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Missão Pedagógica Internacional Finlândia e França 
 
 

Através deste registro sucinto, queremos expressar a 
intenção de compartilhar a experiência vivida na Missão 
Pedagógica Internacional Finlândia e França realizada 

pela Coordenação Nacional PEA-UNESCO - Brasil. 
 

 
A viagem transcorreu no período de 02 a 11 de 

setembro do corrente ano, sendo os primeiros cincos dias 

dedicados à visitas de estudos ao sistema educacional 

finlandês e os três últimos à participação em reunião 

presidida pela Sra. Sabine Detzel, Coordenadora 

Internacional das Escolas Associadas à PEA-UNESCO, 

realizada na sede da UNESCO, em Paris.  

Em Helsinque, fomos recebidos pela Sra. Profª Eeva 

Penttilä*, que, na qualidade de dirigente de Relações 

Internacionais do Ministério de Educação e Cultura da Finlândia, nos acompanhou como 

mentora durante todo o percurso de nossa estadia, relatando, referenciando e contextualizando 

as conquistas e o desenvolvimento dos finlandeses no campo educacional. 

"...o que acontece com o sistema educacional de um país é sempre reflexo de sua 

história e representa as escolhas que os antepassados fizeram, sua cultura e suas 

necessidades... Para compreendermos os princípios que hoje regem a educação na 

Finlândia é necessário conhecermos traços de sua história.  

O profundo interesse na Educação tem raízes históricas em nosso país. O 

fortalecimento da classe média na sociedade finlandesa desde o início do século XX 

introduziu a mentalidade de que a educação (mais que as origens familiares) era o 

caminho para o avanço da sociedade e para a promoção da equidade social. 
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Até a década de 50, éramos extremamente pobres. Nossa história foi marcada por 

dominação de outros países da Escandinávia. Ora Suécia (600 anos), ora Dinamarca e 

longos períodos a Rússia, nossa vizinha da e frente. 

Somos um pequeno país de 5 milhões de habitantes. Nosso território é pequeno e 

muito gelado. Nossa sociedade, originalmente agrária e pesqueira, demorou para entrar 

na era industrial.  

Finalmente, em setembro de 1944, conseguimos assinar uma trégua com a União 

Soviética e os Aliados Ocidentais. Em abril de 1948, firmamos o Tratado de Amizade, 

Cooperação e Assistência Mútua com a antiga União Soviética. Na década seguinte, nos 

demos conta de forma profundamente sofrida de que tínhamos somente um recurso 

para garantir o nosso progresso como nação:   ̶  o recurso humano. O capital de nossa 

nação era o capital intelectual humano e decidimos que investiríamos o melhor de 

nossos esforços para o desenvolvimento do potencial e das capacidades humanas de 

cada pessoa, de cada cidadão finlandês, fosse ele adulto, jovem ou criança.  

A partir da década de 1950, a Finlândia traçou novos caminhos para a educação e 

sua experiência mostra que focar em equidade e cooperação, não em distinção e 

competição, leva a um sistema educacional em que todos ganham, em que todos 

aprendem continuamente. Atualmente, a Finlândia é considerada um exemplo mundial 

em Educação, destacando-se nas primeiras posições dos principais rankings, como o 

Programme for International Student Assessment (PISA), o Índice de Educação Global, 

da ONU, e o Relatório de Competitividade Global, divulgado pelo Fórum Econômico 

Mundial." 

"...era necessário criar uma organização educacional em que pudéssemos garantir 

os resultados e que fosse sustentável, podendo ser flexibilizada, continuada e 

aperfeiçoada sempre. Teria que ser um sistema educacional que ganhasse a posição 

nacional como base de nossa economia, vindo a ter um valor inestimado para cada 

cidadão.  

Na década de 60/70, passamos a investir fortemente na Educação e no sistema 

educativo como um todo. Decidimos há quase 50 anos atrás que tipo de Educação, 

Ensino e Aprendizagem queríamos para todos. Tínhamos consciência que teríamos que 

conceber esse novo modelo e nos lançamos ao trabalho. A equidade foi definida como 

princípio fundamental. Todos mereciam e teriam um aporte substancial de investimentos 

nas suas capacidades e potenciais cognitivos, socioemocionais e físicos. Todos 

partiriam do mesmo ponto, todos iriam à escola: crianças, jovens e adultos até 65 anos. 

O desenvolvimento individual de cada um, e nem um a menos, seria impulsionado e 
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potencializado. Sabíamos que uns chegariam mais rápido, outros menos, porém todos 

avançariam, todos chegariam! FOMOS INCANSÁVEIS!! 

Foi moroso e dificílimo!!! Só vencemos pela PERSISTÊNCIA. Só vencemos porque 

não perdemos de vista nenhum aluno. Nosso lema: — Nem um a menos!! Entretanto, 

tínhamos certeza que para alcançar nossas altas expectativas nacionais não adiantava 

somente ter a população escolarizada, teríamos que, gradativamente, qualificar ao 

máximo o nosso trabalho educacional e consequente os resultados de nossos alunos..." 

 

 O que a Finlândia tem como foco em criatividade e inovação, e o que 

o Brasil e os outros países podem aprender com sua experiência? 
 

 

"... nos primeiros cinco anos da década de 70, iniciamos um trabalho 

transformador. Todos os estudantes de qualquer idade, ricos ou pobres, homens e 

mulheres usufruiriam do direito à Educação de Qualidade. 

Nos dedicamos e construímos uma grande crença na Educação. Hoje ela é o meio 

para o alcance de nosso bem estar e qualidade de vida, além de alimentar nossas 

maiores esperanças de um mundo melhor para todos, assegurando nosso futuro, dos 

nossos filhos e netos.  

A crença na Educação foi essencial em um país como o nosso, onde o 

desenvolvimento econômico e social foi alcançado por meio do estudo e da aquisição de 

um capital intelectual que ora se soma pela prosperidade da Finlândia. 

A educação em nosso país começa no momento em que a mulher se dá conta que 

está grávida. A partir da metade da gestação, a mãe, compulsoriamente, inicia cursos de 

preparação para aprender a cuidar do futuro ser. A licença mínima de maternidade é de 8 

meses e a máxima de 3 anos. Cerca de 70% das crianças vão para a escola (creche) aos 

3 anos. A creche não é inteiramente gratuita e o custo é de acordo com a renda familiar. 

Todos os outros segmentos de ensino são gratuitos. 

A base de tudo é a confiança que se deposita nas pessoas que atuam em educação. 

Os professores, mestres, doutores e pesquisadores são respeitadíssimos, honrados, 

homenageados e reverenciados. Para o finlandês a Educação é o melhor presente, é o 

maior legado que se pode oferecer ao ser humano. Nada suplanta o valor que é atribuído 

àqueles que nos fazem aprender, seja qual for o objeto do conhecimento.  

Nós confiamos tanto nos professores que não nos preocupamos com testes ou 

provas de avaliação institucional externa para averiguar como estamos. Nos basta o 
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depoimento do professor e a performance do aprendiz. Não temos um teste nacional 

para ingresso na universidade (vestibulares), nos moldes habitualmente usados. 

No processo educacional, temos poucas avaliações formais, avaliar a todo 

momento desvirtua o sentido da aprendizagem o que é muito negativo e não favorece o 

aprendizado. (se você é obeso e pesa-se duas vezes por dia, isso não o ajuda a perder 

peso) 

Cada escola é responsável pela avaliação do próprio trabalho, entre seus pares, a 

comunidade os alunos e os pais. 

Para ensinar, tornar-se um educador é necessário passar por 3 etapas muito 

rigorosas de avaliação cognitiva, emocional e psicológica de caráter pessoal. De cada 

1000 (mil) candidatos aspirantes a serem professores, 100 (cem) conseguem aprovação, 

ou seja, somente 10%. Critérios de avaliação pessoal como: afetuosidade, firmeza, 

liderança, comunicação, empatia, dentre outros, são rigorosamente avaliados. Para 

lecionar de 1º ano do Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, é exigido que todo 

professor tenha no mínimo Mestrado. Na creche e Educação Infantil, os professores têm 

exigências de Curso Universitário e Pós-graduação em todos os Âmbitos do 

Desenvolvimento Humano.  

Distribuídos em toda Finlândia existem Centros de Treinamento e Capacitação de 

Professores - http://www.enorssi.fi/ftts; são 11 (onze) centros em todo país. Instalam-se 

em escolas associadas, universidades e faculdades de educação. A capacitação de 

professores é contínua e progressiva.  

Os professores pesquisam muito, todos precisam ser excelentes. Não há como se 

preparar para ensinar alguém sem muita pesquisa sobre o objeto a ser ensinado. Os 

professores se auto educam.  

Através da performance dos estudantes os professores se auto avaliam. Temos 

orgulho dos professores em nossa nação. Eles foram responsáveis pela grande 

transformação nacional. 

Continuamente, nossos professores reavaliam quais os conteúdos e abordagens 

devem ser revistas e renovadas. Lidamos com seres humanos que passam por 

processos neurais de mudanças intensas em virtude das novas tecnologias e do novo 

repertório imposto pelo cotidiano. Temos em mente que o importante é conseguir fazê-

los aprender. O importante é conseguir ensinar essas crianças e jovens. 

Reavaliar o currículo é fundamental; sempre foi, sobretudo agora. A introdução dos 

conteúdos através dos jogos (games) na rotina do trabalho escolar tem sido 

surpreendente quanto aos resultados na aprendizagem. 

http://www.enorssi.fi/ftts
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"...temos um trabalho específico com crianças com necessidades especiais. 

Procuramos incluir o máximo possível. Contamos com a atuação indispensável de uma 

equipe multiprofissional em ensino individualizado de acordo com as necessidades de 

cada criança." 

"...o mais importante na Educação é o adulto que está ensinando. O estudante será 

tanto melhor quanto melhores e mais competentes forem os seus professores." 

"...um dos fatores relevantes para a manutenção e crescimento da qualidade de 

ensino ministrada é pesquisar e buscar conhecer continuamente, boas práticas 

educativas, novas metodologias, novas técnicas, novos procedimentos que se executam 

em outros grupos educacionais, outras cidades e outros países. A partir desta premissa, 

procuramos criar e desenvolver as melhores práticas para nossa realidade local."  

"...nós tivemos uma grande visão sobre educação e persistentemente a 

transformamos em realidade. O patamar que chegamos tem que ser mantido e ampliado. 

Hoje, nossos alunos são considerados uns dos melhores do mundo. Recebemos da 

OCDE o resultado de uma pesquisa de 10 anos de duração, que avaliou competências e 

habilidades de pessoas de 16 a 65 anos. Nós fomos classificados em 1º lugar em 

competência de leitura, 1º lugar em Matemáticas e Ciências e 2º lugar em Computação e 

Tecnologia." 

Isto significa que temos que trabalhar duro para estarmos melhores no futuro. 

Temos convicção de que estaremos num patamar superior, se trabalharmos muito. 

Sabemos que investimos no certo, e estamos no caminho certo. Que não nos falte 

determinação e entusiasmo.  

Nossos professores nunca podem se esquecer, que aquele aluno que esta naquela 

carteira à nossa frente pode ser um gênio da tecnologia, da literatura, das matemáticas 

etc... no amanhã. Não podemos descuidar da qualidade educativa de nossos 

professores. 

Esta reforma educacional pela qual passamos contribuiu para a igualdade de 

oportunidade dos gêneros, as mulheres passaram a ter iguais possibilidades de estudo 

e o que estatisticamente constatamos hoje é que os homens são menos instruídos do 

que as mulheres, 70% dos que entram na universidade anualmente são mulheres. Muitas 

ganham mais do que os maridos. Desde a educação básica as meninas são mais 

dedicadas ao estudo, revelando maior grau de empreendedorismo em tudo que fazem. 

Estamos desenvolvendo um trabalho educacional especialmente dedicado a estimular 

os meninos a investirem mais em si mesmos.  

Temos que tomar conta de todos os alunos muito bem! Temos que assegurar que 

cada um descubra no que é bom. A educação é o único legado intransferível que 
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podemos deixar para a próxima geração. Quanto melhor educação você tiver, melhor 

pessoa você será.  

"...acreditamos que temos necessidade vital de promover as pessoas em todos os 

sentidos. Quando você termina o curso Básico, você está três vezes melhor em toda sua 

bagagem de conhecimento, em suas habilidades e em suas competências." 

Neste semestre, estamos iniciando a implementação de um novo currículo nacional 

de alta qualidade. A adoção de um novo currículo requereu muito trabalho de 

pesquisadores, especialistas em educação, professores com expertises em todas as 

áreas do conhecimento, sociedade civil, dentre outros. Foram quatro anos de elaboração 

e mais de 500 páginas para agora se por em prática. 

"...finalmente, quando o Parlamento legitimou o novo currículo com as novas 

metas, encaminhou para o Ministério de Educação e Cultura que, por sua vez, fez chegar 

aos 300 municípios que compõem o país e, cada município fez chegar a cada escola que 

ao longo de dois anos realizou uma adequação dos parâmetros do novo currículo 

nacional para torná-lo compatível com as necessidades locais. Isto feito, cada escola 

encaminhou seu planejamento curricular com distribuição de grade horária, prioridades, 

línguas estrangeiras a serem trabalhadas etc. Trata-se de um processo singular de cada 

escola." 

Hoje em dia não há fiscalização externa à escola e seu município. O Diretor Escolar 

tem acesso direto ao Chefe da municipalidade (Prefeito). A relação estabelecida no 

acompanhamento do ensino praticado é: município, escola, sala de aula. Somos um país 

muito pequeno e todos se conhecem. (vide http://karvi.fi/en/)  

"...ainda temos muito o que crescer. Estamos em enorme crescimento nas áreas de 

pesquisa e desenvolvimento. 

"...outros desafios serão impostos pela globalização, pelas mudanças rápidas em 

curso no mundo, pelo ritmo acelerado do desenvolvimento tecnológico e pela 

transferência de organizações de todos os tipos para as mãos de especialistas. No que 

se refere aos estudantes, essas mudanças levarão à demanda por uma habilidade 

aprimorada para organizar e analisar informações, para estar pronto a aprender coisas 

novas o tempo todo, para saber agir frente à situações problemas, para empregar o 

pensamento criativo e dominar uma diversidade de fatores culturais. Do mesmo modo, 

será importante, para eles, receberem treinamentos nas habilidades de comunicação 

necessárias para a convivência e trabalho em equipe, além do conhecimento requerido 

para o processamento eficiente da informação. Até mesmo os conceitos de 

conhecimento e a natureza do processo de aprendizagem estão sofrendo 

transformações no presente. Ainda que o sistema finlandês cumpra seus deveres com 

http://karvi.fi/en/
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excelência, resta saber como ele se adaptará, no futuro, aos desafios de uma sociedade 

em redes e a uma economia baseada no conhecimento."  

"...temos nos dedicado intensamente na pesquisa buscando a melhor forma de 

ensinar e de aprender e como desenvolver da melhor maneira as habilidades e 

competências em torno da resolução de problemas, colaboração e aprendizagem 

cooperativa. O foco aprendizado, cérebro e tecnologia tem sido prioritário em nossas 

pesquisas."  

O uso dos recursos visuais, através da tecnologia e dos vídeos, é essencial para a 

mudança da ótica do professor em relação à comunicação do conteúdo e para atingir o 

interesse, a motivação e o entendimento dos alunos. 

Os alunos aprendem a se ajudarem mutuamente quando estão criando os vídeos ou 

games. 

Ensinar com os jogos atinge a todos os alunos, pois todos gostam de jogar. Hoje, 

aprendizagem tem que ser divertida. 

"...empreendedorismo e educação devem andar, em qualquer lugar do mundo de 

mãos dadas, pois é o futuro da escola e das pessoas que está em questão."  

Atitude empreendedora, corajosa, sem medo de errar, determinada, deve plasmar a 

identidade de todo ser humano no mundo de hoje." 

 

Conclusivamente, no dia 07/09, realizou-se uma visita à Coordenação PEA-UNESCO 

Finlândia no Finnish National Board of Education - Helsinque onde fomos recebidos pela 

Coordenadora Nacional Sra. Paula Mattila, que relatou a trajetória e os feitos das Escolas 

Associadas da UNESCO no país. Hoje existem 63 escolas regularmente filiadas ao PEA-

UNESCO, na Finlândia, porém todas as escolas finlandesas seguem os princípios, diretrizes e 

propósitos emanados da UNESCO, através da Comissão Nacional da UNESCO instalada no 

governo adida ao Ministério de Educação e Cultura. 

A Coordenadora Sra. Paula Mattila, explanou sobre a importância para a Educação das 

diretrizes advindas da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, constituída por 17 

objetivos, desdobrados em 169 metas, com relevância para a meta 4 e seus 7 itens voltados 

para a ação educacional.  

Vide também www.oph.fi. 

Escolas visitadas: 

Saunalahti School  

Munkkiniemi School 

Syk School - Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 

Universidade de Helsinki – Centro de Treinamento de Professores – Escola de Aplicação 
 

http://www.oph.fi/
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*Eeva Penttilä, especialista em Educação, Mestre e Doutora. Especialista em 

Capacitação e Atualização de Diretores e Professores em nível local, nacional e internacional. 

Membro da Comissão Nacional de Desenvolvimento Curricular e da Comissão de Cooperação 

Internacional de Professores, Diretores e Escolas. Dirigente de Relações Internacionais do 

Ministério de Educação e Cultura da Finlândia. Eeva tem uma longa e brilhante carreira em 

Educação, tendo acompanhado o desenvolvimento revolucionário da educação finlandesa na 

teoria e na prática de 1965 até os dias de hoje.  

 

EDUCAÇÃO NA FINLÂNDIA – POLÍTICA, PRÁTICA E DESENVOLVIMENTO 

Eeva Penttilä 
T:mi EpEduc 

Helsinki Finland 
eeva.penttila@yahoo.com 

 

 

TRADIÇÃO NA POLÍTICA EDUCATIVA 

 Equidade, qualidade para todos, alunos sem stress e com bem estar. 

 Leis educacionais com base no estabelecimento de metas por meio de consenso 

político. 

 Ensino básico, educação básica não seletiva. 

 Rigorosa formação de professores e alta qualidade em capacitação e treinamentos. 

 Comprometimento, independência e responsabilidade local. 

 Currículos de apoio, normas e avaliações. 

 

SISTEMA DE INDEPENDÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 

 Municípios independentes, forte autogoverno local. 

- serviços de educação, cultura e lazer, infraestrutura técnica assistência social, 

cuidados de saúde e educação alimentar. 

 Escolas independentes. 

- Conselho municipal e o conselho escolar. 

 Orçamento, currículo, professores, plano anual. 

 Professores independentes. 

- Autonomia didática. 
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ENSINO SECUNDÁRIO - VOCACIONAL OU ENSINO SECUNDÁRIO NORMAL PARA 
TODOS 
 

 O requisito de admissão é o certificado de conclusão do ensino primário. 

 Um sistema de matrícula nacional pela internet, a seleção é baseada na conclusão do 

ensino primário. 

 Possibilidades de matrícula em qualquer parte do país. 

 Ensino gratuito (ensino, saúde e dentista, alimentação gratuita ou subsidiada) alunos 

pagam o material. 

 Ajuda financeira do estado, de acordo com a renda da família. 

 

APOIO AO APRENDIZADO E AO BEM ESTAR 

 Classes pequenas do começo ao final. 

 Sistema efetivo de apoio para todos 

- Professores altamente qualificados 

- Ensino suplementar (aulas de reforço) 

- Educação especial em tempo parcial 

- Educação especial (integrada, classes especiais, escolas especiais) 

- Psicólogos, sociólogos, enfermeiros e auxiliares escolares presentes na escola. 

 

FLEXIBILIDADE EM TODOS OS NÍVEIS 

Disciplinas opcionais e voluntárias no nível básico. 

 Plano de estudos individuais no nível secundário (não na graduação) com base em 

cursos sem anos/séries específicos. 

 Os estudos incluem aulas obrigatórias e opcionais extras de acordo com a escolha do 

aluno (eletiva). 

 O programa secundário é de 3 anos, mas os estudos podem ser concluídos em dois, 

três ou quatro. 

 Muitos caminhos para a universidade ou escola politécnica. 

 

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 Obrigação das autoridades locais e da escola. 

 Finalidade: Melhorar as condições dos pré-requisitos do aluno e promover a 

aprendizagem. 

 Resultados visam impulsionar a melhoria do ensino na escola e não as comparações 

entre as escolas. 

 Comprometimento com os valores educacionais. 
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 Interação e solidariedade – a confiança mútua, não existe inspeções. 

 Continuidade, flexibilidade e versatilidade.  

 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 O propósito da avaliação 

- Para apoiar e orientar o processo de aprendizado 

- Para ajudar o aluno a formar uma auto imagem realista 

- Para informar os alunos e pais a respeito do seu progresso 

 Sem avaliações nacionais no nível básico 

- Avaliação nacional e princípios básicos 

- Critério nacional de bom aprendizado 

 A auto avaliação do aluno é importante 

 

CONTEÚDO DO CURRÍCULO ESCOLAR 1 

 Declaração da missão e das prioridades, princípios e valores. 

 Principais características da cultura operacional (aprender fazendo), o ambiente de 

estudo e métodos de trabalho. 

 Aconselhamento e orientação do plano. 

 Integração interdisciplinar e temas transversais diversos. 

 Distribuição das horas de aula. 

 Objetivos e conteúdos do núcleo comum por matéria e curso. 

 Princípios de estudo independente e autônomo. 

 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 Capacitação contínua para todos a nível universitário. 

 Todos tem que ter mestrado. 

 Pesquisas baseadas na formação dos professores. 

 Capacidade para trabalhar de forma transversal com todas as áreas do saber. 

 Manter grande prestígio em torno da profissão. 

 Manter alunos altamente motivados e saber reconhecer múltiplos talentos. 

 Realizar treinamento contínuo. 

 Programa de pós-graduação para professores de educação especial e conselheiros 

tutelares (O.Es.). 
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CONTEÚDO DO CURRÍCULO ESCOLAR 2 

 Cooperação com os alunos, pais ou responsáveis. 

 Cooperação com instituições vocacionais e outras escolas de ensino secundário. 

 Cooperação com outros corpos de instituições educacionais. 

 Educação para alunos com necessidades especiais. 

 Ensino da língua para diferentes grupos culturais. 

 Serviço para o bem estar do aluno (orientação educacional e serviço psicológico). 

 Avaliação da aprendizagem dos alunos. 

 Desenvolvimento contínuo e avaliação das operações de pensamento e ação. 

São Paulo, 4 de outubro de 2016 
Eliana Baptista Pereira Aun  

Coordenadora das Escolas Associadas da UNESCO 
Regional São Paulo - BR 


