
Acesso Livre n. 7  Jan-Jun 2017 

 
8 

 
 
 

Resumo: Trata-se de um breve exercício reflexivo sobre o contexto político e social em que as 
políticas públicas educacionais são forjadas no Brasil, entre os anos de 1930 e 2017. O objetivo 
principal desta reflexão teórica é considerar de forma sucinta, com base em documentos legais e 
na literatura científica, as particularidades políticas e sociais do período em questão, condição 
fundamental para entendermos as prioridades e as disputas, bem como o próprio desenrolar das 
políticas públicas educacionais no país e sua conjuntura atual. Assim, este artigo busca 
recapitular os contextos políticos e sociais que demarcam determinados projetos de sociedade 
brasileira e as políticas públicas educacionais que visam possibilitar a organização da educação 
pública em torno desses projetos. Argumenta-se que para compreender os avanços e retrocessos 
das políticas públicas educacionais no país é necessário compreender as particularidades tanto 
do contexto político e social, como do contexto histórico, econômico e cultural no qual essas 
políticas são forjadas.  
Palavras-chave: Políticas Públicas; Políticas Educacionais; Contexto Social. 

 
 Social Contexts of Educational Policies in Brazil: From 1930 to 2017 

 
Abstract: This paper is a brief reflexive exercise on the social and political context in which 
educational policy is forged in Brazil, between 1930 and 2017. The main objective of this 
discussion is to succinctly consider social and political particularities of the focused period, a 
fundamental condition to understand the disputes, priorities and the very unfolding of 
educational policy in Brazil, as well as the current conjuncture. In this sense, this paper seeks to 
recapitulate social and political contexts that frame specific Brazilian society’s projects and 
educational policy that tries to articulate public education and said projects, based on legal 
documents and the scientific literature. It argues that, in order to understand the back and forth 
of educational policy in Brazil, it is necessary to understand particularities both from the 
political, social context and form the historic, economic and cultural contexts in which those 
policies are forged.  
Keywords: Public policy; Educational policies; Social context. 

Vanessa Gomes de Castro Doutoranda em Ciências Sociais no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF  Thiago Rodrigues Tavares Doutorando em História no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 

 
O contexto político e social das políticas 
educacionais no Brasil: de 1930 a 2017 



Acesso Livre n. 7  Jan-Jun 2017 

 
9 

Introdução 
 

ste artigo tem como objetivo geral realizar uma breve reflexão teórica sobre o 
contexto político e social em que as políticas públicas educacionais são 
forjadas no Brasil, entre os anos de 1930 e 2017. Embora o período delimitado 

seja demasiadamente extenso e complexo para ser tratado em tão poucas páginas, essa 
abordagem sucinta busca rever particularidades políticas e sociais do período em 
questão, traçando um panorama geral sobre o desenrolar das políticas públicas 
educacionais no país em sua conjuntura. O objetivo específico é realizar uma revisão, 
com base na legislação educacional e na literatura científica, sobre a demanda da 
sociedade por educação, a oferta de educação pública e gratuita, o acesso a 
oportunidades educacionais e a qualidade da educação, considerando o contexto político 
e social, visando possibilitar uma melhor compreensão do desenrolar das políticas 
públicas educacionais no país, principalmente sua conjuntura atual. 

É importante ressaltar que não encontramos na literatura científica um consenso 
sobre o que seja política pública ou mesmo política pública educacional. Segundo Souza 
(2006), alguns autores definem política pública como um campo de estudos dentro da 
política, que examina o governo em relação às grandes questões públicas; outros 
definem como as ações do governo que produzem efeitos específicos na vida dos 
cidadãos; além de autores que definem política pública como tudo o que os governantes 
escolhem fazer ou deixar de fazer pela sociedade. Constata-se que não há uma única 
nem melhor definição sobre o que seja política pública. Muitas delas enfatizam o papel 
da política pública na amenização de problemas sociais (SOUZA, 2006). As políticas 
públicas educacionais, por sua vez, pertencem ao grupo de políticas públicas voltadas às 
questões relacionadas à educação. De modo geral, entende-se por políticas públicas 
educacionais as decisões dos governantes relacionadas à educação que resultam em 
normatização. 

Segundo Howllet, Ramesh e Perl (2013), analisar o desenrolar das políticas 
públicas implica considerar as particularidades históricas, sociais, políticas, econômicas 
e culturais que compreendem determinado projeto político de Estado e sociedade, 
condição fundamental para entendermos a agenda e os interesses das políticas públicas, 
que, por sua vez, seriam formuladas mais sob a influência do processo político que 
levou o governante ao poder e as forças políticas que o auxiliaram do que sob a 
influência das demandas sociais. Diante disso, defende-se que para melhor compreender 
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a conjuntura das políticas públicas educacionais no país é necessário considerar os 
contextos políticos e sociais que demarcam determinados projetos de sociedade 
brasileira.  

No Brasil, apesar das disputas políticas, sociais e econômicas em torno da 
educação pública, observa-se que grupos antes excluídos passaram a ter mais acesso ao 
sistema público de ensino e muitos indivíduos, apesar das persistentes desigualdades 
sociais, têm conseguido realizar trajetórias escolares mais promissoras, devendo-se 
também à expansão das políticas públicas educacionais no país. Não obstante, 
compreender os avanços e retrocessos das políticas educacionais, assim como sua 
conjuntura atual, implica em compreender tanto as particularidades do contexto político 
e social, quanto do contexto histórico, econômico e cultural no qual essas políticas estão 
inseridas.  

 
O contexto político e social das políticas públicas educacionais no Brasil 

No Brasil, somente no início do século XX que a educação pública se 
consolidou como uma prioridade do Estado. Com a transição estrutural de uma 
sociedade agrária para uma sociedade urbana capitalista, a nova lógica social conferiu à 
escolarização um papel cada vez mais importante, tornando-se indispensável o 
desenvolvimento de um sistema público de educação no país. Nesse contexto, uma série 
de debates e reformas de longo alcance nacional visavam um projeto educacional sólido 
para a sociedade brasileira. Em 1932, por exemplo, foi publicado o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova, no qual membros da elite intelectual defendiam a escola 
pública, gratuita, laica e obrigatória. 

Durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), visando fortalecer o 
nacionalismo e a política de substituição de importações, buscou-se a implantação de 
um sistema público de educação que suprisse esses objetivos, principalmente a 
formação de mão de obra especializada para o mercado de trabalho emergente. Assim, a 
Constituição de 1934 declarou a educação pública um direito de todos. Além da 
Constituição, diversos Decretos buscavam organizar a educação primária, secundária, o 
ensino técnico e superior.  

No período do Estado Novo (1937-1945), sob o comando de Getúlio Vargas, a 
promulgação da Constituição Federal de 1937 normatizou a educação pública em torno 
do novo regime político autoritário do país, traçando diretrizes para a formação 
intelectual, moral e física da infância e da juventude, visando prepará-la para a vida em 
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sociedade, o mercado de trabalho e a defesa da nação. Nesse ínterim, além da 
Constituição de 1937, diversas Leis Orgânicas buscavam organizar a educação primária, 
secundária, normal, industrial, comercial e agrícola.  

Em 1946, com o fim do Estado Novo, inicia-se um período mais democrático no 
país. Eurico Gaspar Dutra assume a presidência da República (1946-1950). O sistema 
de ensino é reorganizado em torno do novo contexto político do país. É promulgada a 
Constituição Federal de 1946, em que a educação primária permanece proclamada como 
um direto de todos e assegurada sua gratuidade, cabendo à União estabelecer as 
diretrizes e bases da educação nacional.  

A partir da década de 1950, a vinculação entre educação, produtividade e 
crescimento econômico ganha destaque internacional, com a divulgação das teorias do 
capital humano. Segundo essas teorias, a escola realizaria, ou pelo menos 
potencializaria, a igualdade de oportunidades, uma vez que o nível educacional passa a 
ser o principal critério de seleção social. Sob essa ótica, os indivíduos concorreriam 
pelas oportunidades no mercado de trabalho a partir de seu grau de instrução. Por meio 
dos investimentos pessoais em educação, esforço, talento e mérito, os indivíduos 
conseguiriam melhorar sua situação social e angariar melhores oportunidades, sendo os 
responsáveis por suas conquistas e fracassos sociais – hipótese da meritocracia 
(SCHULTZ, 1970). As teorias do capital humano tiveram grande repercussão no Brasil, 
influenciando as políticas educacionais. Nesse contexto, durante o governo de Juscelino 
Kubitschek (1956-1960), a euforia desenvolvimentista se sobressaiu e o principal 
objetivo da educação pública era formar mão de obra qualificada para a implantação e 
ampliação das indústrias de base (SAVIANI, 2008).   

Nos anos 1960, durante o governo de João Goulart (1961-1964), depois de anos 
de debate, foi sancionada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que instituiu o ensino primário com quatro 
anos de duração, obrigatório para crianças a partir dos sete anos de idade, bem como a 
educação de nível médio, em prosseguimento à educação primária, destinada à 
formação dos adolescentes. O ensino médio passou a ser organizado em dois ciclos – 
ginasial e colegial – abrangendo os cursos secundários, técnicos e de formação de 
professores para o ensino primário e pré-primário. Ribeiro (2003) ressalta que entre os 
anos de 1950 e as duas décadas seguintes, o país se desenvolveu e se industrializou mais 
rapidamente. Porém, mesmo com a gradual expansão do sistema de ensino, apenas 50% 
a 70% das crianças em idade escolar estavam matriculadas no ensino primário. A 
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situação do ensino médio era ainda pior, pois apenas 10% a 20% dos jovens em idade 
escolar estavam matriculados nesse nível de ensino. Situação que se agrava entre os 
mais pobres. 

Com a Ditadura Militar (1964-1985), o sistema de ensino foi novamente 
reorganizado. Em 11 de agosto de 1971, foi promulgada a segunda Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, Lei nº 5.692, que tornou compulsório o ensino de 1º grau, 
com oito anos de duração, para crianças de sete a catorze anos de idade, estabelecendo 
também as normas para o ensino médio, técnico e superior. Esse período destaca-se, 
dentre outras coisas, pela extraordinária expansão da economia, sendo considerado um 
milagre econômico. As políticas educacionais permaneceram vinculadas aos interesses e 
necessidades do mercado, enfatizando-se os argumentos das teorias do capital humano. 
As reformas no sistema de ensino e as políticas educacionais buscavam articular a 
profissionalização do ensino médio, os cursos de formação tecnológica, bem como a 
educação de nível superior, ao mercado. O legado do regime militar consubstanciou na 
institucionalização da visão produtivista da educação (SAVIANI, 2008). 

A partir de 1984, pressões sociais culminaram no movimento civil conhecido 
como Diretas Já, no qual uma série de manifestações populares pedia o fim da Ditadura 
Militar e eleições diretas para presidência da República. Em 1985, a instauração da 
Nova República foi fundamental para a mobilização de setores organizados da 
sociedade em prol de políticas sociais democráticas, bem como para a elaboração de 
propostas para a futura Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Nesses debates, o 
ensino médio teve centralidade, considerado como nível apropriado para o 
aprofundamento de uma educação de qualidade, através de conteúdos significativos, 
visando o desenvolvimento das relações sociais e de produção (FONSECA, 2009). Em 
1988, foi promulgada a Constituição Federal que instituiu o Estado Democrático de 
Direito. Em 1989, houve eleição direta para a presidência da República. Esse período 
destaca-se, dentre outras coisas, pela redemocratização do país, bem como pela 
estagnação econômica. 

A partir dos anos 1990, inicia-se um novo período democrático no país, de 
inspiração neoliberal. As políticas educacionais brasileiras são ajustadas de acordo com 
os postulados das agências multilaterais de financiamento, como a Comissão 
Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), o Banco Mundial (BM), a 
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Programa 
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das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), dentre outras. As mudanças 
institucionais recomendadas por essas agências, no geral, indicavam a adoção de 
modelos de sistemas de ensino descentralizados, concedendo maior autonomia às 
escolas, que deveriam se responsabilizar pela gestão através de um sistema 
participativo, envolvendo a comunidade nos processos decisórios, inclusive na captação 
de recursos financeiros (MARONEZE; LARA, 2009).  

Com base na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 
Jomtien, na Tailândia, em 1990, as agências multilaterais de financiamento 
prescreveram uma lista de medidas a serem adotadas, amplamente divulgada nos países 
em desenvolvimento, através de documentos, assessorias, dentre outros canais 
comunicativos que reforçavam suas metas. Um grande pacote de reformas foi proposto 
aos países em desenvolvimento, abrangendo um amplo conjunto de aspectos vinculados 
à educação, desde as macropolíticas até a sala de aula. Estudos apontam que, no Brasil, 
a intervenção dessas agências teria decorrido mais da influência política junto aos 
governos por meio da imposição de temas prioritários, linhas de ação e um enfoque 
economicista das políticas educacionais do que de recursos financeiros mobilizados para 
a implantação de projetos educacionais (MARONEZE; LARA, 2009). 

Na década de 1990, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-
2003), a promulgação da terceira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu padrões para o ensino compulsório, 
currículo escolar, qualificação dos professores, expansão de matrículas, promoção de 
alunos, criação de estatísticas educacionais e avaliação dos estudantes. Foram 
implementadas e ampliadas diversas políticas educacionais, como o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
(FUNDEF); dentre programas como Merenda Escolar, Livro Didático e Dinheiro Direto 
na Escola.  Essas medidas favoreceram avanços educacionais significativos, que 
refletiram nas condições gerais de escolarização encontradas pelas coortes que 
ingressaram na educação básica no início dos anos 2000. Além da educação, outros 
indicadores sociais e econômicos também apresentaram evoluções positivas ao final dos 
anos 1990, conforme bem elucidado por Hasenbalg e Silva (2003), refletindo no 
processo de escolarização das décadas seguintes. 

Segundo Silva (2003), uma das características mais notáveis do sistema 
educacional brasileiro foi a sua rápida expansão, em todos os níveis, no final do século 
XX. O número de matrículas no sistema nacional de ensino aumentou substancialmente; 
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a educação infantil cresceu mais de três vezes; o ensino fundamental praticamente 
duplicou de tamanho; o ensino médio passou de mais de um milhão de alunos inscritos 
na década de 1970 para aproximadamente sete milhões no final dos anos 1990; e o 
número de matrículas no ensino superior cresceu quase cinco vezes. Aliado a isso, a 
transição demográfica da população, a queda nas taxas de fecundidade, o acesso das 
famílias a condições sociais relativamente mais favoráveis e a ampliação de programas 
destinados a melhorar a qualidade do ensino resultaram em relevantes melhorias nos 
indicadores de fluxo. A redução dos custos diretos da educação para as famílias 
possibilitou aos segmentos em situação social de desvantagem um maior acesso à 
educação (SILVA, 2003).  

No início dos anos 2000, Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2010) foi eleito para a 
presidência da República, defendendo em seu programa de governo que a educação 
deveria ser entendida como um bem público, necessária à ampliação da esfera de 
direitos historicamente negados pela elite ao povo brasileiro, buscando impulsionar a 
escola como um espaço público promotor de justiça social, direitos e igualdade. O 
governo de Lula defendeu como uma de suas metas a ampliação das oportunidades de 
acesso e permanência dos mais pobres no sistema de ensino. Nesse contexto, as 
políticas públicas educacionais sofreram importantes mudanças, visando, dentre outras 
coisas, ampliar e assegurar o direito à educação, especialmente no que se refere à 
universalização da educação básica, bem como a democratização do acesso à educação 
superior (GENTILI; OLIVEIRA, 2013).  

Com impactos positivos no campo educacional, apesar de não ser uma política 
pública específica para a educação, uma medida de destaque do governo Lula foi a 
implantação do Programa Bolsa Família em 2003, tratando-se de um programa de 
transferência direta de renda com condicionalidades, direcionado a famílias em situação 
de pobreza e extrema pobreza em todo o país. O Programa Bolsa Família é uma das 
ações mais importantes de proteção social brasileira, responsável por tirar milhões de 
brasileiros da miséria. Pauta-se na articulação de três dimensões essenciais à superação 
da fome e da pobreza: a promoção do alívio imediato da pobreza por meio da 
transferência direta de renda à família e o reforço ao exercício de direitos sociais básicos 
nas áreas de saúde e educação, juntamente com o acesso a programas complementares 
para o desenvolvimento das famílias beneficiárias. Dentre as condicionalidades para o 
recebimento da Bolsa está a frequência das crianças à escola, a manutenção do cartão de 
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vacinação das crianças em dia e a realização de pré-natal por mulheres grávidas 
(ROCHA, 2011).  

Durante o governo de Lula, a promulgação da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 
2003, que tornou obrigatório o ensino de conteúdos relacionados à história e às culturas 
africana e afro-brasileira nas escolas públicas e particulares de educação básica, bem 
como a Lei nº 12.711, de 20 de agosto de 2012, que garante aos negros a reserva de 
50% das matrículas por curso e turno nas universidades e institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia, foram políticas educacionais importantes, com o 
objetivo de ressarcir os afrodescendentes pelos danos psicológicos, culturais, 
econômicos, sociais e políticos sofridos durante e após o regime escravocrata. É uma 
demanda da população negra por reconhecimento, inclusão, valorização, justiça e 
equidade, sendo considerada uma importante política pública educacional (BRASIL, 
2004). 

Dentre algumas das principais políticas educacionais implantadas durante o 
governo de Lula destacam-se a Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, que tornou 
obrigatória a matrícula de crianças de seis anos de idade no ensino fundamental; a Lei 
nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que ampliou a duração do ensino fundamental para 
nove anos, distribuído em dois ciclos de cinco e quatro anos – 1º ao 5º e 6º ao 9º, 
respectivamente; e o Programa Universidade para Todos (PROUNI), que consiste em 
concessões de bolsas de estudo para alunos de graduação em universidades privadas, 
sendo concedidas bolsas parciais para os estudantes cuja renda familiar é de até três 
salários mínimos e bolsas integrais para aqueles cuja renda familiar é inferior a um 
salário e meio. Destaque também para o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que consistiu na ampliação de vagas 
nas universidades federais e na redução das taxas de evasão nos cursos presenciais de 
graduação. Outro programa importante foi o Sistema de Seleção Unificada (SISU), um 
sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual as instituições 
públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame 
Nacional do Ensino Médio (SANTOS, 2011). 

Ressalte-se também o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização do Magistério), que encaminha recursos para a toda a 
educação básica; e o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), um 
indicador criado para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas, combinando 
informações sobre o desempenho dos alunos em exames padronizados ao final das 
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etapas de ensino. É composto pelos resultados de fluxo aferidos pelo Censo Escolar e 
pelos resultados de desempenho aferidos pela Prova Brasil, que avalia escolas públicas 
censitariamente em turmas de 5º e 9º anos do ensino fundamental, desde que a escola 
possua no mínimo 20 alunos matriculados em cada turma avaliada. A Prova Brasil 
oferece resultados por escola, município, estado e país. A introdução do IDEB 
representou mudanças significativas na forma como a educação passou a ser 
acompanhada no Brasil (SANTOS, 2011). 

Nesse contexto, os avanços em termos de acesso e cobertura implicaram em 
novas demandas de atendimento, relacionadas, principalmente, às condições de 
permanência dos alunos na escola e à possibilidade de uma aprendizagem mais 
significativa, entrando em cena o problema da qualidade. De modo geral, a qualidade da 
educação implica na existência de insumos indispensáveis ao processo de ensino-
aprendizagem, que vão desde infraestrutura, valorização profissional, consonância entre 
as políticas educacionais e sociais, programas compensatórios que possam colaborar 
efetivamente com o enfrentamento dos problemas sociais, econômicos e culturais que 
adentram a escola pública, dentre outros. A qualidade da educação é um fenômeno 
complexo e abrange múltiplas dimensões. A necessidade de se construir e explicitar 
essas dimensões tem ocupado um lugar especial na agenda das políticas públicas 
educacionais no país (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007).  

Segundo Veloso (2012), a qualidade da educação no Brasil permanece como um 
grande dilema da atualidade. Há uma elevada desigualdade de desempenho educacional 
entre os estudantes e boa parcela de crianças e jovens não possui o nível mínimo de 
conhecimentos para inserir-se de forma plena na economia moderna. Assim, um dos 
próximos desafios das políticas educacionais seria o de complementar o acesso à escola 
com políticas públicas que assegurem um nível elevado de qualidade da educação, 
garantindo a permanência escolar e a aprendizagem de todos os alunos. 

Apesar das persistentes desigualdades, na primeira década do século XXI o 
quadro geral é de contínua melhoria dos indicadores educacionais, decorrente de um 
conjunto de mudanças políticas, sociais e econômicas que proporcionaram condições 
mais favoráveis para a população em idade escolar. Contudo, ao investigar a 
estratificação educacional no Brasil, Mont’Alvão (2011) adverte que, em geral, um 
quadro de alta desigualdade nas chances de se completar as transições educacionais 
permanece. Mont’Alvão (2011) destaca que a expansão educacional não resultou em 
maior igualdade educacional. Embora coortes venham sucessivamente avançando 
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pequenos passos dentro da hierarquia educacional, um processo de permanente 
racionamento das credenciais educacionais mais altas restringe a quantidade de 
candidatos a essas credenciais, mantendo e legitimando as desigualdades no alcance 
escolar. 

Na segunda década do século XXI, Dilma Rousseff (2011-2014) foi eleita 
presidente da República, dando continuidade e ampliando as políticas educacionais 
implementadas durante o governo Lula (2003-2010). Um dos grandes desafios de seu 
mandato foi a construção do Plano Nacional de Educação (PNE). Constituído por 
diretrizes, metas e estratégias, o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de 
junho de 2014, visa nortear as ações educacionais dos governos municipal, estadual e 
federal durante a década de vigência (2014-2024). Dentre as metas do PNE 2014-2024 
estão a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a 
superação das desigualdades educacionais, melhorias na qualidade do ensino, formação 
para o trabalho, promoção da sustentabilidade socioambiental, promoção humanística, 
científica e tecnológica, direcionamento de recursos públicos para a educação 
proporcionais ao Produto Interno Bruto (PIB), valorização dos profissionais da 
educação, gestão democrática da educação e a difusão dos princípios de equidade e 
respeito à diversidade. Ressalte-se que muitas das metas do PNE 2014-2024 não têm 
sido cumpridas dentro do prazo. O PNE projetou expectativas de mudanças, causou 
muita polêmica, disputas de interesses entre grupos políticos e econômicos, 
principalmente no que tange ao percentual ideal de investimentos em educação. Um dos 
pontos centrais que causou divergências e atrasou a implementação do PNE foi a 
destinação de 10% do PIB para a educação (CRUZ; MONTEIRO, 2013).  

No governo Dilma, no tocante às políticas educacionais, destaca-se o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), instituído pela Lei nº 
12.513, de 26 de outubro de 2011, cujo objetivo é oferecer cursos de qualificação 
profissional, por meio da expansão de Escolas Técnicas Federais, bem como a 
concessão de bolsas de estudo aos ingressantes nesses cursos. O PRONATEC envolve 
um conjunto de iniciativas, tais como a expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, oferecendo cursos de formação inicial e 
continuada, cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas e programas de pós-
graduação. 

Eleita democraticamente para o segundo mandato (2014-2018), Dilma Rousseff 
passou por um processo de impedimento que culminou na destituição de seu cargo de 
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presidente da República. O processo de impeachment de Dilma (2014-2016) resultou 
em uma grave ruptura democrática no país, principalmente pela forma como foi 
conduzido, causando grande mal-estar social e um cenário de instabilidade política, 
econômica e social. Diversos segmentos da sociedade se opuseram por se tratar de um 
risco aos direitos políticos e sociais, bem como à própria democracia, considerando um 
“golpe parlamentar”. Nesse contexto, o vice-presidente Michel Temer (2016) assumiu 
interinamente, buscando desconstruir as políticas sociais, econômicas e culturais do 
governo Dilma, em uma clara ruptura, comprometendo não somente diversos ganhos 
sociais recentes, mas as próprias conquistas ratificadas pela Constituição Federal de 
1988. O governo interino trocou ministros e secretários, fundiu ministérios, articulou 
reformas e outras medidas que vão na contramão do empreendimento político e 
institucional forjados durante o governo Dilma. 

No que tange às políticas educacionais do governo interino de Michel Temer, 
destaca-se, dentre outras, a reforma do ensino médio, considerada a maior alteração 
feita nessa etapa de ensino, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, em 1996. No novo ensino médio, o aluno passa a escolher uma área 
de conhecimento para aprofundar seus estudos. Instituída pela Medida Provisória nº 
746, de 22 de setembro de 2016, sancionada em 16 de fevereiro de 2017, a reforma do 
ensino médio foi realizada sem consenso entre governo, educadores e sociedade civil. 
No novo ensino médio, o aluno pode optar por uma área do conhecimento para 
aprofundar seus estudos, visto que passa a ser composto por um conjunto de disciplinas 
comuns e obrigatórias a todas as escolas (como Português, Matemática e Língua 
Inglesa, que serão obrigatórias nos três anos do ensino médio); e outro conjunto de 
disciplinas flexíveis, segmentadas segundo cinco áreas do conhecimento (Linguagens, 
Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Formação Técnica), de acordo 
com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  No entanto, o texto da BNCC está 
em discussão desde 2015, a versão para o ensino médio ainda não está pronta e, até o 
momento, não gerou consenso entre os educadores. Assim, a reforma do ensino médio 
se baseia em um documento cuja versão final é uma incógnita. 

Além disso, dentre os problemas que a reforma do ensino médio, tal como foi 
instituída, pode acarretar está o acesso desigual às áreas de conhecimento, uma vez que 
a reforma prevê que as escolas ofereçam, no mínimo, uma das cinco áreas. Assim, nada 
garante que a área optada pelo aluno será oferecida pela escola mais próxima de sua 
residência. Dessa forma, o aluno terá que se locomover pela cidade em busca de outra 
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escola que ofereça a área de conhecimento de seu interesse, ou então será fadado a 
permanecer na escola mais próxima de sua residência, cursando a área que essa escola 
tenha a oferecer, independente de seu interesse. Problema semelhante ocorrerá em 
pequenas cidades com poucas escolas. Tal mudança também gera uma desigualdade de 
acesso às áreas do conhecimento ao observar as escolas públicas e particulares, que 
provavelmente irão ofertar mais áreas para garantir sua clientela. 

 A reforma do ensino médio é um projeto polêmico desde a sua criação. É 
proposto um percurso segmentado, em que o estudante pode seguir os estudos em 
direção a uma área específica do conhecimento ou formação técnica e profissional, 
desconsiderando sua formação como um todo. A reforma ainda prevê o ensino médio 
em tempo integral e permite que os sistemas de ensino autorizem profissionais com 
“notório saber” a ministrarem aulas nas disciplinas dos cursos técnicos e 
profissionalizantes. O “notório saber”, algo que não está muito bem definido, aponta 
para a desvalorização da profissão docente. Outra discrepância é o fato da ausência de 
disciplinas como História e Geografia no corpo do texto da Medida Provisória nº 
746/2016, que, por sinal, não é claro em muitos outros aspectos. 

Não existe consenso sobre a reforma do ensino médio. De um lado, argumenta-
se que o ensino médio possui um extenso currículo, composto de disciplinas acadêmicas 
obrigatórias, mesmo para os jovens que escolhem uma formação profissional de nível 
técnico, defendendo-se a necessidade de um currículo mínimo obrigatório e a 
possibilidade de completá-lo através de disciplinas eletivas, bem como articulá-lo à 
educação profissional, flexibilizando o currículo. De outro lado, critica-se a ausência de 
interlocução entre o Ministério da Educação, o Congresso Nacional, a sociedade e, 
principalmente, a juventude, argumentando-se que a reforma do ensino médio culmina 
em uma escola dual, que prepara para a universidade ou para o mercado de trabalho, 
mas que não resolve problemas mais complexos e estruturais do sistema de ensino 
(CASTRO; TAVARES JÚNIOR, 2016). 

Desde a sua instituição, o ensino médio desafia as políticas educacionais do país. 
Atualmente, a universalização do ensino médio, com qualidade e equidade, a correção 
do fluxo e dos baixos índices de aprendizagem, a promoção de uma educação integral, 
bem como a adequação do extenso currículo à realidade, ao mercado de trabalho, aos 
interesses dos jovens e da sociedade contemporânea representam grandes desafios às 
políticas públicas educacionais. Embora nas últimas décadas o país tenha 
experimentado um avanço nos indicadores de acesso e permanência nessa etapa, muitos 
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jovens com idades entre 15 e 17 anos, os quais deveriam estar cursando o ensino médio, 
quando não estão fora da escola estão em situação de defasagem escolar. Fato que se 
agrava entre os jovens em condições sociais desfavoráveis, isto é, entre os mais pobres, 
não brancos, cujos pais têm pouca escolarização, ou sequer tiveram oportunidades 
educacionais (CASTRO; TAVARES JÚNIOR, 2016). 

Tavares Jr., Feres e Freguglia (2014), ao reverem criticamente os avanços e 
retrocessos das políticas educacionais, observam a fragilidade das políticas educacionais 
em promover a equalização de oportunidades, mesmo em relação aos elementos mais 
básicos, como acesso, fluxo e qualidade da educação básica. Segundo os autores, a 
democratização da educação brasileira parece ser caracterizada por uma dualidade. Se, 
por um lado, avança na direção das principais demandas sociais, no mesmo movimento 
anula esses avanços, reiterando as desigualdades. Os autores investigaram a produção 
da exclusão educacional observada no Brasil atual, concluindo que o filtro entre o 
ingresso e a conclusão da educação básica é muito seletivo e produz enorme exclusão 
educacional. Atualmente, temos um sistema educacional que permanece excludente, 
com baixa qualidade e fluxo perverso, principalmente nas escolas que atendem à 
clientela de menor poder aquisitivo, o que tende a elevar a desigualdade de 
oportunidades, em especial aquelas derivadas da educação, desafiando as políticas 
educacionais (TAVARES JR., FERES; FREGUGLIA, 2014). As políticas educacionais, 
por sua vez, são condicionadas ao contexto histórico, social, político, econômico e 
cultural da sociedade.  

 
Considerações finais 

Através desse breve exercício reflexivo é possível perceber a relação entre o 
contexto político e social e as políticas públicas educacionais implementadas: o 
contexto político e social (mas, também, histórico, econômico e cultural) delimitando o 
projeto de sociedade; as políticas públicas educacionais possibilitando a organização 
dos sistemas públicos de ensino em torno desse projeto. De modo geral, apesar das 
disputas, são inegáveis os efeitos benéficos da expansão das políticas públicas 
educacionais no Brasil ao longo dos anos. Observa-se uma melhoria nos indicadores 
educacionais do país, apesar da persistência das desigualdades de oportunidades no 
ensino. Diversos indicadores evidenciam que o nível educacional do país melhorou 
significativamente nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, a despeito 
das desigualdades. Todavia, as políticas públicas educacionais ainda necessitam de 
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muitos avanços, principalmente para proporcionar mais e melhores oportunidades aos 
grupos em desvantagem social, para que todos possam usufruir dos benefícios 
individuais e sociais de uma educação de qualidade. No entanto, os avanços e 
retrocessos das políticas públicas educacionais permanecem condicionados ao contexto 
político, social, histórico, econômico e cultural no qual essas políticas são forjadas. 
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