desenvolvimento 
curricular, muito menos dispositivo legal que ampare a adoção 
dessa modalidade nessas etapas da educação básica; quando muito, 
usa-se a tecnologia para complementação ao ensino presencial e 
para desenvolver a alfabetização digital (SATHLER, 2020).

Neste ano letivo de excepcionalidade, em nível nacional, 
tanto o Ministério da Educação quanto o Conselho Nacional de 
Educação publicaram uma série de preceitos, dando amparo legal às 
instituições de ensino na implementação de diferentes estratégias 
pedagógicas não presenciais, a fim de dar prosseguimento ao ano 
letivo. Registre-se que no estado do Maranhão o Conselho Estadual 
de Educação (CEE/MA), a exemplo do nacional, vem editando 
uma série de normativas para regular e orientar as instituições de 
ensino que pertencem a este Sistema. 

Neste contexto é que o presente estudo demarca seu 
lócus de análise e tem por finalidade refletir sobre as possíveis 
alternativas pedagógicas adotadas pelas instituições de ensino 
para garantir a continuidade do processo formativo dos estudantes 
e o atendimento das recomendações sanitárias a fim de evitar 
a transmissão do vírus, nos limites da legalidade dos atos e das 
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condições objetivas de infraestrutura pedagógica e tecnológica 
digital ou não, para a efetividade do processo, sempre garantindo o 
direito de aprendizagem dos estudantes.

Para a concretização deste artigo adotou-se como 
encaminhamento metodológico o estudo bibliográfico, apoiando-
se em autores que discutem a temática de forma atual, inovadora e 
abrangente ao contexto da pandemia e para além das necessidades 
emergenciais.  

Assim, buscando uma compreensão dos termos aqui utilizados 
destacamos o conceito de educação a distância que, de acordo com 
Moore e Kearsley (2013, p. 2 apud VERMELHO, 2014, p. 265) 
“[...] é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um 
lugar diferente do ensino, o que requer comunicação por meio de 
tecnologias e uma organização instrumental especial [...]”. 

Para complementar a compreensão do binômio “educação a 
distância”, esses mesmos autores afirmam que, 

[...] distância é um fenômeno pedagógico, e não simplesmente 
uma questão de distância geográfica. Nesse processo, o aspecto 
mais importante é o efeito que a separação geográfica tem no 
ensino e na aprendizagem, especialmente na interação entre 
alunos e professores, sobre a concepção de cursos e sobre a 
organização dos recursos humanos e tecnológicos. (MOORE, 
KEARSLEY, 2013, p. 295 apud VERMELHO, 2014, p. 265, 
grifo nosso).

Desse conjunto conceitual chamam a atenção dois aspectos, 
no contexto ora analisado, que ao nosso entender merecem atenção, 
quando da organização e implementação do currículo ou de um 
componente curricular específico por meio de atividades remotas, 
ou seja, fora do espaço presencial da sala de aula, quais sejam: a 
comunicação e a tecnologia. 
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A tecnologia digital ou não digital assegura o suporte 
necessário para o aprimoramento de metodologias diversificadas 
e adequadas a cada momento da construção das competências e 
habilidades, previstas para cada etapa do processo educativo e em 
atendimento aos objetivos de aprendizagem. Essas metodologias 
denominadas de ativas possibilitam estabelecer a comunicação 
imprescindível à interação entre os estudantes e os docentes e a 
articulação com os conteúdos abordados. 

Parindo dessas considerações iniciais propõe-se então uma 
reflexão sobre essa temática, no sentido de contribuir com o debate 
propositivo, tão atual e necessário para que as instituições de ensino 
superem este momento de excepcionalidade, mas que também 
possam incorporar na gestão pedagógica a flexibilidade de formas 
e meios capazes de aproximar cada vez mais os estudantes do 
conhecimento, valorizando as diferenças individuais, as diferentes 
formas de assimilação do conhecimento e os diferentes ritmos de 
aprendizagem. 

CAMINHOS PARA SUPERAR OS LIMITES IMPOSTOS 
PELA PANDEMIA

No contexto da pandemia a educação formal encontra-se 
diante de um impasse: parar as suas atividades e aguardar a vacinação 
completa ou a chegada de um medicamento capaz de controlar 
os efeitos da COVID-19; ou encontrar alternativas pedagógicas 
para revisar, reajustar, reconfigurar e reorientar os processos de 
organização curricular, das metodologias adotadas, dos tempos 
e espaços físicos de forma rápida, para atender a emergência das 
necessidades impostas, e dar continuidade ao processo de ensino 
aprendizagem programado para se desenvolver ao longo do ano 
letivo.
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Que caminho seguir? Encontrar resposta(s) para essa 
pergunta, em meio a tantas incertezas que esse momento nos 
apresenta, não é tarefa fácil. No entanto, enfrentar os desafios do 
distanciamento social e garantir os direitos de aprendizagem a 
todos os estudantes é imperativo – a educação a distância se tornou 
um paradigma dominante.

Isto não significa algo novo, muito pelo contrário, a prática da 
educação a distância teve seu início por volta de 1850, em países da 
Europa, oportunizando autoaperfeiçoamento aos que desejavam 
aprender e que, por distintos motivos, não alcançavam as escolas. 
No Ensino Superior o pioneirismo é da Universidade de Londres, 
que desenvolveu programas de formação por correspondência em 
1858.

Cabe destacar que o termo “educação a distância” utilizado 
neste artigo se constitui em uma categoria de análise que 
compreende o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem 
fora da sala de aula presencial tradicional. Nessa perspectiva, 
identificam-se vários termos como sinônimos, com destaque 
para os indicados por Litto (2010): aprendizagem a distância; 
estudo por correspondência; aprendizagem baseada em materiais; 
e-learning - ensino apoiado em Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC); estudo independente; estudo em casa; 
aprendizagem “off campus”; aprendizagem externa; aprendizagem 
autônoma; aprendizagem autodirigida; aprendizagem de marcha 
ou andamento autorregulado; aprendizagem não-contígua; 
aprendizagem distribuída ou flexível; aprendizagem blended 
ou híbrida; aprendizagem modo dual; aprendizagem aberta; 
educação pós-compulsória; comunicação síncrona; e comunicação 
assíncrona, dentre outros, ressalvando que para esse autor educação 
a distância é o termo mais amplo, genérico, e historicamente mais 
usado e cuja abreviação é EAD.
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Com essa amplitude de entendimento sobre a educação a 
distância, amplia-se também as possibilidades de adotar variados 
modelos na educação formal, de acordo com a natureza do 
conteúdo, maturidade dos estudantes, condições tecnológicas e de 
logística e finalidades da aprendizagem.

Litto (2020) chama a atenção para as afirmações de muitos 
profissionais da educação, quando se trata de adotar a EaD para os 
estudantes da educação básica, de que essa estratégia pedagógica 
é inadequada, uma vez que parte da população estudantil não tem 
computador, nem acesso à internet.

Tal conclusão demonstra, claramente, uma das falácias 
clássicas, “A Reivindicação da Perfeição”, que recusa aceitar 
qualquer solução oferecida para resolver um problema se não 
atendê-la em 100%. Às vezes essa exigência é ridicularizada 
[...] porque diminuem as possibilidades de solucionar o 
problema em mãos para uma preponderância da população. 
No caso de EAD no Ensino Básico, vamos usar meios digitais 
para quem hoje tem o necessário acesso, e outros meios como 
televisão, rádio, correspondência [e outros] para os demais 
aprendizes. O preconceito é mais uma manifestação da falha 
ao ensinar adequadamente o pensamento crítico em nossas 
escolas. (LITTO, 2010, p. 1).

Não resta dúvida de que, com o advento do computador e da 
internet, a educação a distância ganha uma incomparável dinâmica 
no processo de integração de todos os espaços e tempos, “[...] entre 
o que chamamos de mundo físico e mundo digital”. (MORÁN, 
2015, p. 16). E que apesar dos avanços epistemológicos no 
campo da aprendizagem, o processo envolve quatro componentes 
básicos, quais sejam: o aprendente – aquele que deseja aprender; 
o conhecimento – saberes, conceitos, informações; o ensinante – 
aquele que sistematiza o conhecimento; e, as condições objetivas 
– o contexto e suas varáveis.
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Nesse sentido, o processo ensino aprendizagem como objeto 
de pesquisa tem despertado grande interesse da comunidade 
acadêmica com a finalidade de buscar o aperfeiçoamento do processo 
de aquisição de conhecimentos, construção de competências e 
habilidades e investigar caminhos para transformar todos esses 
componentes formativos em desempenhos efetivos nas práticas 
sociais.

Em relação à aprendizagem, Litto (2010, p. 15) afirma que as 
experiências do último século mostram que,

[...] o grande problema não é a descoberta continuada de novos 
conhecimentos (sobre a aprendizagem), mas a transferência 
destes para instituições educacionais - escolas, faculdades 
e programas educacionais nas empresas. A resistência a 
novas ideias e a novos procedimentos faz com que demore 
muito tempo para que estes sejam absorvidos e seja possível 
observar mudanças resultantes de novas ideias comprovando 
experiências.

Nessa linha de raciocínio e na total impossibilidade vivenciada 
pelas instituições de ensino de implementarem seus planejamentos 
de forma presencial, não restou outra opção senão a de promoverem 
atividades pedagógicas não presenciais (a distância), buscando 
mitigar os efeitos da pandemia na aprendizagem dos estudantes. 
Esse cenário fez desnudar uma realidade estrutural, que é a 
falta de infraestrutura tecnológica da maioria das instituições 
de ensino (estrutura física, equipamentos, formação continuada, 
acessibilidade pedagógica, dentre outros) e as difíceis condições 
socioeconômicas de uma grande parcela da população, chegando a 
inviabilizar qualquer alternativa, pelo menos, por um período. 

Por outro lado, nos limites da escassez e entendendo que 
a aprendizagem pode ser promovida pela educação a distância, 
sem necessariamente depender do aspecto tecnológico digital, 
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várias estratégias pedagógicas se mostram efetivas, exigindo, para 
tanto, uma reestruturação do projeto pedagógico, no sentido 
de aproximá-lo de um caráter inovador e consistente, capaz 
de modificar o conceito de sala de aula tradicional e de espaço. 
Definir prioritariamente os objetivos de aprendizagem para cada 
ano escolar e componente curricular, adotar a metodologia mais 
adequada para auxiliar o estudante no processo de apreensão dos 
conhecimentos e de construção de sua autonomia de aprendizagem, 
são alguns caminhos possíveis para o enfrentamento dos desafios 
impostos pela crise mundial de saúde. 

Vale destacar que promover uma mudança, no percurso 
de um ano letivo, na proporção do que está sendo exigido das 
instituições, envolve uma série de requisitos, como adequada 
qualificação dos docentes para uso de recursos tecnológicos para 
fins didáticos, habilidades para desenvolver metodologias ativas, 
estrutura tecnológica e de comunicação com a comunidade escolar, 
articulação com a família para realizar o apoio necessário ao 
estudante, capacidade de promover outras atividades articuladas 
ao ensino visando fortalecer a autonomia nos estudantes, 
considerando que não se trata apenas de mudar a organização e 
implementação curricular do ensino presencial para o ensino a 
distância, na perspectiva da modalidade prevista nas normativas 
educacionais brasileiras.

Sabe-se que para o desenvolvimento do ensino a distância 
como uma modalidade requer, há necessidade, além do requisito 
legal, de um tempo para planejar institucionalmente, construir as 
bases tecnológicas e de organização e implementação curricular, 
que vão desde a definição do conteúdo até a avaliação, além de 
outros requisitos indispensáveis à sustentação da qualidade, para, 
por fim, implementá-lo. Portanto, reafirma-se que não é esse o 
modelo proposto para o momento vivido pela pandemia. Propõe-
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se uma mudança na forma como implementar o ensino presencial, 
planejado para o ano letivo em curso; uma mudança para o ensino 
não presencial, a distância, remoto, o que é sustentado por Behar 
(2020, p. 2-3), quando afirma que,

O Ensino Remoto Emergencial e a Educação a Distância não 
podem ser compreendidos como sinônimos, por isso é muito 
importante, no contexto que estamos vivendo, clarificar esses 
conceitos. O termo remoto significa distante no espaço e se 
refere a um distanciamento geográfico. O ensino é considerado 
remoto porque os professores e alunos estão impedidos por 
decreto de frequentarem instituições educacionais para evitar 
a disseminação do vírus. É emergencial porque do dia para 
noite o planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 
teve que ser engavetado. 
Foi preciso pensar em atividades pedagógicas mediadas pelo 
uso da internet, pontuais e aplicadas em função das restrições 
impostas pelo covid-19 para minimizar os impactos na 
aprendizagem advindos do ensino presencial. O currículo da 
maior parte das instituições educacionais não foi criado para 
ser aplicado remotamente.

Reafirma-se que a educação a distância é uma modalidade que 
possui concepção, organização curricular, design e funcionamento 
próprios, que exige o uso de tecnologia digital para realizar a 
mediação didático-pedagógica na implementação dos processos 
de ensino e aprendizagem. Envolve a organização dos conteúdos, 
a metodologia, as formas de avaliação e as interações entre os 
estudantes e os docentes (tutores).

Essa situação emergencial exige um esforço conjunto de toda 
a equipe escolar, professores, coordenadores, gestores e também 
dos estudantes e familiares para enfrentar os desafios cotidianos 
de replanejar, criar novas situações didáticas, novas formas de 
acompanhamento do percurso formativo e novas formas de registros 
que comprovem o domínio dos objetivos de aprendizagem. 
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Como se trata de um processo em andamento, com a 
estabilidade sanitária, o retorno às aulas presencias está sendo 
possível, mas ainda com a necessidade de adotar medidas de controle 
de transmissão do vírus, sendo uma delas, o afastamento social. 
Para tanto, as instituições de ensino buscam outras alternativas 
de atendimento pedagógico aos estudantes e o ensino híbrido se 
tornou a mais viável. Sustenta-se essa ideia, primeiro por entender 
que: 

O viver e o conviver ocorrem, cada vez mais, em contextos 
híbridos e multimodais, onde diferentes tecnologias analógicas 
e digitais integram espaços presenciais físicos e online, 
constituindo novos espaços para o conhecer. É nesses novos 
espaços que os sujeitos, em movimentos nômades, interagem, 
constroem conhecimentos e aprendem, o que nos faz pensar 
que uma nova cultura possa estar emergindo, não dicotômica 
entre a cultura analógica e a digital, mas, sim, uma cultura que 
coloca esses elementos e sujeitos em relação, na perspectiva de 
coexistência. (SCHLEMMER, 2014, p. 74).

A sustentação dessa ideia é motivada também por se 
considerar que o ensino híbrido possui como característica 
fundamental as condições de integrar diferentes metodologias, 
ou seja, o ensino pode ocorrer parcialmente online, parcialmente 
presencial em pequenos grupos, parcialmente com tutoria, mas 
todos esses momentos acontecem de forma articulada, em que 
os estudantes continuam seus estudos de onde pararam, quando 
mudam de uma forma para outra. Significa que o ensino híbrido 
possibilita ao estudante, ao longo de sua trajetória de estudo, a 
vivência de uma educação integrada. Assim, segundo Christensen, 
Horn e Staker (2013, p. 7),

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual 
um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino 



244 Rosângela Mendes Costa

REVISTA DE EDUCAÇÃO

online, com algum elemento de controle do estudante sobre 
o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em 
parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua 
residência [...]. A solução híbrida combina a tecnologia antiga 
com a nova, em uma tentativa de criar uma alternativa que seja 
a ‘melhor dos dois mundos’ [...].

Essa perspectiva indica que as instituições de ensino precisam 
identificar e incorporar nas práticas pedagógicas o melhor do 
ensino online, combinado com o melhor da sala de aula presencial 
tradicional. E, de acordo com a afirmação de Morán (2015, p. 25), 
“Todas as escolas podem implementar o ensino híbrido, misturado, 
tanto as que possuem uma infraestrutura tecnológica sofisticada 
como as mais carentes. Todos os professores, também”. 

Na educação formal, para o mesmo autor, algumas dimensões 
do processo de ensino aprendizagem estão ficando evidentes, com 
destaque para: 

1) O modelo blended, [hibrido] semipresencial, misturado, em 
que nos reunimos de várias formas – física e digital – em grupos 
e momentos diferentes, de acordo com a necessidade, com 
muita flexibilidade, sem os horários rígidos e planejamento 
engessado; 2) Metodologias ativas: aprendemos melhor 
através de práticas, atividades, jogos, projetos relevantes 
do que da forma convencional, combinando colaboração 
(aprender juntos) e personalização (incentivar e gerenciar os 
percursos individuais) e 3) O modelo online com uma mistura 
de colaboração e personalização, em tempo real e através de 
multiplataformas digitais móveis. (MORÁN, 2017, p. 23).

Assim, o estudante tem a possibilidade de desenvolver um 
percurso de aprendizagem mais individualizado, sem perder 
de vista o ponto de chegada, que é o domínio seguro de um 
determinado conceito e o desenvolvimento das competências 
associadas. Nesse processo, a parte mais complexa e profunda é 
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realizada com orientação e acompanhamento direto do professor 
e as situações dela decorrentes e de menor complexidade são 
desenvolvidas por plataformas digitais ou outros meios. Para tanto, 
segundo Morán (2017, p. 2), há necessidade de adotar metodologias 
ativas, entendidas como, “[...] estratégias de ensino centradas na 
participação efetiva dos estudantes na construção do processo de 
aprendizagem, de forma flexível, integrada, hibrida”. 

Para o momento atual as instituições de ensino precisam, 
nos limites de sua organização curricular, das possibilidades 
tecnológicas,  das características e expectativas dos estudantes e 
da implementação de estratégias mais adequadas para assegurar 
a continuidade do processo ensino aprendizagem, por meio de 
ações emergenciais, como: formação continuada do corpo doente 
para lidar com as novas ferramentas digitais; estabelecimento de  
vínculo continuo de comunicação para orientar as famílias de 
como apoiar os estudantes, tanto no aspecto do conteúdo quanto 
do emocional; formas de registro do desenvolvimento do ensino e 
aprendizagem; e, finalmente, avaliações diagnósticas e formativas 
para acompanhar o percurso de construção do conhecimento e o 
desenvolvimento de competências e habilidades pelos estudantes, 
com foco nos objetivos de aprendizagem previstos para cada ano, 
visando, entre outros, minimizar os efeitos adversos causados pelo 
contexto da pandemia.   

Pensando a longo prazo, este momento de instabilidade 
provoca a demanda de uma reestruturação ampla no campo 
da educação formal, no sentido de pensar modelos flexíveis 
de currículo, nos quais os projetos pedagógicos contemplem 
organizações interdisciplinares e transdisciplinares e possibilitem o 
acompanhamento do ritmo de aprendizagem individual e também 
colaborativa, formação continuada para gestores e professores, no 
intuito de torná-los protagonistas de um projeto inovador, além 
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da infraestrutura física, tecnológica e digital de modo a atender as 
finalidades educacionais pretendidas. Como afirma Morán (2017, p. 
30), o caminho a trilhar é no sentido de encontrar as convergências 
“[...] em todos os campos e áreas: prédios, plataformas digitais; 
produção digital de materiais integrada e principalmente currículo 
flexível e modelos pedagógicos centrados em problemas, projetos 
e desafios.”

Com todas essas reflexões, por fim, cabe afirmar que, seja 
neste momento emergencial ou pós-emergencial, o caminho que 
se apresenta mais indicado não é simplesmente de uma mudança 
da educação presencial para a educação a distância, mas sim um 
modelo pedagógico que atenda às necessidades de uma sociedade 
em acelerado processo de transformação e que exige um ser humano 
ético e capaz de, na complexidade, fazer escolhas, empreender, 
criar novos cenários e transformar a si mesmo e ao contexto em 
que vive.   

CONCLUSÃO

Considerando que o mundo passa por profundas e 
aceleradas modificações, a educação formal precisa acompanhar 
esse movimento, dada a urgência de maior flexibilidade em seus 
processos, a fim de atender as demandas por uma educação de 
qualidade, capaz de formar cidadãos éticos e competentes para a 
vida em sociedade e para o mundo do trabalho. Assim, percebe-se 
que o momento da pandemia impacta no campo educacional, de 
forma contundente, forçando uma tomada de decisão por parte das 
instituições de ensino, nos limites das recomendações sanitárias, 
para a continuidade das atividades. 

A viabilidade do trabalho escolar se deu pela adoção de 
aulas não presenciais, com uso de recursos tecnológicos digitais 
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ou analógicos, de acordo com as características e faixa etária dos 
estudantes e as possibilidades de infraestrutura da instituição e das 
redes de ensino. Nesse contexto, ficou evidente que as condições 
objetivas para implementar um projeto pedagógico que demanda 
uso de tecnologia da informação e comunicação é uma realidade 
distante para a maioria das instituições da educação básica e um 
pouco mais presente no ensino superior.

Todo esse momento de instabilidade que a pandemia trouxe, 
instiga a todos que militam na educação formal a pensar quais os 
rumos que as instituições deverão empreender daqui para frente 
e também o papel da educação na sociedade atual, de modo a 
enfrentar os desafios que ultrapassam a simples necessidade de 
redefinição e diretrizes pedagógicas para uma mudança estrutural 
no campo educacional.

Deixa-se para a continuidade das reflexões a seguinte 
indagação: qual o futuro das instituições de ensino tradicionais à 
medida da necessidade de incorporar em seus processos didático-
pedagógicos recursos tecnológicos digitais ou não, que respondam 
às demandas atuais e futuras?
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RESOLUÇÃO 
060-2021

Estabelece orientações para o Fluxo 
Contínuo de Matrículas e procedimentos 
administrativos e pedagógicos às instituições 
de Educação Básica pertencentes ao Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão, tendo em 
vista a Busca Ativa Escolar.

08 de março 
de 2021

RESOLUÇÃO 
048-2021

Dispõe sobre a realização da avaliação externa 
dos cursos de graduação das Instituições de 
Ensino Superior pertencentes ao Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão, de forma 
remota, enquanto permanecer o período de 
calamidade pública provocado pela pandemia 
do Coronavírus – COVID-19, obedecidas as 
normas da Resolução nº 109/2018-CEE.

25 de 
fevereiro de 

2021

RESOLUÇÃO 
200-2020

Estabelece normas educacionais 
complementares para as instituições 
integrantes do Sistema Estadual de Ensino 
do Maranhão, enquanto permanecerem as 
medidas de prevenção ao novo Coronavírus 
– COVID-19, conforme os dispositivos da 
Lei nº 14.040/2020, e dá outras providências.

07 de 
dezembro de 

2020
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RESOLUÇÃO 
Nº 189-2020

Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares 
Estaduais para a Qualidade da Educação 
Escolar Quilombola na Educação Básica no 
Maranhão e dá outras providências.

16 de 
novembro de 

2020

RESOLUÇÃO 
Nº 166-2020

Estabelece orientações complementares à 
implementação das Diretrizes para Extensão 
Universitária nas instituições de ensino 
superior pertencentes ao Sistema Estadual 
de Ensino do Maranhão, a partir das normas 
prescritas na Resolução CNE/CES nº 
7/2018 e regulamenta o processo de avaliação 
com fulcro nessa Resolução e na Resolução 
nº 109/2018 – CEE/MA.

01 de 
outubro de 

2020

RESOLUÇÃO 
157-2020

Institui o Comitê “100 anos de Paulo Freire 
– O vínculo da Educação com a indignação 
e a esperança”.

17 de 
setembro 

2020

RESOLUÇÃO 
NORMATIVA 
146-2020-CEE-

MA

Altera o § 2º do artigo 2º e os artigos 4º 
e 5º da Resolução CEE nº 94, de 26 de 
março de 2020, que “ Fixa orientações para o 
desenvolvimento das atividades curriculares 
e a reorganização dos calendários escolares, 
excepcionalmente, enquanto permanecerem 
as medidas de prevenção ao novo Coronavírus 
– COVID – 19, para as instituições 
integrantes do Sistema Estadual de Ensino 
do Maranhão, e dá outras providências. ”

27 de agosto 
de 2020

RESOLUÇÃO 
Nº 115/2020

Dispõe sobre a ampliação e a interrupção 
de prazos de processos e procedimentos 
administrativos no âmbito do Conselho 
Estadual de Educação, em razão das medidas 
restritivas no atendimento ao público para 
enfrentamento da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19), e dá outras providências.

25 de maio 
de 2020

RESOLUÇÃO 
Nº 94/2020

Fixa orientações para o desenvolvimento 
das atividades curriculares e a reorganização 
dos calendários escolares, excepcionalmente, 
enquanto permanecerem as medidas 
de prevenção ao novo Coronavírus – 
COVID-19, para as Instituições integrantes 
do Sistema Estadual de Ensino do Maranhão, 
e dá outras providências.

26 de março 
de 2020
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RESOLUÇÃO 
Nº 85/2020

Prorroga prazo às instituições educacionais 
e às redes de ensino do Sistema Estadual 
de Ensino do Maranhão, para abertura 
de processos que tratam de solicitação 
de apreciação da Proposta Pedagógica e 
do Regimento Escolar em decorrência 
da adequação à Base Nacional Comum 
Curricular-BNCC da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental. 

05 de março 
de 2020

RESOLUÇÃO 
Nº 84/2020

Estabelece normas para o funcionamento 
de Escola Bilíngue, Escola Internacional e 
Programa Bilíngue da Educação Básica, no 
Sistema de Ensino do Estado do Maranhão.

05 de março 
de 2020

RESOLUÇÃO 
Nº 150/2019

Altera o § 2º do art. 4º da 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.

19 de 
setembro de 

2019.

RESOLUÇÃO 
Nº 127/2019

Altera a Resolução CEE/MA 282/2004 e dá 
outras providências.

15 de agosto 
de 2019.

RESOLUÇÃO 
Nº 119/2019

Estabelece normas para a oferta de 
Educação a Distância – EaD, em instituições 
educacionais no âmbito do Sistema Estadual 
de Ensino do Maranhão e dá outras 
providências.

11 de julho 
de 2019.

RESOLUÇÃO 
Nº 63/2019

Estabelece as Diretrizes Curriculares para a 
Educação Ambiental no Sistema de Ensino 
do Estado do Maranhão.

07 de Abril 
de 2019.

 RESOLUÇÃO 
Nº 285/2018

Aprova o Documento Curricular do 
Território Maranhense como referência 
na implantação da Base Nacional Comum 
Curricular da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental no Sistema de Ensino do 
Estado do Maranhão.

 27 de 
dezembro de 

2018
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RESOLUÇÃO 
Nº 223/2018

Define Normas Complementares para a 
matrícula inicial de crianças na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental de nove 
anos de duração no Sistema Estadual de 
Ensino do Maranhão

25 de 
outubro de 

2018

RESOLUÇÃO 
Nº 109/2018

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

 17 de maio 
de 2018

 RESOLUÇÃO 
Nº 031/2018

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.

 8 de março 
de 2018

RESOLUÇÃO 
Nº 029/2018

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.

15 de 
fevereiro de 

2018

RESOLUÇÃO 
Nº 109/2016

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.

18 de agosto 
de 2016

RESOLUÇÃO 
Nº 26/2016

Dá nova redação ao artigo 6º da Resolução 
nº 02/2011-CEE que “Estabelece normas 
para a oferta de Educação Básica no Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão e dá outras 
providências” e revoga o art. 2º da Resolução 
nº 15/2013-CEE.

17 de março 
de 2016.

RESOLUÇÃO 
Nº 93/2015

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.

 25 de junho 
de 2015
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RESOLUÇÃO 
Nº 33/2015

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.

 12 de 
fevereiro de 

2015

 RESOLUÇÃO 
Nº 32/2015

Estabelece Diretrizes Curriculares para a 
Educação Infantil no Estado do Maranhão.

 11 de 
fevereiro de 

2015.

RESOLUÇÃO 
Nº 021/2015

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.

 5 de 
fevereiro de 

2015.

RESOLUÇÃO 
Nº 260/2014

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

16 de 
outubro de 

2014.

RESOLUÇÃO 
Nº 127/2014

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

28 de abril 
de 2014.

RESOLUÇÃO 
Nº 073/2014

Altera a redação do § 2º da Resolução 
nº 319/2004-CEE, que “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.”

 20 de março 
de 2014.

RESOLUÇÃO 
Nº 120/2013

Estabelece normas para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio no 
Sistema Estadual de Ensino do Maranhão e 
dá outras providências.

29 de agosto 
de 2013

RESOLUÇÃO 
Nº 015/2013

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº 31/2018

Inclui parágrafos nos artigos 2º e 6º da 
Resolução nº 02/2011-CEE, que: “Estabelece 
normas para a oferta de Educação Básica no 
Sistema Estadual de Ensino do Maranhão e 
dá outras providências.”

7 de 
fevereiro de 

2013.
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 RESOLUÇÃO 
Nº 12/2013

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº 29/2018

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.

31 de janeiro 
de 2013

RESOLUÇÃO 
Nº 004/2013

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº31/2018

Prorroga o prazo para solicitação de 
Renovação de Reconhecimento por 
estabelecimentos de ensino da Educação 
Básica do Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão.

10 de janeiro 
de 2013.

RESOLUÇÃO 
Nº 116/2012

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº 29/2018

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.

21 de junho 
de 2012.

RESOLUÇÃO 
Nº 106/2012

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº 31/2018

Determina prazo para solicitação de 
Renovação de Reconhecimento por 
estabelecimentos de ensino da Educação 
Básica do Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão.

24 de maio 
de 2012.

RESOLUÇÃO 
Nº 109/2011

Delega competência à Supervisão de Inspeção 
Escolar da Secretaria de Estado da Educação 
do Maranhão, para fim de regularização do 
percurso escolar de egressos da Educação 
Básica do Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão, e dá outras providências

01 de 
setembro de 

2011.
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RESOLUÇÃO 
Nº 104/2011

Estabelece normas para a Educação Básica 
e a Educação Profissional Técnica de nível 
Médio nas Escolas do Campo do Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão, e dá outras 
providências.

25 de agosto 
de 2011.

RESOLUÇÃO 
Nº 02/2011

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº31/2018

Estabelece normas para a oferta da Educação 
Básica no Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão e dá outras providencias.

13 de janeiro 
de 2011.

RESOLUÇÃO 
Nº 343/ 2010

Atualiza a resolução CEE/MA n. 055/2007, 
que trata das normas para organização do 
Ensino Fundamental com nove anos de 
duração nas escolas do Sistema Estadual de 
Ensino do Maranhão.

  16 de 
dezembro de 

2010.

RESOLUÇÃO 
Nº 242/ 2010

Dispõe sobre a inclusão do nome social de 
travestis e transexuais nos registros internos 
de documentos escolares das instituições de 
ensino integrantes do Sistema Estadual de 
Ensino do Maranhão e dá outras providências.

 19 de agosto 
de 2010.

RESOLUÇÃO 
Nº 191/2010

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº 02/2011

Estabelece normas para a oferta da Educação 
Básica no Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão e dá outras providencias.

24 de junho 
de 2010.

 

RESOLUÇÃO 
Nº 140/2010

Estabelece normas complementares para a 
oferta da língua espanhola nas instituições 
de ensino fundamental e de ensino médio 
integrantes do Sistema Estadual de Ensino 
do Maranhão e dá outras providências.

 20 de maio 
de 2010.

RESOLUÇÃO 
Nº 088/2010

Define normas para inclusão de período 
destinado à formação continuada de docentes 
no Calendário Escolar das instituições de 
ensino integrantes do Sistema Estadual de 
Ensino do Maranhão.

 08 de abril 
de 2010.
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RESOLUÇÃO 
Nº 060/2010

Define normas complementares para a 
inclusão do estudo da História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena nas instituições 
de ensino fundamental e de ensino médio 
integrantes do Sistema Estadual de Ensino 
do Maranhão e dá outras providências.

 04 de março 
de 2010.

RESOLUÇÃO 
Nº 048/2010

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº12/2013

Dá nova redação ao Parágrafo Único do art. 
1º da Resolução nº 026/2010-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.

 04 de março 
de 2010

RESOLUÇÃO 
Nº 027/2010

Estabelece normas para a Educação Básica no 
Sistema Estadual de Ensino do Maranhão.

 18 de 
fevereiro de 

2010
RESOLUÇÃO 

Nº 026/2010

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº 29/2018

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.

 11 de 
fevereiro de 

2010.

RESOLUÇÃO 
Nº 135/2009

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº127/2019

Inclui o Governador do Estado do Maranhão 
e o Secretário de Estado da Educação entre os 
agraciados com a Condecoração MÉRITO 
EDUCACIONAL ANNA MARIA 
SALDANHA, instituída pelas Resoluções 
nos 281 e 282/2004-CEE.

 13 de agosto 
de 2009.

RESOLUÇÃO 
Nº 045/2009

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº 119/2019

Estabelece normas para a oferta da Educação 
a Distância – EaD no Sistema Estadual de 
Ensino do Maranhão e dá outras providências.

 05 de março 
de 2009.
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RESOLUÇÃO 
Nº 023/2009

Estabelece Normas Complementares para 
a inclusão obrigatória da Filosofia e da 
Sociologia no currículo do Ensino Médio no 
Sistema Estadual de Ensino do Maranhão.

 05 de 
fevereiro de 

2009.

RESOLUÇÃO 
Nº 314/2008

Define normas complementares para a 
implantação do Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos de Nível Médio no Sistema 
Estadual de Educação do Maranhão.

11 de 
dezembro de 

2008.

RESOLUÇÃO 
Nº 287/2007

Dá nova redação ao Art. 31 do Regimento 
Escolar e a normas regulamentadas da 
Banca Permanente de Exames Supletivos 
do Centro de Educação de Jovens e Adultos, 
nesta cidade.

28 de 
novembro de 

2007.

RESOLUÇÃO 
Nº 180/2007

Estabelece normas sobre o reconhecimento 
de cursos seqüenciais da educação superior 
no âmbito do Sistema de Ensino do Estado 
do Maranhão.

 2 de agosto 
de 2007.

RESOLUÇÃO 
Nº 55/2007

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº343/2010

Define normas para organização do Ensino 
Fundamental com nove anos de duração nas 
escolas do Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão e dá outras providências.

29 de março 
de 2007

RESOLUÇÃO 
Nº 298/2006

REVOGADA 
PELA 

RESOLUÇÃO 
Nº 109/2018

Dispõe sobre credenciamento e 
recredenciamento de instituição de 
educação superior, autorização de 
funcionamento, reconhecimento e renovação 
de reconhecimento de curso superior no 
Sistema Estadual de Educação do Maranhão 
e dá outras providências

28 de 
dezembro de 

2006.

RESOLUÇÃO 
Nº 255/2006

Dispõe sobre o Estágio de alunos da Educação 
Profissional Técnica de nível médio e do 
Ensino Médio inclusive nas modalidades de 
Educação Especial e de Educação de Jovens e 
Adultos para o Sistema de Ensino do Estado 
do Maranhão

30 de 
novembro de 

2006.

RESOLUÇÃO 
Nº 144/2006

Estabelece normas para a Educação de Jovens 
e Adultos no Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão.

06 de julho 
de 2006.
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RESOLUÇÃO 
Nº 358/2004

Estabelece normas para o funcionamento das 
Escolas Indígenas no Sistema de Ensino do 
Estado do Maranhão e dá outras providências

28 de 
outubro de 

2004.

RESOLUÇÃO 
Nº 319/2004

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.

30 de 
setembro de 

2004.

RESOLUÇÃO 
Nº 282/2004

Institui a Condecoração “MÉRITO 
EDUCACIONAL PROFESSORA 
ANNA MARIA SALDANHA” e dá outras 
providências.

23 de 
setembro de 

2004

RESOLUÇÃO 
Nº281/2004

Denomina-se de MÉRITO 
EDUCACIONAL PROFESSORA ANNA 
MARRIA SALDANHA a condecoração 
a ser conferida pelo Conselho Estadual de 
Educação do Maranhão.

23 de 
setembro de 

2004

RESOLUÇÃO 
Nº 254/2004

Delega competência as Unidades Gestoras 
de Desenvolvimento Humano das Gerências 
de Articulação e Desenvolvimento Regional 
para exame e instrução de processos 
referentes a pedidos de credenciamento e 
recredenciamento dos estabelecimentos de 
ensino oficiais e privados, localizados em 
região sob sua jurisdição e autorização de 
funcionamento, reconhecimento, renovação 
de reconhecimento e desativação de seus 
cursos, assim como realização de verificações 
“in loco”, na forma prescrita na Resolução nº 
082/2000 – CEE/MA.

 19 de agosto 
de 2004.

RESOLUÇÃO 
Nº 291/2002

Estabelece normas para a Educação Especial 
na Educação Básica no Sistema de Ensino do 
Estado do Maranhão e dá outras providências.

 12 de 
dezembro de 

2002.

RESOLUÇÃO 
Nº 228/2002

Dispõe sobre o registro de diplomas, 
certificados e históricos escolares da Educação 
Básica do Sistema de Ensino do Estado do 
Maranhão e dá outras providências

17 de 
outubro de 

2002
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RESOLUÇÃO 
Nº 330/2001

Dispõe sobre a oferta de cursos de graduação 
no Estado do Maranhão por Instituições 
de Ensino Superior de outras Unidades da 
Federação.

22 de 
novembro de 

2001

RESOLUÇÃO 
Nº 307/2001

Dispõe sobre o encaminhamento à 
Supervisão de Inspeção Escolar/GDH, 
por estabelecimentos de ensino, de Atas de 
Resultados Finais, Diplomas, Certificados 
e Históricos Escolares e suas respectivas 
devoluções e dá outras providências.

08 de 
novembro de 

2001.

RESOLUÇÃO 
Nº 233/2001

Suspende, até ulterior deliberação do 
Conselho Estadual de Educação, o disposto 
no § 1º do Art. 3º e no § 1º do Art. 16, da 
Resolução Nº 082/00-CEE e estabelece 
normas sobre o assunto, para vigência nesse 
período.

16  de  
agosto  de  

2001.




