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APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR
Olá, alunos do Estratégia Concursos, como vai essa força? Meu nome é
Renato Alonso, mais conhecido como Alonso. Sou natural do Rio de JaneiroRJ, Professor de Pedagogia aqui do Estratégia Concursos e também servidor
público concursado da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, onde exerço
o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual e também atuo como Instrutor
na Escola Fazendária de Pernambuco (ESAFAZ-PE) e, a convite do Estratégia
Concursos, trago a vocês este super E-BOOK cuja proposta é oferecer um
material de alta qualidade, com abordagem aprofundada sobre os
PRINCÍPIOS DO ENSINO na LDB, em uma linguagem fácil, esquematizado e,
sem dúvidas, recheado de questões de provas anteriores para que vocês
possam GABARITAR todas as questões sobre o assunto na sua prova,
combinado? Então "vamos que vamos" rumo à aprovação!

Para ter acesso a notícias, dicas, aulas e outros conteúdos gratuitos, acessem meu Instagram:

alonso.prof

Bons estudos!
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LDB E OS 13 PRINCÍPIOS DO ENSINO
INTRODUÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9.394/1996), promulgada em 20 de
dezembro de 1996, foi promulgada no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso após
8 anos de tramitação no poder legislativo.
Também conhecida como “Lei Darcy Ribeiro”, a LDB/1996, como o próprio nome sugere, tem por
objetivo estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional.

LDB

Conhecida
como Lei
Darcy Ribeiro

Feita esta rápida apresentação da LDB, vamos aos estudos dos 13 princípios do ensino previstos
nesta Lei. Simbora!

O Segredo do Sucesso é a constância no propósito!
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OS 13 PRINCÍPIOS DO ENSINO NA LDB
O artigo 3° da LDB trata exatamente dos princípios do ensino. São 13 princípios ao todo e que
devemos compreendê-los bem para a prova, haja vista que este tema é recorrentemente cobrado
em concursos. Vamos primeiramente ler o artigo 3° da LDB e na sequência farei os comentários
pertinentes ;)
LDB. Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e
o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extraescolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela Lei
nº 13.632, de 2018)

Destaco o fato de que os princípios XII e XIII foram incluídos posteriormente, ou seja, o texto original
da LDB publicado 1996 veio com apenas 11 princípios.
Vamos aos comentários de cada princípio do ensino!
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2.1 PRINCÍPIO DA IGUALDADE

No primeiro princípio temos o princípio da igualdade, sendo este princípio aplicado com o intuito de
que todos os indivíduos possam ter condições iguais de acesso e permanência na escola,
independentemente de classe social, raça, cor, sexo, deficiência ou seja o que for.
Aqui, literalmente a LDB determina que a escola é para todos. Vejam também que não basta criar
igualdades de condições para o acesso à educação, mas é preciso criar condições de igualdade
também para a permanência do indivíduo na educação.

IGUALDADE DE CONDIÇÕES

ACESSO

PERMANÊNCIA

(À ESCOLA)

(NA ESCOLA)

2.2 PRINCÍPIO DA LIBERDADE

O próximo princípio da educação, previsto no inciso II, é o princípio da liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Qualquer ato que tente
suprimir ou restringir tal liberdade estará violando um princípio legal.
Atente-se aqui que a LDB prevê 4 tipos de liberdades pedagógicas:
1.
2.
3.
4.

liberdade de aprender;
liberdade de ensinar;
liberdade de pesquisar; e
liberdade de divulgar.

LIBERDADE

aprender,

a cultura,

ensinar,

o pensamento,

pesquisar e

a arte e

divulgar

o saber;
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2.3 PRINCÍPIO DO PLURALISMO

Já o terceiro inciso trata do princípio do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Vejam que
o intuito é não limitar o ensino a uma ou a outra determinada ideia ou concepção pedagógica, mas
sim, permitir a diversificação de ideologias doutrinárias e pedagógicas na sala de aula.

PLURALISMO
IDEIAS
PEDAGÓGICAS

CONCEPÇÕES
PEDAGÓGICAS

2.4 PRINCÍPIO RESPEITO À LIBERDADE E APREÇO À TOLERÂNCIA

Este princípio tem como objetivo o respeito e a tolerância à liberdade individual. Estamos tratando
de respeitar a liberdade dos demais indivíduos.

respeito à
liberdade

apreço à
tolerância

2.5 PRINCÍPIO DA COEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO

Este princípo diz que o ensino poderá ser praticado por instituições públicas e privadas, ou seja, o
ensino no Brasil não é uma atividade pública monopolizada pelo governo.

COEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO

PÚBLICAS

PRIVADAS
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2.6 PRINCÍPIO DA GRATUIDADE

O próximo princípio, previsto no inciso IV, determina a gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais. Logo, é vedado aos estabelecimentos de ensino públicos cobrarem de
seus alunos, por exemplo, mensalidades escolares ou mesmo taxa de matrícula, como ocorre nas
instituições de ensino particulares.
Cuidado com as questões de prova pois elas tentarão confundir vocês afirmando que o ensino nas
instituições privadas também deverá ser gratuito, o que sabemos que não é verdade.

GRATUIDADE

DO ENSINO PÚBLICO
(em estabelecimentos oficiais)

2.7 PRINCÍPIO DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR

Agora vamos estudar um princípio bastante interessante para cair na sua prova. Este princípio
determina a valorização dos profissionais da educação escolar e esta valorização é garantida, dentre
outras coisas, através de planos de carreira, com remunerações justas e progressivas ao longo da
carreira.
É justamente por causa deste princípio que hoje vocês estão estudando esta aula, afinal, para ser
profissional de educação escolar nas redes públicas, com direito a plano de carreira, é preciso passar
no concurso!

VALORIZAÇÃO

Profissional da Educação Escolar
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2.8 PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

A seguir, vamos conversar sobre o 8° princípio do ensino previsto na LDB. Aqui a LDB orienta para
que a gestão do ensino público (e não privado) seja realizada de forma democrática, na forma da
Lei. E o que seria uma gestão democrática?
A Gestão Democrática é aquela realizada com a participação coletiva, ou seja, com todos aqueles
que, de alguma forma, se relacionam com o ensino. Podemos citar os professores, os alunos, os
diretores, os pais, os pedagogos e outros. Todos estes indivíduos fazem parte do que chamamos de
comunidade escolar.
Um ponto importante deste dispositivo é saber que a gestão democrática não significa que deverá
haver, obrigatoriamente, eleições para o cargo de Diretor da Escola, sendo este cargo, normalmente,
comissionado e de livre nomeação e exoneração, mas também podendo ser ocupado por meio de
concurso público, então tomem cuidado na sua prova!

GESTÃO
DEMOCRÁTICA
do ensino público

2.9 PRINCÍPIO DA QUALIDADE

O princípio previsto no inciso IX é bem simples de aprendermos, o que não quer dizer que seja fácil
de se perceber na prática do nosso dia-a-dia, pelo contrário. Trata-se do princípio da garantia do
padrão de qualidade.
Este princípio zela para que o ensino seja prestado com qualidade e deve ser observado por todos
os sistemas de ensino, cabendo ao ente federativo fiscalizar sua observância pelas instituições
educacionais que integram o seu sistema, sejam elas públicas ou privadas.

GARANTIA
de padrão de qualidade

8

2.10 PRINCÍPIO DA VALORIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA EXTRAESCOLAR

Aqui a LDB busca ampliar o campo de abrangência da educação para muito além do meio escolar,
ou seja, não apenas os conhecimentos adquiridos dentro da escola são importantes, mas também
os adquiridos fora da escola.

VALORIZAÇÃO DA
EXPERIÊNCIA

EXTRAESCOLAR

2.11 PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO ESCOLAR, O TRABALHO E AS
PRÁTICAS SOCIAIS.

Este princípio relaciona EDUCAÇÃO ESCOLA + TRABALHO + PRÁTICAS SOCIAIS. Isto quer dizer que o
aluno não vai para escola apenas para aprender conteúdos como Matemática, Língua Portuguesa
etc., mas também para aprender as práticas sociais presentes na cidadania e também para se
qualificar para o trabalho.

EDUCAÇÃO
ESCOLAR

PRÁTICAS
SOCIAIS

TRABALHO
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2.12 PRINCÍPIO DA CONSIDERAÇÃO COM A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL

Este princípio foi incluído na LDB em 2013 e trata do respeito às diferenças raciais, ou seja, trata do
respeito à diversidade na luta contra os preconceitos.

CONSIDERAÇÃO

com a diversidade étnico-racial

2.13 PRINCÍPIO DA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E À APRENDIZAGEM AO
LONGO DA VIDA

Este princípio foi incluído na LDB recentemente em 2018, então é um ótimo ingrediente para a banca
examinadora cobrar na sua prova. A mensagem aqui é seguinte: o direito à educação é para TODA
A VIDA, não importando a idade do indivíduo!

Garantia do direito à educação e à aprendizagem

ao longo da vida

Muito bem, pessoal! Fechamos a parte teórica dos princípios do ensino previstos na LDB. A partir de
agora, vamos treinar!!!
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QUESTÕES COMENTADAS

Q1 - OBJETIVA CONCURSOS /2018
De acordo com a Lei nº 9.394/1993, o ensino será ministrado com base em alguns princípios,
tais como:
I - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
II - Valorização do profissional da educação escolar.
III - Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
Comentários:
Conforme vimos na parte teórica, todas as assertivas da questão reproduzem princípios do
ensino previstos na LDB.
Gabarito: D
Q2 - FUMARC/2018
No cotidiano escolar, os professores, ao ensinar seus alunos, se encontram em situações em
que é necessário utilizar os princípios que norteiam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), a fim de que possam contribuir com as mudanças necessárias na educação
e na sociedade. Sobre os princípios que regem a educação nacional, podemos destacar:
I. Pluralidade de pensamento, de ensino, de aprendizagem e de currículo.
II. Eficácia e valorização do profissional da educação por meio de promoção.
III. Garantia de padrão de qualidade, gratuidade do ensino público em estabelecimento oficial.
IV. Valorização da experiência extraescolar e vinculação entre educação escolar, trabalho e as
práticas sociais.
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Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.
Comentários:
A assertiva I está errada pois o correto seria o “pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas” e não a “pluralidade de pensamento, de ensino, de aprendizagem e de currículo”.
A assertiva II também está errada pois o correto seria a “valorização do profissional da
educação escolar” e não a “eficácia e valorização do profissional da educação por meio de
promoção”. A valorização do profissional deverá ocorrer de forma muito mais abrangente do
que a sua simples promoção.
As assertivas III e IV estão corretas.
Gabarito: E
Q3 - IBFC/2017
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 1996), não é um dos
princípios à ministração do ensino:
a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber
c) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino
d) Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de
ensino
e) Valorização uníssona da experiência intraescolar
Comentários:
Já sabemos que um dos princípios do ensino previsto na LDB é a valorização da experiência
extraescolar, e não a "Valorização uníssona da experiência intraescolar".
Gabarito: E
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Q4 – FUNDATEC/2019
O ensino brasileiro está amparado por alguns princípios. Sendo assim, assinale a alternativa
correta, ou seja, que identifica um dos princípios.
a) Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade.
b) Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os
concluíram na idade própria.
c) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
d) O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
e) Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didático-escolar.
Comentários:
A única opção que apresentou um princípio do ensino foi a letra "d - O pluralismo de ideias e
de concepções pedagógicas". Todas as demais alternativas se referem às garantias do ensino
público previstas no artigo 4º da LDB, ou seja, não são princípios.
Gabarito: D
Q5: IBADE/2019
A LDB, Lei n° 9.394/1996, indica em seu Art. 3° que o ensino será ministrado com base em
determinados princípios. Foi incluído, neste artigo, pela Lei n° 12.796 de 2013, o seguinte
princípio:
a) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
b) garantia de padrão de qualidade.
c) consideração com a diversidade étnico-racial.
d) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
e) garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
Comentários:
Vejam que todas as alternativas apresentam princípios do ensino previstos no artigo 3º da LDB.
No entanto, a questão pede aquele que foi introduzido na LDB em 2013, portanto, o gabarito
é a letra "c) consideração com a diversidade étnico-racial."
Gabarito: C
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