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DESAFIOS DE BRASÍLIA: uma primeira provocação 
  

Melillo Dinis do Nascimento 

• Com a manutenção do plano piloto fechado, a 
democratização do espaço urbano se daria com maior 
socialização da cidade entre as classes sociais 
presentes, contrariando o normal desenvolvimento dos 
demais centros urbanos brasileiros onde o padrão é o 
do uso capitalista da terra e a formação de periferias 
pobres e favelas, com segregação sócioespacial. Porém, 
a cidade utópica cedeu espaço à apropriação desigual 
do território. Como conseqüência, Brasília, somatório 
da constelação urbana, passou a se assemelhar às 
demais grandes cidades brasileiras.  



Abordagens: 1. Desigualdade social 



Abordagens: 2. Educação 



Abordagens: 3. Ciência e Tecnologia 



DESIGUALDADE SOCIAL 



Retrato do Distrito Federal 
“Norucongo no quadrilátero” 

(Noruega: Lago Sul /Congo: Cidade Estrutural) 



Norucongo no quadrilátero 

• Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) /  Renda, educação e saúde 
(expectativa de vida) 

 

• Lago Sul: 0,945 / Noruega: 0,943 

 

• Cidade Estrutural:  0,286 /  Congo: 0,286 



Norucongo no quadrilátero 
Renda familiar e per capita 

• Lago Sul: 

• Renda familiar: R$ 19 mil 

• Renda per capita: R$ 6 mil 

 

• Cidade Estrutural:  

• Renda familiar: R$ 1,3 mil 

• Renda per capita: R$ 300,00 

 

 



Norucongo no quadrilátero 
Perversidade 

• Para agravar o problema social, os investimentos 
em infra-estrutura (educação, saúde, segurança, 
transporte, saneamento, etc.) são maiores nas 
regiões cujos habitantes são de alta renda. Essa 
lógica perversa precisa ser revertida. 



Norucongo: Desigualdade social 
• A miséria e a desigualdade no Brasil é uma herança do 

período colonial escravagista. 
 

•  O crescimento econômico sem a repartição da riqueza em 
um modelo de concentração de rendas e terras, de 
esgotamento de recursos naturais e sem proporcionar 
uma educação de qualidade, provavelmente, aumentará o 
abismo entre ricos e pobres. 
 

•  Sem a reversão desse quadro, as crianças e jovens de 
famílias de baixa renda não terão oportunidade de terem 
educação de qualidade e provavelmente o ciclo será 
reproduzido nas próximas décadas. 
 



Norucongo: Desigualdade social 

• As políticas e instrumentos de inclusão social (Bolsa 
Família, cotas, etc.) podem amenizar a situação.  

• Porém, políticas de longo prazo devem ser 
introduzidas para que essas medidas e ações não 
sejam mais necessárias. 

•  O primeiro passo seria proporcionar educação básica 
de qualidade a todos os jovens brasileiros. 

•  Teríamos, assim, uma nova geração com 
oportunidade de trabalho para uma vida digna e 
comportamento social com solidariedade e ética. 



EDUCAÇÃO 



Ensino básico: Brasil e DF  
INEP (2013) 

 

• Da creche ao ensino médio, o Brasil tem 57 
milhões de alunos matriculados. Desse total, 
87% estão em escolas públicas. 

 

• Rede Pública do DF: 460.00 estudantes: 
Tempo integral: 23.673; Tempo parcial 
442.000/ Crianças matriculadas em creches: 
1.686 

 



Educação no Distrito Federal 

  1. No Distrito Federal, 83% das crianças de 0 a 
04 anos não têm cobertura de creche; 

  2.  O analfabetismo no DF  atinge 5,2% da 
população de 10 anos ou mais (132 mil 
pessoas); 

  3. Taxa de evasão no ensino médio: 23%; 

  4. .....   5......   6....... 

 

 

 



Como transformar? 







“Programa de Desenvolvimento Integral 
das Crianças e Adolescentes do Distrito 

Federal” – PDI        
• Objetivos: 

 
1. O desenvolvimento e a formação integral dos 

brasilienses nascidos a partir de janeiro de (2016).  
 

2. A avaliação permanente dessa formação visando o 
seu aperfeiçoamento, transformando o DF como 
laboratório experimental do futuro cidadão brasileiro. 
 

3. A transferência gradativa do novo processo formativo 
para outros estados da federação. 
 



PDI:  Modelo 

• Durante a gestação: Atendimento domiciliar 
por equipes multidisciplinares; 

• 0 -1 ano: Atendimento domiciliar por  equipes 
multidisciplinares; 

• 02-04 anos: Espaço Infantil 1; 

• 04-06 anos: Espaço Infantil 2 (pré-escola); 

• 07-14 anos: Ensino fundamental; 

• 15-17 anos: Ensino médio.  



PDI:  Princípios 
• Princípios: 

 

• Direito a saúde e educação o de todas as crianças e jovens 
independente da classe social; 
 

•  Os pais como primeiro educadores; 
 

• Articulação da família com a escola; 
 

• Educar para o compreender,  para a criatividade e para 
pensar; 

  
• Cultivar os valores do bem, da afetividade, da verdade, da 

justiça, da ética, da moral, da convivência, da cidadania e o 
respeito pela natureza 
 



             INFÂNCIA (Princípios): 

 
• Estabelecer políticas públicas integradas e 

flexíveis de atendimento às famílias com 
crianças pequenas, conforme suas 
diferentes circunstâncias e necessidades, 
visando assegurar o direito a condições 
básicas de se desenvolver. Estas políticas 
devem minimizar o efeito dos fatores de 
risco, entre os quais a condição social e 
econômica de seus pais, famílias em 
condições críticas, especialmente em 
relação a violência, pobreza extrema, 
ambientes tóxicos, e monoparentais que 
requerem atendimento diferenciado. 



                 INFÂNCIA:Princípios 

    Dar prioridade para o diagnóstico precoce de 
condições que afetam o desenvolvimento posterior 
da criança, tanto na linguagem quanto na 
sociabilidade. Propiciar tratamentos adequados 
para as crianças com necessidades especiais, tais 
como déficits auditivos, visuais, e crianças que 
possam ser incluídas no espectro autista. 

 



            INFÂNCIA: Princípios 
 

Estabelecer, para as “creches” (espaços infantis), 
mecanismos de regulação que assegurem a 
qualidade dos atendentes, proporção adequada 
entre adultos e crianças, equipamentos, livros e 
infra-estrutura, de modo a promover o 
desenvolvimento integral da criança incluindo o seu 
desenvolvimento lingüístico e lógico-matemático, e 
atitudes que favoreçam uma posterior 
escolarização bem sucedida   



•               INFÂNCIA:Princípios 

 
• Desenvolver programas de capacitação e 

certificação de educadores  de nível médio e 
superior que levem em conta os conhecimentos 
científicos sobre os fatores que promovem o 
desenvolvimento infantil. 

• Estimular programas para promover o hábito da 
leitura em casa. 

 



Infância: Ações (Durante a gestação) 

• Serão constituídas equipes multidisciplinares 
que farão visitas domiciliares semanais para 
acompanhar a gestação e orientar os pais nos 
cuidados ao recém nascido nas dimensões da 
saúde e do desenvolvimento cognitivo.  



INFÂNCIA : Ações ( 0 – 1 ano ) 

• Serão constituídas equipes  com 
formação específica na área da saúde e 
de desenvolvimento neuronal 
(cognitivo)  que visitarão as 
residências pelo menos uma vez por 
semana para acompanhamento do 
desenvolvimento da criança. Em casos 
que exijam um acompanhamento e 
intervenção as visitas podem ser feitas 
com periodicidade maior. 

 



•                INFÂNCIA: Ações (02 a 06 anos)  

 

• A partir de 01 ano de vida a criança terá garantida 
uma assistência em creche pública (Espaço Infantil 
1), até 03 anos de idade. Dos 04 a 06 anos a 
criança contará com o Espaço Infantil 2 (pré-
escola). Os espaços infantis contarão com equipes 
multidisciplinares que terão a responsabilidade de 
orientação e acompanhamento.  

 



Ensino Básico 
Domínios fundamentais (UNESCO) 

•  1) Aprender a conhecer - a aquisição do 
conhecimento propriamente dito; 

•  2) Aprender a fazer - o domínio de competências que 
permitem aplicar o conhecimento em problemas 
concretos; 

•  3) Aprender a conviver - as habilidades de convívio 
pacífico, democrático e colaborativo e;  

• 4) Aprender a ser - dependente das três anteriores e 
materializa os efeitos do pleno desenvolvimento em 
cada um, tornando uma pessoa mais feliz e apta aos 
vários desafios da vida, na sociedade contemporânea.  

 



Educação para a cidadania 
“Valores e Virtudes” 

• Ética 
• Solidariedade 
• Respeito a diversidade 
• Direitos e deveres 
• Bondade 
• Caridade 
• Respeito a natureza 
• Justiça 
• Fraternidade 
• Honestidade 
• Confiança 



CIÊNCIA E TECNOLOGIA 



Ciência e Tecnologia no DF 
Recursos humanos / 

 Nº doutores / 1000 habitantes 

• Suiça                    23,0 

• Alemanha           15,4 

• Estados Unidos    8,4 

• Canadá                  6,5 

• Austrália                5,9 

• Brasil                      1,4 

....................................................... 

• Distrito Federal    5,4  ( 1º lugar) 

• Rio de Janeiro       3,6  ( 2º lugar) 



C&T no DF / Instituições de Pesquisa 
Universidade de Brasília 

Embrapa 
Universidade Católica de Brasília 

Instituto Federal de Brasília 



C&T no DF: Universidade de Brasília 

 

• Campus: Darcy Ribeiro  (Asa Norte), Ceilândia 

Gama e Planaltina. 

Cursos de Mestrado:   60 

Cursos de Doutorado: 45 

393 Grupos de pesquisa certificados junto ao 
CNPq / 2013) 



C&T no DF:  Embrapa 

•  Sede Administrativa 

•  Embrapa Agro Energia 

•  Embrapa Café 

•  Embrapa Cerrado 

•  Embrapa Hortaliças 

•  Embrapa Informação Tecnológica 

•  Embrapa Quarentena Vegetal 

•  Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 



C & T no DF: Universidade Católica 

 

• Campus Asa Norte e campus de Taguatinga 

• Cursos de mestrado: 10 

• Cursos de doutorado: 5 

• Estão sendo desenvolvidos 100 projetos de 
pesquisa 



C & T no DF: Instituto Federal de Brasília 

• Campus: Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, 
Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São 
Sebastião e Taguatinga. 

• Áreas de pesquisas: Agricultura, Ecologia, 
Artes, Botânica, Redes Sociais, Recursos 
hídricos, Economia solidária, Processos de 
aprendizagem, Bioinformática, Indústria de 
Alimentos, etc. 



Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação – SECTI / Competências 

• Formular, implementar e coordenar políticas 
governamentais objetivando o desenvolvimento do 
setor de C&T no DF; 

• Fomentar a criação de empresas de base tecnológica; 

• Coordenar a implantação de Parques Tecnológicos no 
DF; 

• Manter bases de dados sobre a situação da Ciência e 
Tecnologia do Distrito Federal; 

• Formular diretrizes, coordenar e controlar as atividades 
da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF – FAPDF.” 

 



Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Distrito Federal (FAPDF) 

• A FAPDF é uma entidade com personalidade 
jurídica de direito privado, sob a forma de 
fundação pública e tem por finalidade estimular, 
apoiar e promover o desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação do Distrito Federal, 
visando ao bem-estar da população, defesa do 
meio ambiente e progresso da ciência e 
tecnologia. Foi criada pela Lei Nº 347, de 
04/11/1992, e implementada em 04 de 
novembro de 1993. 



FAPDF 



Educação e Ciência 



Educação Científica 
• A Ciência é o melhor caminho para se entender 

o mundo.  
• O desenvolvimento das ciências lançou as bases 

das doutrinas da nova educação (Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova/1932). 

• A educação científica desenvolve habilidades, 
define conceitos e conhecimentos estimulando a 
criança a observar, questionar, investigar e 
entender de maneira lógica os seres vivos, o 
meio em que vivem e os eventos do dia a dia. 
Além disso, estimula a curiosidade e imaginação 
e o entendimento do processo de construção do 
conhecimento. 



CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO DF 

• 1. Planejamento de longo prazo (Política de 
Estado); 

• 2. Prioridades que visem o desenvolvimento 
social e econômico; 

• 3. Recursos disponibilizados com regularidade. 



Educação e Ciência e Tecnologia 



OBRIGADO 


