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“O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na 
transformação da realidade se não for ajudado a tomar consciência da 
realidade e da sua própria capacidade para a transformar. (...) Ninguém luta 
contra forças que não entende, cuja importância não meça, cujas formas e 
contornos não discirna; (...) isto é verdade se refere às forças da natureza 
(...) isto também é assim nas forças sociais (...). A realidade não pode ser 
modificada senão quando o homem descobre que é modificável e que ele o 
pode fazer.”  

Paulo Freire  



RESUMO 
 

Este trabalho monográfico propõe analisar o descumprimento das leis educacionais 
brasileiras, tendo como fio condutor os fatores sociais, políticos e econômicos que 
contextualizam a história do país. O estudo dedicou-se ao desvelamento do sistema 
capitalista através de um breve histórico de sua trajetória e repercussão no Brasil e 
seus reflexos na política pública de educação brasileira. O trabalho destaca a 
influência dos fatores sociais, políticos e econômicos na construção da política 
pública educacional brasileira além de suas interferências na constituição das leis 
que direcionam a educação do país. Fizemos menção ao caminho percorrido pela 
legislação a qual prevê os fundamentos, estruturas e a normatização do nosso 
sistema educacional. Caminho este iniciado pelo processo de democratização 
liberal, assumido no fim do Estado Novo, que através da Constituição Federal de 
1988 outorgou à União a competência para legislar sobre as diretrizes e bases da 
educação nacional. Adotamos uma perspectiva metodológica baseada na pesquisa 
bibliográfica que proporcionou o embasamento necessário para concluir que as leis 
educacionais brasileiras sofreram e sofrem constantes influências dos fatores 
mencionados acima. 
 
Palavras-chave: Educação, leis, história brasileira. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

This monograph aims to analyze the Brazilian educational noncompliance, with the 
thread the social, political and economic context to the history of the country. The 
study was devoted to unveiling the capitalist system through a brief history of his 
career and impact on Brazil and its effects on public education policy in Brazil. The 
paper highlights the influence of social, political and economic construction of the 
Brazilian educational policy beyond its interference in the formation of laws that direct 
the education of the country. We mention the path followed by legislation which 
provides the foundations, structures and norms of our educational system. Way this 
process of democratization initiated by liberal, assumed at the end of the Estado 
Novo, which through the Federal Constitution of 1988 granted to the Union the 
competence to legislate on the guidelines and bases for national education. We 
adopt a methodological perspective based on literature that provided the necessary 
basis for concluding that the laws Brazilian educational suffered and suffer constant 
influences of the factors mentioned above. 
  
 Keywords: education, law, Brazilian history. 
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INTRODUÇÃO 

Este projeto de conclusão de curso tem como inspiração minha inserção no 

campo de estágio, Programa de Combate a Evasão Escolar no Município de Macaé. 

O estágio na área de Serviço Social faz parte da grade curricular do referido curso e 

compreende 4 períodos. A inserção neste campo de estágio aconteceu em 2010, 

quando se iniciou o Programa de Combate a Evasão Escolar no Município de Macaé 

através do Plano Diretor da cidade. O PCEE ainda está em vigor, hoje ligado a 

Secretaria Municipal de Educação dentro da Coordenadoria Interdisciplinar de Ações 

Comunitárias - CIAC. 

Faz-se necessário um sucinto histórico sobre o PCEE que se apresenta como 

um importante mecanismo de pesquisa no que se refere ao levantamento das 

causas da evasão no município de Macaé. 

Considerando que a educação é uma das portas principais para a elevação 

profissional e para melhoria da condição social, o Plano Diretor do Município de 

Macaé com base na Lei 076/2006 de 28/12/2006 dá início ao Programa de Combate 

à Evasão Escolar, que a partir de março/2009 começou com um levantamento das 

causas de evasão escolar em Macaé, através das fichas do FICAI (Ficha de 

Cadastro do Aluno Infrequente) preenchidas pelas escolas do município. O 

programa de Combate a Evasão Escolar vem em cumprimento ao que garante a Lei 

complementar 076/2006 no Art. 43, elaborando estratégias e ações para tratar as 

causas de evasão escolar bem como para erradicá-las. 

O que motivou a pesquisa quanto às causas da evasão escolar no município 

de Macaé e, portanto, o Programa de Combate a Evasão Escolar foi o apontamento 

dos altos índices de homicídios na adolescência. Além disso, Macaé por ser uma 

das bases petrolíferas de nosso país é uma cidade que recebe grande parte da 

massa trabalhadora de outras cidades em busca do “tão sonhado” emprego. Da 

mesma forma que outros municípios do Brasil com grande desenvolvimento, Macaé 

também enfrenta as problemáticas que vêm junto ao processo migratório. Questões 

como habitação, saúde, segurança, transporte e educação são pilares que precisam 

ser estruturados. 

Com a vivência no campo de estágio, pude verificar uma série de questões 

que dentre outras razões estão ligadas ao não cumprimento das legislações 
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educacionais: escolas precarizadas, profissionais desvalorizados, poucas vagas 

escolares e ausência de instituições de ensino que possam dar conta do número da 

população, questões estas que caracterizam o investimento ínfimo por parte do 

Estado e que infringem as leis que asseguram a educação. A educação não pode 

ser compreendida fora da realidade social da qual faz parte e desta maneira 

decidimos começar pela trajetória história do sistema vigente na sociedade brasileira 

buscando compreender os fatores econômicos, políticos e sociais que perpassam 

esse sistema e como esses fatores influenciaram e ainda o fazem na construção das 

leis educacionais no Brasil. Segundo Lombardi (2010, p. 220): 

Não se pode entender a educação, ou qualquer outro aspecto e dimensão 
da vida social sem inseri-la no contexto em que emerge e se desenvolve, 
notadamente nos movimentos contraditórios que emergem do processo das 
lutas entre classes e frações de classe. Afirmo, assim, que não faz o menor 
sentido discutir abstratamente sobre a educação, pois esta é uma dimensão 
da vida dos homens que se transforma historicamente, acompanhando e 
articulando-se às transformações dos modos de produzir a existência dos 
homens.  

Assim, a partir das linhas que se seguem refletiremos sobre a trajetória das 

políticas sociais brasileiras no contexto do sistema capitalista buscando conhecer o 

quadro histórico de produção e efetivação das leis educacionais no Brasil, e 

mediante a este estudo almejamos atingir nosso objetivo geral, que concretiza-se 

em torno da compreensão dos fatores econômicos, políticos e sociais que conduzem 

ao descumprimento das leis educacionais no Brasil.  

No capítulo I abordaremos o sistema capitalista, suas características e seus 

reflexos na política social de educação, contextualizando sua história e repercussão 

no Brasil. A política educacional de educação vista sob à luz das transformações, 

econômicas, políticas e sociais também será abordada neste mesmo capítulo. No 

capítulo II falaremos sobre a violação das leis educacionais brasileiras como reflexo 

de um Estado mínimo e qual o caminho histórico percorrido por estas leis. E 

finalmente discorreremos sobre os fatores econômicos, políticos e sociais e que 

promovem o descumprimento da legislação educacional no Brasil. 
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1 CAPITALISMO E SEUS REFLEXOS NA POLÍTICA SOCIAL DE EDUCAÇÃO 

1.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O CAPITALISMO E SUA REPERCUSSÃO NO 

BRASIL 

 

Para tratarmos de educação e consequentemente das leis que a efetivam ou 

deveriam efetivá-la torna-se necessário conhecermos o período histórico o qual 

estamos vivendo, qual é o modo de produção vigente na sociedade e alguns fatores 

históricos que o caracterizam. 

Nos meados do século XIX, houve a consolidação do modo capitalista de 

produção na Europa Ocidental havendo assim a ascensão da burguesia como 

classe dominante. Essa ascensão ocorreu no momento em surge um novo regime 

político, este viria em substituição ao antigo regime feudal, mas essa mudança não 

significou a eliminação da sociedade de classes.  

A burguesia foi um tanto revolucionária, pois conseguiu romper com o modelo 

de sociedade anterior o qual não favorecia aos seus interesses criando um novo 

modelo econômico, o capitalista.  

É então uma classe revolucionária, cujos interesses se conjugam com os da 
massa da população; sobretudo, é a classe que tem por tarefa liberar as 
forças produtivas dos limites que lhes eram colocados pelas relações 
feudais de produção e seu específico regime de propriedade. Temos à 
época, uma burguesia de caráter audacioso, uma burguesia 
empreendedora, heróica mesmo, como se verifica dos seus inícios à sua 
marcha triunfal ruma à construção da nova sociedade (NETTO; BRAZ, 
2007, p.170). 

A burguesia conseguiu reunir forças para as transformações sociais 

necessárias para instaurar o capitalismo, através de um projeto atraente de 

emancipação para o proletariado. Marx considerou que a emancipação política que 

se consolidou sob o regime burguês foi uma conquista, mesmo que não tenha 

representado uma emancipação humana visto que não promoveu a igualdade entre 

os homens e não findou com a exploração do homem pelo homem. Deste modo, 

com a consolidação da burguesia no poder os interesses desta classe passaram a 

afinar-se com a perpetuação da sociedade capitalista, sendo considerada agora não 

como transformadora, inovadora, mas como conservadora, pois se converteu numa 

classe cujo interesse principal era a conservação do capitalismo. 

A partir do momento em que a burguesia se torna classe dominante na 

Europa, ela passa a se fundamentar no ideário do liberalismo. Na lógica liberal, há 
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um desejo supostamente natural de melhorar as condições de vida ampliando assim 

o “bem estar” coletivo e, nesta perspectiva, os indivíduos são direcionados por uma 

“mão invisível”, o mercado. Este por sua vez só consegue ser o supremo regulador 

das relações sociais se houver a suposta ausência de um Estado interventor, ou 

seja, o papel do Estado aqui é mínimo, criado apenas para regular as paixões 

humanas provendo uma base legal para que o mercado “pudesse cumprir sua tarefa 

e promover o desenvolvimento e o bem estar em geral”, segundo Carnoy (1994 

apud ROJAS, 2004, p. 61).  

A discussão sobre o papel do Estado surge no contexto da acumulação 

primitiva do capital, época em que ocorreu o declínio da sociedade feudal e da lei 

divina que eram os fundamentos das hierarquias políticas. Para os pensadores 

desse período de fundação do Estado moderno, este era visto como um mediador 

civilizador que controlava os desejos dos indivíduos por bens materiais através da 

sujeição ao soberano, enquanto para o pensamento liberal, o Estado era um mal 

necessário, ou seja, não deveria ser um interventor nas relações de trabalho, era 

necessário apenas ser o garantidor dos interesses liberais. 

O cenário de uma burguesia já hegemônica do ponto de vista econômico, 
mas não consolidada como classe politicamente dominante, propicia o 
antiestatismo radical [...]. Ou seja, havia um componente utópico (Lowy, 
1987) na visão social de mundo do liberalismo, adequado ao papel 
revolucionário da burguesia [...]. (BERHING; BOSCHETTI, 2008, p. 59). 

Para Adam Smith, o que orienta os indivíduos a buscarem ganhos materiais, 

são os “sentimentos morais e por um senso de dever” o que evitaria assim as 

“guerras de todos contra todos” (BEHRING in CFESS/ABEPSS, 2009). Desta forma, 

a coesão social surgiria na sociedade civil composta pela “mão invisível” do mercado 

e os sentimentos morais dos indivíduos, mostrando que, conforme Smith, não há 

contradição entre acumulação de riqueza e coesão social. Este pensamento de que 

cada um deve ser capaz de suprir suas necessidades, supostamente naturais, e 

também a leitura de que o trabalho é uma atividade edificante e benéfica, tornou-se 

hegemônico na medida em que a burguesia ia se consolidando.  

Para Behring e Boschetti (2008), existem alguns elementos essenciais do 

liberalismo que nos proporcionam um melhor entendimento sobre a mínima atuação 

do Estado nas políticas sociais: dentre eles está o predomínio da liberdade e da 

competitividade como forma de autonomia do indivíduo, o que não significava 

igualdade para todos. Um outro elemento é o predomínio do individualismo que 

visava o indivíduo como um sujeito de direitos e esta perspectiva de direito favorece 
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a lógica para a instituição da sociedade de classes. Para os liberais o papel do 

Estado deve ser de neutralidade e desenvolver ações visando a lógica do mercado, 

além de intervir restritamente nas relações sociais para garantir a liberdade 

individual, a propriedade privada e assegurar o livre mercado. O Estado deve intervir 

com o intuito de garantir um mínimo para aliviar a pobreza e propõem uma política 

de beneficência pública ou assistencialista e para ter acesso aos programas de 

beneficência é necessário comprovar a condição de indigência. 

As funções do Estado burguês se resumiam a tarefas repressivas, 

assegurava apenas as condições externas para a acumulação capitalista e ao 

enquadramento dos trabalhadores conforme Netto e Braz (2009). Tratava-se, como 

já dito, de um Estado com mínimas atribuições econômicas, mas que não era alheio 

à atividade econômica, pois quando assegurava as condições externas para a 

acumulação capitalista, este Estado estava intervindo para o interesse do capital. 

Não era diferente quando se tratava dos trabalhadores, os salários não eram 

regulamentados para que não interferissem no preço já definido pelos movimentos 

naturais e equilibrados do mercado. Nesse contexto não se gastava recursos com os 

pobres, ao contrário estes deveriam ser apenas punidos, repreendidos e vigiados, 

conforme as legislações inglesas1 desenvolvidas no período anterior a Revolução 

Industrial. De acordo com Castel (1998 apud BERHING; BOSCHETTI 2008, p. 48), 

estas legislações fundamentavam-se em estabelecer o trabalho como indispensável 

a todos àqueles que dependiam de sua força de trabalho para sobreviver, impor ao 

pobre a aceitação de qualquer trabalho oferecido, proibir que os pobres em 

condições de trabalho praticassem a mendicância. Temos assim a negação da 

política e da política social, visto que para os liberais as políticas sociais são 

propulsoras do ócio, pois se o Estado garantir políticas sociais estes auxílios podem 

reproduzir a miséria, tornar os homens sem interesse pelo trabalho e, além disso, 

acomodados, trazendo risco para a lógica do sistema de mercado. 

Diante dos elementos trazidos sobre o pensamento liberal em relação a como 

o Estado deveria agir, podemos imaginar como foi conduzida a “questão social” no 

fim do século XIX, com atitudes repressivas e ínfimas ações em atendimentos às 

demandas da classe trabalhadora. Isso mostra, conforme Behring e Boschetti (2008, 

                                                 
1 Estatuto dos Trabalhadores, de 1349; Estatuto dos Artesãos (Artífices), de 1563; Leis dos Pobres 
elisabetanas, que se sucederam entre 1531 e 1601; Lei de Domicílio ( Settlement Act), de 1662; 
Speenhamland Act, de 1795; Lei Revisora das Leis dos Pobres, ou Nova Lei dos Pobres (Poor Law 
Amendment Act), de 1834. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008). 
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p. 63) “que não houve ruptura radical entre o Estado liberal predominante no século 

XIX e o Estado social capitalista do século XX”. O Estado social assumiu novas 

perspectivas diminuindo seus princípios liberais e assumindo um caráter mais social 

no contexto socioeconômico e da luta de classes. Deste modo, nota-se que, o 

Estado liberal e o Estado social reconheciam os direitos, mas sem trazer a tona os 

fundamentos do capital. 

Um fator que contribuiu para a mudança de natureza do Estado liberal do 

século XIX e início do século XX, segundo Behring e Boschetti (2008), foi a 

mobilização e organização da classe trabalhadora, que conseguiu assegurar 

importantes conquistas na dimensão dos direitos políticos, mesmo não significando 

o fim da sociedade capitalista, estando a classe pautada na luta pela emancipação 

humana, na distribuição da riqueza e na instituição de uma sociabilidade não 

capitalista.  

Neste sistema caracterizado pela exploração do homem sobre o homem, 

motor da economia capitalista, começa a haver os conflitos por causa da relação 

contraditória entre capital e trabalho. De acordo com Netto e Braz (2009), para 

estudar o capitalismo é necessário analisar a produção capitalista, para esclarecer o 

aspecto central que é ocultado pela maioria das análises, que é o fato do modo de 

produção capitalista se fundar na exploração do trabalho. Segundo estes mesmos 

autores, “sob o capitalismo concorrencial surgem as lutas de classes na sua 

modalidade moderna, ou seja, as lutas fundadas na contradição entre capital e 

trabalho”. (NETTO; BRAZ, 2009, p. 173). 

O proletariado, ao perceber que os ideais revolucionários da classe burguesa 

haviam se dispersado, afinal a burguesia já havia conseguido seus objetivos, 

começou a se organizar e a lutar contra a exploração concretizada pelo sistema 

vigente. Devido ao antagonismo de interesses dessas classes e a forma grotesca de 

exploração da burguesia sobre o proletariado, as primeiras manifestações dos 

trabalhadores foram muito violentas e não havia qualquer garantia para esta classe. 

Nesta guerra, a resposta da burguesia às reivindicações dos trabalhadores não ficou 

apenas na repressão, conforme Neto e Braz, (2009, p. 173) “tomou forma de 

incorporação de novas tecnologias” no campo da produção criando ameaças para 

os trabalhadores no que se refere ao desemprego. Neste contexto, as autoras 

Behring e Boschetti, (2008) apontam que o movimento operário foi crescendo e 

ganhando consciência política, o que preocupava a burguesia, assim para não 
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perder a causa, a burguesia começou reconhecer direitos de cidadania política e 

social mostrando-se uma sociedade burguesa democrática. 

As políticas sociais foram surgindo de forma gradual e diferenciada entre os 

países nesse contexto dos movimentos de ascensão do capitalismo, das lutas de 

classe e do desenvolvimento de um Estado interventor. Sua generalização ocorreu 

na passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. As 

primeiras políticas sociais apresentavam um cunho assistencialista, pois vinham das 

ações filantrópicas, mantidas sem a intervenção do Estado, e das ações de caridade 

privada.  

Para o autor Pierson (1991 apud BERHING; BOSCHETTI, 2008, p. 66), o que 

nos auxilia no surgimento das políticas sociais são alguns elementos oriundos na 

luta da classe trabalhadora nos fins do século XIX. Um deles é a implantação de 

políticas sociais à luz da lógica do seguro social na Alemanha, que balizaria o 

reconhecimento público de que a incapacidade para o trabalho devia-se a alguns 

motivos (idade avançada, desemprego, doenças) que precisam de proteção. E o 

outro elemento é de que as políticas sociais não mais seriam direcionadas para a 

pobreza extrema, ocasionando uma ampliação da idéia de cidadania. 

As bases que sustentavam as idéias liberais foram enfraquecendo ao longo 

da segunda metade do século XIX e no início do século XX, devido a alguns 

processos político-econômicos. Um dos processos contribuintes para este 

enfraquecimento de idéias foi o movimento operário que, como dito anteriormente, 

cresceu consideravelmente, tomando espaços políticos e sociais. O fortalecimento 

desses movimentos, devido à vitória do movimento socialista na Rússia em 1917 e o 

advento do fordismo, também deixaram o capital na defensiva, pois estes 

acontecimentos concediam mais poder aos trabalhadores. O outro processo foi a 

concentração e monopolização do capital, que eliminou a teoria liberal do 

empreendedorismo individual guiado por sentimentos morais. O mercado passou a 

ser liderado por grandes monopólios e surgiram as empresas, o que favoreceu uma 

dependência de grandes investimentos, dinheiro emprestados por bancos dando 

origem ao capital financeiro (BEHRING in CFESS/ABEPSS, 2009). 

As políticas sociais foram crescendo ao longo do período depressivo – 1914 a 

1939 – e se generalizam no início do período de expansão após a Segunda Guerra 

Mundial. Houve a reinvenção do liberalismo no final dos anos 1970 e 1980 que foi 

uma reação teórica e política ao keynesianismo e ao Welfare State conforme explica 
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Behring in CFESS/ABEPSS, (2009). As teses neoliberais ganham ímpeto e atribuem 

a crise do capital ao poder excessivo dos sindicatos, com as pressões sobre os 

salários e os gastos sociais do Estado, o que favorece a destruição dos lucros das 

empresas e a inflação.  

Os neoliberais propunham as seguintes proposições para sair da crise: um 

Estado forte que rompesse com o poder dos sindicatos e que dominasse a moeda, 

um Estado magro para os gastos sociais, uma busca pela estabilidade monetária 

visando a elevação das taxas de mais-valia e de lucro, o exército industrial de 

reserva recomposto permitindo pressões sobre os salários e os direitos, além destes 

o desmonte dos direitos sociais e, consequentemente, o rompimento do vínculo 

entre política social e os direitos (BEHRING in CFESS/ABEPSS, 2009). 

Segundo Draibe (1993 apud BERHING, 2009, p. 11), a primeira fase do 

neoliberalismo foi apenas de ataque ao keynesianismo e ao Welfare State, enquanto 

a segunda fase foi mais propositiva, para os programas sociais no “trinômio 

articulado da focalização, privatização e descentralização.” Desta forma, as ações 

tomam um cunho desuniversalizado e assistencializado, com cortes dos gastos 

públicos e contribuindo para um equilíbrio financeiro do setor público, assim 

apresenta-se uma política social residual que dá respostas apenas ao que não pode 

ser enfrentado pela via do mercado, da família e da comunidade. 

Ao fim de 1990, o desfecho do programa neoliberal que repõe a negação da 

política e da política social é depressivo, pois da visão social constata-se um 

crescimento da pobreza, do desemprego e da desigualdade enquanto do outro lado 

a concentração de riqueza e renda torna-se maior. Do ponto de vista político, 

verifica-se a crise da democracia assumida pelos poderes executivos cuja expressão 

são as práticas decretistas e no espaço da cultura há um aprofundamento do 

individualismo e do consumismo.  

Mesmo nos países onde se obteve um grande êxito, o Welfare State não 

propôs igualdade de condições, isso porque de acordo com a crítica feita à 

economia política liberal e a keynesiana, ambas as perspectivas não excedem a 

esfera da circulação e do conflito redistributivo. Para o marxismo, produção, 

distribuição e consumo são momentos político-econômicos articulados onde o valor 

se produz e se reproduz e nos quais está também a fonte da desigualdade, esta que 

não é extinta no keynesianismo, pois este amplia as funções do Estado e sob o 
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comando do capital toma posse do valor produzido socialmente e realiza a 

regulação social e econômica de acordo com Berhing in CFESS/ABEPSS (2009).  

Entre as medidas anticrise propostas por Keynes estão as políticas sociais 

que tiveram apenas o papel de camuflar, amortecer a crise. O custo das estratégias 

keynesianas foi uma grande dívida (pública e privada), a crise fiscal, a inflação e as 

despesas com manutenção para regular o mercado que colocaram a política social 

em crise. As políticas sociais “concedidas” se ajustam de acordo com a correlação 

de forças na luta política entre os interesses das classes sociais, ou seja, no 

momento da expansão econômica ela se alarga, quando há uma recessão ela se 

limita. A política social – que atende as necessidades do capital e do trabalho – 

configura-se como um terreno importante da luta de classes, não sendo possível 

obter seu significado exclusivamente pela inserção objetiva no mundo do capital 

nem somente pela luta dos sujeitos que se movem na sua definição, mas num 

movimento contraditório entre esses processos. 

No setor público, a contrarreforma do Estado no contexto da crise capitalista 

implica um redirecionamento das políticas sociais com fortes rebatimentos nas 

condições de trabalho. Há muita dificuldade para efetivação das políticas sociais 

conforme previstas na Constituição de 1988. Consideradas “pobres para os pobres”, 

estas políticas são focalizadas e residuais à luz do desfinaciamento em curso e da 

concepção focalista em vigor.  

Em se tratando do Brasil, sabe-se que as relações sociais capitalistas foram 

desenvolvidas de forma diferente dos países capitalistas centrais, mesmo que 

sustentando suas características essenciais, e isso trouxe marcas para as políticas 

sociais nacionais, segundo Behring e Boschetti (2008, p. 71).  

Conforme Prado Jr. (1991 apud BERHING; BOSCHETTI, 2008), a 

colonização do Brasil se esboça a partir da inerente e complexa articulação da 

dinâmica do mercado mundial junto aos movimentos internos econômicos e sociais 

brasileiros. O processo de colonização entre os séculos XVI e XIX serviu para a 

acumulação proveniente de capital nos países centrais. A característica de 

subordinação e dependência do mercado mundial que o Brasil tem, não foi 

modificada no período imperial e na República, portanto, para este autor a 

acumulação natural, o colonialismo e o imperialismo são momentos influenciadores 

na formação brasileira: uma sociedade e uma economia que se projeta para fora e 

vive desfrutando das flutuações de interesses e mercados longínquos. O peso do 
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escravismo, que se caracteriza na condição do trabalho nas relações sociais e no 

meio cultural brasileiro, repletos de desqualificação, a qual define a relação entre 

capital e trabalho no país, é outro tema destacado pelo autor Prado Jr. (1991). O 

Brasil capitalista moderno é um “presente que se acha impregnado de vários 

passados” (Ianni 1992 apud BERHING; BOSCHETTI 2008, p. 72), isso devido à 

forma como aconteceu esse processo de transição para o capitalismo. O país 

adaptou-se a esse sistema, conforme Prado Jr. (1991), a partir de uma substituição 

vagarosa do trabalho escravo pelo trabalho livre nas unidades agrárias. 

Alguns pilares do capitalismo foram introduzidos no país no contexto do 

estatuto colonial, mas só houve impulso com a criação do Estado nacional e daí 

incide a importância da Independência, em 1822, conforme Fernandes (1987 apud 

BERHING; BOSCHETTI, 2008, p. 72). Desta forma, para a construção de uma nova 

sociedade nacional, os processos como o de ruptura com a homogeneidade da 

aristocracia agrária, o surgimento de novos agentes econômicos sob a pressão da 

divisão do trabalho, tiveram um papel decisivo. Não obstante, este movimento é 

marcado pela ausência de compromissos das elites econômicas com a defesa dos 

direitos dos cidadãos, o que tem influência na forma de pensar a configuração as 

políticas sociais brasileiras. 

 A equidade numa perspectiva liberal vem pela emancipação da classe 

dominante e para manutenção de um status vivido por esta classe sem que haja 

inclusão das massas, o Estado é aquele que organiza os centros de decisões 

políticas e institucionaliza o predomínio das elites dominantes. O liberalismo não 

conseguiu promover uma autonomia para o Brasil, apenas o manteve com uma 

característica de dependência e de clientelismo, visto que para Schwarz (1977 apud 

BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p. 74), “o favor é nossa mediação quase universal”. 

Desmentindo as idéias liberais, esse pensamento de “favor” cria um novo formato 

nas relações entre classes, segmentos de classes, instituições do Estado, que 

maquiam a violência presente nas relações de produção do país.  

O Estado brasileiro surgiu perpassado por fortes ambiguidades entre o 

liberalismo formal como raiz e o patrimonialismo como prática que garantia os 

privilégios da classe dominante, como explicam Behring e Boschetti (2008, p. 75). 

Diante do exposto, vê-se que o Brasil sofreu diversas transformações que 

influenciaram na alteração de sua face econômica, política, social e cultural. Essas 
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modificações aconteceram de forma contraditória, pois combinaram movimentos de 

ruptura e, ao mesmo tempo, preservando ranços conservadores. 

Com a Independência houve um crescimento da ideologia burguesa não 

abandonando a relação com o mercado externo, instituindo uma “situação de 

mercado” que diante de possibilidades e limites socioeconômicos e culturais 

possibilitaria um crescimento do mercado interno com visão na economia de 

exportação. Portanto, segundo Fernandes (1987 apud BEHRING; BOSCHETTI, 

2008, p. 78), a burguesia brasileira opta por mudanças “graduais”, perpassadas por 

interesses particulares e cheias de “conservadorismo sociocultural e político”.  

Diante da crise do capital em meados de 1970 que atingiu o mundo 

capitalista, devido aos desequilíbrios entre acumulação e consumo e, além disso, da 

transformação do excedente produzido pela economia real em capital financeiro, o 

Brasil respondeu e responde à crise reestruturando seu modelo econômico, através 

da diversificação de sua dependência externa e tentando retomar sua expansão 

econômica interna segundo Sader (2008 apud PEREIRA 2012, p. 734). O processo 

mundial de reestruturação capitalista ocorrido no fim dos anos 1970 que estava 

pautado no ideário neoliberal, este que privilegiava o mercado como o principal 

responsável pelo bem estar dos sujeitos, não poderia deixar de atingir ao Brasil. 

As mudanças ocorridas nos fundamentos e práticas das políticas sociais 

brasileiras ocorrem atreladas a esse processo ocorrido no fim dos anos 1970, como 

veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21

1.2  A POLÍTICA SOCIAL DE EDUCAÇÃO À LUZ DAS TRANSFORMAÇÕES 
ECONOMICAS, POLITICAS E SOCIAIS NO BRASIL 

 

A vitória ideológica do neoliberalismo sobre a política social do segundo pós 

Guerra (1945 a 1975) ocasionou o desmonte dos três pilares social democratas que 

defendiam: o pleno emprego, a universalização de direitos sociais e o 

estabelecimento de um piso socioeconômico acima da miséria, conforme a autora 

Pereira (2012, p. 731). Mediante a orientação desta nova ética capitalista de 

regulação social, a qual desaprova a proteção pública como direito obrigatório do 

Estado, as políticas sociais implicaram-se na relação da competitividade capitalista 

mundial. A política social encontra-se num quadro de disputas desiguais de 

interesses particulares entre capital e trabalho e no Brasil essas políticas não estão 

isentas das influências internacionais hegemônicas.  

Mesmo o Brasil sendo um país ainda dependente economicamente e 

culturalmente, criou alguns serviços públicos básicos, abrangendo os sociais em 

paralelo com a garantia de uma ordem jurídica reguladora das relações entre capital 

e trabalho. Então, no contexto desta reorganização econômica, política e social do 

país, que a política social ganha corpo no Brasil nos anos de 1930 em associação 

com os direitos sociais reivindicados pelos trabalhadores organizados, submetidas 

às práticas populistas de nacional desenvolvimentismo do governo de Getúlio 

Vargas, ou seja, as políticas sociais no Brasil afloraram e se adensaram nas 

ditaduras com a “benção” burguesa. A política social no Governo de Juscelino 

Kubitscheck (1956-61), por exemplo, teve um papel marginal, foi peça subsidiária 

para concretizar o desejo desenfreado de trazer para o país um progresso de “50 

anos em 5 anos”. Enquanto no período de ditadura militar (1964 - 1985), a política 

social foi utilizada como compensação à depreciação dos direitos civis e políticos, 

época em que a industrialização desenvolvimentista do país continuou devido a um 

período de expansão no ciclo econômico internacional, desta maneira, segundo 

Oliveira (2010 apud PEREIRA 2012, p. 733), ocorreu um avanço capitalista no país 

em sua forma mais violenta. Período este que, de acordo com o mesmo autor, 

nunca foi “levado tão ao pé da letra” o dístico positivista da bandeira “Ordem e 

Progresso”. Também houve o fortalecimento de grandes empresas estatais nos 

setores produtivos, fusões bancárias financiadas por impostos pesados e recursos 

públicos foram utilizados para produzir o novo. 
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Segundo Rojas (2004, p. 95), a política do governo de Getúlio Vargas estava 

focada na tentativa de organizar as relações entre capital e trabalho, o primeiro ato 

do então Presidente foi a criação do Ministério do Trabalho em 1930, que tinha como 

papel harmonizar as relações entre os que dão trabalho e os que o recebem, criando 

em favor desta harmonização um sistema corporativo através da legislação da 

sindicalização. A regulamentação das relações entre capital e trabalho foi a tônica 

do período, apontando uma estratégia legalista na busca de intervir de forma 

autoritária via legislação para evitar conflito social e toda a legislação trabalhista da 

época era voltada ao pensamento liberal brasileiro, ou seja, a intervenção do Estado 

buscava a “paz” entre os empregadores e empregados. 

O Estado criado era de cunho assistencialista e autoritário, caracterizando o 

sistema de proteção social como corporativista e clientelista.  Desta maneira, os 

critérios de inclusão ou exclusão adotados “favoreciam” apenas aos trabalhadores 

urbanos que estavam inseridos no mercado de trabalho formal e que 

consequentemente poderiam participar das políticas sociais, essa medida regulatória 

proporcionou a vinda dos trabalhadores rurais para as cidades em busca de 

melhores condições de vida. No intuito de colocar esta política em foco, o governo 

passou a atuar fortemente no sistema previdenciário. Em 1923 aprova-se a lei Eloy 

Chaves, que institui a criação das CAPS - Caixas de Aposentadorias e Pensões 

mantidas pela contribuição compulsória dos empregados e empregadores, sem 

participação estatal e em 1933 cria-se os Institutos de Aposentadorias e Pensões - 

IAPS o qual mantinha o caráter centralizador do Estado e promovia a 

desfragmentação da classe trabalhadora. Houve algumas transformações na 

legislação trabalhista como, por exemplo, regulamentação do trabalho feminino e de 

menores de idade na indústria, fixação da jornada de trabalho de oito horas para os 

comerciários e industriários, instituição das convenções coletivas de trabalhos e a 

instituição de férias aos comerciários e operários das indústrias. O governo ainda 

regulamentou a sindicalização dos empregadores e empregados, colocando o 

funcionamento e organização das finanças sob os cuidados do Estado.  

Ainda de acordo com a autora Rojas (2004), no campo dos direitos a 

Constituição de 1934 referendou os direitos civis de acordo com o ideário liberal, 

indicando a igualdade perante a lei e deixando grande parte da população sem 

acesso aos direitos políticos e sociais. Esta Constituição durou apenas até 1937, 

quando aconteceu o golpe de Estado praticado por Vargas, que gerou a ditadura 
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militar em nome do processo de modernização, exigência do capitalismo no Brasil. A 

legitimação desse Estado Novo sustentou-se pelo surgimento de um projeto social 

autoritário em atendimento aos direitos sociais vistos como necessários ao processo 

de industrialização do Brasil, além disso, queria institucionalizar a coação sobre a 

classe operária para que a mesma não ganhasse espaço criando prejuízos ao 

Estado. A ditadura (1937-1945) tinha a atenção voltada ao controle da classe 

trabalhadora, utilizando das legislações pautadas no controle estatal, desta forma foi 

sendo criado um rol de direitos que orientavam o Governo Vargas a manter a tutela 

dos direitos relacionados ao campo do trabalho, organizando as relações entre 

capital e trabalho. Como podemos notar, o perfil das políticas sociais da época 

Vargas foram de puro autoritarismo, restrição, centralização, pois advinham do 

poder central e sua sustentação dava-se em medidas autoritárias. 

Todas as ações tomadas estavam voltadas para o desenvolvimento do setor 

industrial apelando para a população empobrecida e à classe trabalhadora e esta 

mesma política de repressão, foi usada contra Vargas que foi deposto em 1945. Os 

governos sucessores de 1946 a 1964 seguiram uma orientação política com 

características democráticas trabalhistas de direção populista, mantendo o Estado 

de cunho liberal e com prioridade para as políticas de expansão da indústria e para 

políticas direcionadas para as oportunidades educacionais. Rojas (2004) fala neste 

contexto do surgimento do sistema “S”: Serviço Social na Indústria, Serviço Social 

do Comércio e Serviço Social Nacional de Aprendizagem Industrial, que tinham o 

intuito de organizar o atendimento aos trabalhadores e suas famílias e ainda criar 

sistema educacional direcionados pela necessidade técnica do processo de 

industrialização. 

No governo de Eurico Gaspar Dutra (1945-1950), surgiu o primeiro plano 

governamental que introduziu uma perspectiva de atendimentos da “questão social”, 

por parte do governo incorporando no campo do planejamento políticas de cunho 

econômico e social, mas mesmo assim as atitudes repressivas em relação à classe 

trabalhadora continuaram. No governo de Juscelino Kbitschek (1955), foi criado o 

Plano de Metas disposto a organizar o país para um desenvolvimento de 50 anos 

em 5 anos. Os programas para as políticas sociais neste Plano foram postos de 

lado, visto que o interesse do governo era a meta econômica. A “questão social” 

também não era prioridade para esse governo, pois este Plano de Metas referia-se 

apenas à formação profissional como meta social, enquanto ao que tange a política 
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social foi aprovada Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) que proporcionou a 

unificação da Previdência em termos de benefícios, universalizando-os a todos os 

trabalhadores urbanos do mercado formal, de acordo com Rojas (2004, p. 111). 

As políticas sociais do Brasil no período de 1930 a 1964, no qual o país foi 

dirigido por nove governos cada um com sua característica, podem ser consideradas 

como políticas de recorte seletivo, direcionada a um grupo específico, contornadas 

por ações de caráter militar, fragmentadas respondendo insuficientemente às 

demandas apresentadas. As propostas do Estado brasileiro no âmbito das políticas 

sociais apresentam a trajetória de criação de uma estrutura institucional que tem o 

intuito de atender prioritariamente as demandas do trabalho urbano-industrial 

fazendo assim a mediação entre capital e trabalho conforme Rojas (2004). 

Quanto à garantia da educação, direito essencial nas idéias liberais, esta foi 

direcionada para a educação básica e profissionalizante, afinal o que interessa nesta 

lógica é a sustentação do processo de industrialização, ou seja, a educação neste 

contexto tem como objetivo o conhecimento técnico contribuindo com a política de 

formação voltada ao trabalho urbano-industrial. Com o desenvolvimento da indústria 

o proletariado aumenta, se multiplica concentrando-se em massas cada vez maiores 

somando suas forças. Os interesses do proletariado vão se igualando à medida que 

a industrialização ocasiona a precarização das condições de trabalho bem como a 

redução dos salários a um nível muito baixo e essas questões começam a gerar 

colisões entre a burguesia e os operários. A necessidade de conter as 

transformações na sociedade, fez com que a burguesia improvisasse formas que 

“minimizassem” o efeito da exploração sobre os trabalhadores na tentativa de 

desmobilizar os movimentos elaborados por eles. Desta maneira, a burguesia 

adotou medidas reformistas concedendo certos direitos (MARX e ENGELS, 1998). 

Esta foi a resposta encontrada pela burguesia em contenção às manifestações dos 

trabalhadores que, sem fazer uso da força, foram agregando muitos trabalhadores. 

Como estratégia da classe dominante, estas medidas foram difundidas 

ideologicamente em conjunto com a implementação de novas tecnologias para a 

produção que fez com que a ameaça do desemprego se tornasse um forte 

instrumento usado para atemorizar os proletários e desmantelar suas lutas. Neste 

contexto, a burguesia colocou na ordem do dia a questão da educação para as 

massas (proletário). A educação tornou-se uma das principais bandeiras da 

burguesa e foi posta como o elemento que proporcionaria a “igualdade entre todos”, 
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sem que para isso fosse preciso alterar a ordem social construída pela burguesia. A 

educação passou a ser defendida como um direito de todos e o Estado burguês 

utilizou-a para os fins que se propunha: amenizar os conflitos sociais e propagar sua 

ideologia. Com a proliferação da ideologia burguesa pela educação, tornou-se 

necessário escamotear as contradições do sistema capitalista e desta maneira foi se 

formando uma consciência alienada. Neste sentido, a educação passou a ser um 

elemento mais do que importante para a burguesia, pois foi uma forma de disciplinar 

as massas sem fazer uso da força, fazendo com que os operários se conformassem 

e interiorizassem a ordem estabelecida. 

Para finalmente nos atermos à política de educação, faremos menção ao 

surgimento desta política em alguns países até por fim chegarmos ao Brasil. Na 

Grécia a instituição escolar surgiu como educação dos homens livres em oposição à 

educação para os escravos, que se dava em seu próprio local de trabalho. Com a 

ruptura do modo de produção escravista, o feudalismo originará uma nova educação 

diferente daquela feita apenas para os homens livres. Na Idade Média, as escolas 

terão a forte presença da Igreja Católica, diferente da educação da Grécia e de 

Roma na qual o Estado desempenhava um importante papel. Em se tratando do 

capitalismo, este provocará decisivas mudanças na educação confessional e 

colocará o Estado como protagonista solidificando uma idéia de escola laica, 

gratuita, universal, publica e obrigatória. (SAVIANI, 2008) 

No Brasil, o surgimento das instituições escolares acontece com a chegada 

dos jesuítas por volta de 1549. No início, a educação não era algo prioritário, porém 

para que houvesse a conversão dos índios ao catolicismo eles precisariam saber ler 

e escrever. Destarte, os jesuítas estavam destinados a divulgar a fé católica e a 

realizar um trabalho educativo que ia ampliando a civilização e através da qual a 

unidade política dos dominantes ia se consolidando. Conforme Ribeiro (2007), a 

educação privilegiava a elite colonial e não o índio, caracterizando-se como uma 

educação classista, destinada às elites, numa linha religiosa e servindo apenas 

como agente colonizador. No entender de Romanelli (2005), a educação do Brasil 

estava reservada desde o início para a elite dominante e exploradora, voltada à 

dominação social via controle do saber. Para este mesmo autor, a família patriarcal 

favoreceu a importação de pensamento e idéias dominantes na cultura medieval 

européia, na qual valorizava a noção de pecado, feita através da obra dos jesuítas. 
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Durante 210 anos, os jesuítas promoveram um sistema educacional no Brasil, 

com o apoio da Coroa Portuguesa, “[...] até a metade do século XVIII quando em 

1759 foram expulsos pelo Marquês de Pombal” (SAVIANI, 2006, p. 04). Ainda 

segundo o mesmo autor, a educação dos jesuítas não se adequava aos interesses 

de Pombal que organizou a escola para se enquadrar aos interesses do Estado, 

enquanto o objetivo das Companhias de Jesus era servir aos interesses da fé. O 

período de 1549-1759 é dominado pelos colégios jesuítas, enquanto o período de 

1759-1827 foi representado pelas “aulas régias” instituídas pela reforma pombalina 

como uma primeira tentativa de se instaurar uma escola pública estatal com 

inspiração nas idéias iluministas. Pombal se apropriou das idéias iluministas, o que 

originou um processo de secularização da educação no mundo ocidental, para 

romper com a educação jesuítica, mas na tentativa de concentrar seu poder na 

colônia brasileira extingue o único sistema de ensino do país. 

O Brasil passou por algumas transformações sociais, econômicas e sociais 

para atender as demandas oriundas da vinda da família real para a colônia brasileira 

em 1808, o que impulsionou o surgimento da imprensa, o crescimento das indústrias 

e o início das atividades nas faculdades, conforme Ribeiro (2007, p. 40). Com a 

Independência do Brasil em 1822 e a criação de uma nova política referente à 

educação da população, esta passa a reivindicar princípios liberais e democráticos. 

A idéia de independência do Brasil, de acordo com Rojas, (2004, p. 83), estava 

alicerçada numa proposta de separação dos países apenas na questão referente às 

atividades comerciais, uma idéia defendida pelo Brasil, mas não por Portugal que 

queria manter o Brasil dependente. Tornou-se necessário a construção de uma 

Constituição que organizasse esse país independente, mas essa Constituição 

registrava no campo dos direitos a nossa herança histórica, dependência política, 

processo de trabalho escravocrata e relações de poder centradas nos proprietários, 

conforme a autora mencionada acima. Em 1824, o Brasil experimenta sua Primeira 

Constituição outorgada por Dom Pedro I, que estabelecia o voto censitário baseado 

na renda e não era secreto, além disso, havia a submissão da Igreja ao Estado, o 

catolicismo como religião oficial, um governo monárquico unitário e hereditário 

baseado em quatro poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. De 

acordo com Rojas, (2004, p. 84):  

[...] a Constituição de 1824, [...] contraditoriamente, apontava a liberdade 
individual, o direito de propriedade, o preceito da educação primária 
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gratuita, estabelecia a igualdade de todos perante a lei e afirmava a 
liberdade de pensamento e expressão, dentre outras garantias [...]. 

A forma como foram postas as regras da Constituição de 1824 na vida dos 

brasileiros, mostram a particularidade de uma sociedade caracterizada por ações 

conservadoras e autoritárias. Foi aprovada em 1827 a lei que estabelecia “em todas 

as cidades, vilas e lugares populosos haverá escolas de primeiras letras que forem 

necessárias” segundo palavras de XAVIER (1980 apud SAVIANI, 2006, p. 05), 

porém Saviani (2006) ressalta que a lei permaneceu letra morta. Quanto às leis 

educacionais, traremos as reflexões pertinentes no próximo capítulo, nos 

dedicaremos neste momento apenas ao contexto histórico que perpassa a 

composição da educação brasileira. 

No ano de 1834, ocorreu o Ato Adicional à Constituição que descentralizou o 

poder e proporcionou uma relativa autonomia às províncias, a qual era designada a 

responsabilidade de administrar o ensino primário enquanto a Coroa foi confiada a 

responsabilidade pelo ensino superior. No que tange as províncias, estas não 

possuíam estrutura financeira e técnica para investir e cuidar do ensino primário, 

assim a educação seguia de maneira precária, fragmentada, desorganizada e sem 

recursos, o que levou a passagem do século XIX sem que a educação pública fosse 

desenvolvida em nosso país, em conformidade com Saviani (2006). Logo, a 

educação brasileira, neste contexto, não atendia as necessidades da população, 

além de ser regalia para apenas uma parte da sociedade, o que nos mostra que 

praticamente nada foi feito de concreto pela educação até a Proclamação da 

República em 1889. 

 Com a Proclamação da República, houve a substituição da Constituição de 

1824 pela Primeira Constituição da República de 1890 promulgada em 1891, 

instituindo o sistema federativo de governo e consagrando a descentralização do 

ensino. Então, à União caberia a legislação sobre a educação superior, enquanto 

competia aos Estados e ao Distrito Federal organizar e manter os sistemas 

educativos em seus territórios, respeitando as diretrizes estabelecidas pela União. 

Tornou-se necessário, neste contexto, a implementação de uma nova corrente de 

idéias educacionais, visto que o voto antes limitado pela renda agora passa a ser 

restrito por instrução, ou seja, analfabetos são excluídos do processo eleitoral e as 

mulheres também.  

A Primeira República tentou algumas reformas na intenção de solucionar 

alguns problemas educacionais mais graves, tendo como primeira delas a de 
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Benjamin Constant, a Reforma Carlos Maximiliano e a Reforma Rocha Vaz em 1925, 

que não tiveram êxito e foram apenas tentativas frustradas, segundo Romanelli 

(2005). Foi fundada em 1924 a Associação Brasileira de Educação que realizava 

várias Conferências Nacionais de Educação inclusive das quais saíram os motivos 

para a redação do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional” (ROMANELLI, 

2005, p. 130). Buscava-se desta maneira implantar no Brasil os ideais da Escola 

Nova divulgando o Manifesto dos Pioneiros em 1932, documento que sintetizava os 

pontos mais importantes desse movimento de idéias e redefinia o papel do Estado 

na educação. 

O processo de organização do ensino no Brasil estava envolto a 

acontecimentos econômicos, políticos e sociais, que na década de 1930 fixavam um 

novo perfil a esta sociedade. Em 1929, houve a queda da Bolsa de Nova York que 

fez com que o Brasil entrasse na crise do café, mas, em paralelo, encaminhou o 

País para o desenvolvimento industrial. De 1930 a 1937 a educação ganhou 

importância, motivada pela industrialização emergente e pelo fortalecimento do 

Estado-nação, assim foram criadas ações governamentais na perspectiva de 

organizar um plano nacional da educação escolar. A Revolução de 1930 foi um 

determinante para o aparecimento de novas exigências educacionais. Os anseios 

sociais sofreram alteração em relação à educação, devido à intensificação do 

capitalismo industrial visto que nele eram exigidas condições mínimas para a 

concorrência no mercado, enquanto na estrutura anterior ao capitalismo, nem a 

população e nem os poderes constituídos sentiam a necessidade de instrução. 

A nova Constituição da República de 1934 acolheu no Capítulo “da família, da 

educação e da cultura” – o inciso II, destinado a regular a educação como direito de 

todos, devendo ser ministrada pela família e pelo Poder Publico. Logo, incube a 

União a responsabilidade de fixar o Plano Nacional de Educação, abrangendo todos 

os graus e ramos.  Em 1937, é outorgada uma nova Constituição que restringiu a 

autonomia dos Estados, enfatizando o ensino pré-vocacional e profissional. A 

conjuntura política do Estado Novo fez com que as conquistas do movimento 

renovador influenciadores na Constituição de 1934, fossem abrandadas na 

Constituição de 1937, tirando do Estado o dever da educação, de acordo com 

Romanelli (2005). 

No período que retrata o Estado Novo (1937-1945), o ministro Gustavo 

Capanema, empreendeu reformas de ensino em todo o sistema nacional de 
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educação, regulamentadas a partir de 1942 e configuradas como Leis Orgânicas do 

Ensino, conhecidas como Reforma Capanema. Eram compostas por Decretos-Lei 

que instituem o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), valorizando o 

ensino profissionalizante. Posterior a este período, a Constituição de 1946 retoma a 

essência do capítulo sobre a educação e a cultura tratada na Carta de 1934, na qual 

encontraremos pela primeira vez, segundo o autor Saviani (2006, p. 10) a expressão 

“diretrizes e bases” em associação à educação nacional. Surge em 1946 o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), com intuito de amenizar de algum 

modo à população de baixa renda, que desejava se profissionalizar visando à 

competitividade do mercado de trabalho. Em 1948, da Comissão de Educação 

organizada pelo Ministro da Educação Clemente Mariani, surgiu o anteprojeto de lei 

que deu origem ao Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). Foi sancionada em 20 de dezembro de 1961 a Lei nº 4.024 que reconhece e 

fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a primeira legislação de âmbito 

nacional que versava exclusivamente sobre educação.  

 Desta forma, configurou-se o início de uma Política Educacional no país, 

conforme Saviani (2006). Em agosto de 1971, durante o regime militar, foi publicada 

pelo presidente Emílio Garrastazu Médici a Lei 5.692/71 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que estabelecia as “diretrizes e bases para o ensino de primeiro 

e segundo graus” cuja principal característica era uma educação de cunho 

profissionalizante, constituindo um ensino tecnicista baseado na ideologia do 

nacionalismo desenvolvimentista. 

A composição do sistema educacional brasileiro sofre alteração mais uma 

vez, quando é promulgada no ano de 1996 a Lei nº 9.394/96 (LDB), com 

fundamentos na educação universal, ocasionando mudanças em relação às leis 

anteriores. A educação passou a ser organizada da seguinte forma: educação 

básica (educação infantil, ensino médio e educação para jovens e adultos), 

profissional, superior e especial. A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de 1996 são considerados alguns fatores importantes, a saber: “a União aplicará, 

anualmente, nunca menos de 18% e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 

25% de seus orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público” (Art. 

69º); “o ensino fundamental passa a ser obrigatório e gratuito” (Art.4º). Cabe 

mencionar ainda como é crescente surgimento dos diversos programas e projetos 
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nos âmbitos de gestão educacional, formação de professores e profissionais da 

educação e infra-estrutura de apoio educacional. 

Mediante ao transcorrido até aqui, vemos que são notórias as 

intencionalidades ideológicas, políticas e econômicas que motivaram, ocasionaram e 

determinaram a educação brasileira no transcorrer das décadas. Tendo em vista o 

processo histórico da educação brasileira, podemos compreender que nossa 

sociedade foi experimentando novas formas de cultura, educação e modos de 

produção, guiados por interesses políticos e econômicos, de acordo com cada 

período. Deste modo, a política de educação no Brasil vem mudando seu sentido e 

seu objetivo com o passar dos tempos. A política de educação do nosso país não 

progrediu muito em relação ao sentido universalista e gratuito mostrando que a 

lógica que tem imperado na educação é a mercantilização do ensino, ou seja, um 

direito oferecido através da compra de um serviço.  Nesta perspectiva, o autor 

Mészáros (2008, p. 16) adverte que a educação “não é uma mercadoria”, mesmo 

defendendo que no reino do capital a educação também adquire segmentos 

mercadológicos. Diante da desenfreada mundialização do capital, vivencia-se um 

momento de exploração e utilização do trabalho, no qual reprime a maior parte da 

sociedade que garante os meios de atender suas necessidades básicas 

comercializando sua força de trabalho e sendo assim, o homem contemporâneo é 

forçado a ser flexível, polivalente e a ter uma formação minimamente qualificada. 

Mediante a isso, a política de educação concomitantemente serve aos interesses do 

mercado tendo um papel importante na propagação neoliberal.  

De acordo com o momento econômico no qual o Brasil estava voltado nas 

épocas mencionadas mais acima neste texto, as condições de desenvolvimento 

exigidas pelo Estado necessitavam de possibilidades de produção, reprodução e 

qualificação de mão-de-obra, capazes de incorporar novos recursos e técnicas 

produtivas. Essas exigências são fundamentais no processo de acumulação e 

expansão capitalista. Nesta perspectiva, a educação torna-se fator que reproduz a 

ideologia dominante e as relações sociais características do modo de produção 

capitalista. 
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2 A VIOLAÇÃO DAS LEIS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS COMO 

RESULTADO DE UM ESTADO MÍNIMO 

 

2.1 AS LEIS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS E SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA 

 

Após tratarmos alguns pontos referentes à política educacional brasileira - 

caso particular da política social - entendida como um conjunto de medidas 

“tomadas” pela sociedade política no que diz respeito ao aparelho de ensino, apenas 

visando à reprodução da força de trabalho e a inculcação da ideologia dominante, 

partiremos na busca por conhecer o contexto histórico das leis educacionais 

brasileiras. 

A preocupação voltada à criação de leis específicas para a educação no 

Brasil é recente. Diversas são as leis, decretos que tratavam e tratam da educação 

no Brasil, como por exemplo, a Constituição de 1824, a Lei Orgânica do Ensino de 

15 de novembro de 1827, a primeira no Brasil, a Constituição de 1891 que em seus 

escritos atribuiu aos Estados brasileiros o papel de organizar seus sistemas 

educacionais, cabendo a União o poder de legislar sobre a organização municipal do 

Distrito Federal e sobre o ensino superior. 

A partir dessa atribuição dada ao Estado surgiram em 1920 os movimentos de 

renovação educacional inspirados pela escola nova européia, os quais tiveram 

destaque a reforma Lourenço Filho no Ceará em 1923, reforma Anísio Teixeira em 

1925 na Bahia, reforma Fernando de Azevedo, no Distrito Federal em 1927 e a 

reforma Francisco Campos em Minas Gerais em 1928. Conforme Saviani, (2006 p. 

6) foi após a Revolução de 1930 que os problemas oriundos de uma sociedade 

burguesa moderna ganharam atenção, dentre eles a “instrução pública popular”. O 

Ministério da Educação foi criado em meio ao grande anseio de reformas no âmbito 

educacional neste contexto da Revolução de 1930, e a educação passa a ser 

encarada como uma “questão nacional”. 

Lançado em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação foi, sobretudo, um 

documento que se tornou um marco inaugural do projeto de renovação educacional 

do país. A proposta dos liberais, inscrita no Manifesto, de uma escola pública única, 

laica, obrigatória e gratuita foi contemplada em sua maior parte pela Constituição 

Federal de 1934, o que permitiu fazer avançar o debate e a mobilização da 

sociedade civil em torno da questão da educação. As diretrizes deste Manifesto 
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influenciaram a Constituição de 1934, na qual a educação aparece pela primeira vez 

na história do Brasil como direito de todos e dever da família e dos poderes públicos 

(SAVIANI, 2005).  

A Constituição de 1934 estabeleceu as competências da União, dentre as 

quais está fixar o plano nacional de educação, com poderes de coordenar, fiscalizar 

e estimular a atividade educacional em todo o país. Desta forma, aos Estados e ao 

Distrito Federal competia a organização e a manutenção dos sistemas educativos 

em seus territórios, agindo de acordo com as diretrizes estabelecidas pela União. A 

Constituição vigorou por três anos, durante este período cuidou-se da elaboração do 

Plano Nacional da Educação que foi apresentado ao Congresso Nacional. Embora, 

a Constituição de 1934 tenha propiciado um avanço na busca por soluções dos 

problemas educacionais brasileiros, com a Constituição posterior (1937) essas 

conquistas foram reprimidas. A partir daí o Governo Vargas instalou um período de 

ditadura, denominado Estado Novo, política esta que aboliu a necessidade de 

implantação de um Plano Nacional de Educação. Getúlio Vargas passou a 

redirecionar sua política educacional de acordo com os interesses políticos e 

ideológicos de seu governo. 

Assim, enquanto para os educadores alinhados com o movimento 
renovador o plano de educação era entendido como instrumento de 
introdução da racionalidade científica na política educacional, para Getúlio 
Vargas e Gustavo Capanema o plano convertia-se em instrumento 
destinado a revestir da racionalidade o controle político ideológico exercido 
pela política educacional (SAVIANI, 2008, p.179) 

Composta por uma inspiração centralizadora, a Constituição de 1937 limitou a 

autonomia dos Estados enfatizando o ensino pré-vocacional e o profissional. Em 

acordo com os dispositivos da Carta Magna, onde se define como competência 

privativa da União “fixar as bases e determinar os quadros da educação nacional, 

traçando as diretrizes a que deve obedecer a formação física, intelectual e moral da 

infância e da juventude”, em 1942 na gestão do Ministro Gustavo Capanema foi 

promulgada a Lei Orgânica do Ensino, conhecida como Reforma Capanema, que 

reestruturava o ensino secundário intensificando as diferenças entre o ensino 

acadêmico direcionado a classe média alta visando o ingresso nas universidades, e 

o ensino profissionalizante visando à preparação da classe popular para atender a 

demanda do mercado de trabalho. 

A Constituição de 1946 concedeu à União a competência para legislar sobre 

diretrizes e bases da educação nacional enquanto os Estados voltam a ter maior 
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autonomia para organizar seus sistemas educacionais. A possibilidade aberta por 

esta Constituição abriu caminho para a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional iniciada em 1947, ainda de acordo com Saviani, (2006). 

Entretanto, a próxima LDB Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, não 

correspondeu à expectativa aberta pela Constituição de 1946, que abria a 

“possibilidade de organização e instalação de um sistema nacional de educação 

como instrumento de democratização da educação pela via da universalização da 

escola básica” segundo Saviani (2006. p. 6). Com algumas “limitações” a lei já 

anexava em sua redação motivos para a não obrigatoriedade escolar, motivos estes 

destacados por Saviani (2006. p. 6) “o comprovado estado de pobreza do pai ou 

responsável e a insuficiência de escolas”. Segundo este mesmo autor, o caráter de 

diferenciação e a desigualdade foram sustentados na redação da lei e como 

consequência o Estado revelou-se incapaz de democratizar o ensino ficando aquém 

de uma organização educacional pública e democrática.  

Na tentativa de organizar o ensino ao novo quadro político, (golpe militar 

1964), como instrumento para dinamizar a ordem socioeconômica, ajusta-se a LDB 

4.024/61, não sendo considerado pelo governo militar a necessidade de editar por 

completo a lei em questão. Em atenção à ideologia desenvolvimentista adotada pelo 

governo, ajustou-se a LDB de 1961, sancionando a lei 5.540/68 que reformou a 

estrutura do ensino superior, então chamada de reforma universitária. Para atender 

as demandas do ensino primário e médio foi necessária uma nova reforma instituída 

pela lei 5.692/71, que alterou sua denominação para ensino de 1º e 2º graus. Desta 

maneira as disposições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nº 4.024/61 referentes ao primário, médio e superior foram revogadas e 

substituídas pelo disposto nas duas novas leis sancionadas pelo Congresso. 

De acordo com Gustavo Capanema, ex-ministro da educação do Estado Novo 

e nome indicado como relator da Comissão Mista de Leis Complementares, o 

projeto de lei deveria se emendado, assim em 1949, liquidou o caráter 

descentralizador do projeto num discurso em que colocava àquele como “contrário 

ao espírito e à letra da Constituição”. Para Saviani (2006) a interpretação de 
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Capanema sobre o termo “diretrizes” 2 seguido de “bases” no contexto constitucional 

estimulou uma concepção centralizadora da organização educacional nacional.  

Conforme explica Saviani (2006), desde o início de sua trajetória no 

Congresso o projeto original das Diretrizes e Bases da Educação foi perpassado 

pela correlação de forças representadas pelas várias posições partidárias ocupavam 

o Congresso. Sobre isso se destaca a luta partidária entre os representantes da 

União Democrática Nacional – UDN, que enfrentavam as críticas do bloco majoritário 

no Parlamento, e o partido PSD o qual tinha Gustavo Capanema como líder. Este 

aponta o projeto como “infeliz”, inconstitucional e incorrigível, enquanto o partido da 

UDN acusava Capanema de boicote à proposta. O interesse, por parte de Carlos 

Lacerda no projeto de diretrizes e bases da educação é descrito pelo autor Saviani 

como “motivação tipicamente partidária”.  Carlos Lacerda e os demais deputados da 

UDN faziam manifestações no plenário constantemente reivindicando maior 

agilidade no decorrer do projeto, isso contra as medidas que consideravam 

“protelatórias”. Diante deste contexto, Carlos Lacerda pede para que o projeto seja 

reformulado e ainda para que o mesmo seja colocado na ordem do dia e depois 

disso ocorrem várias seções para discutir a respeito do projeto.  

A atribuição dada à União, de legislar sobre diretrizes e bases da educação 

nacional, foi mantida pela Constituição de 1967 promulgada sob o contexto do 

regime militar. Com o fim deste regime e o surgimento do processo democrático foi 

promulgada a Constituição de 1988 que manteve a competência da União para 

legislar, em caráter privativo sobre as diretrizes e bases da educação nacional.  

Após a promulgação da Constituição de 1988, através da iniciativa do então 

deputado Otávio Elísio, foi apresentado na Câmara dos Deputados um Projeto de 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (1258/88), que refletia as discussões 

feitas em diversos lugares do Brasil por entidades representantes do setor 

educacional. O projeto fixava as diretrizes e bases nacionais frente à nova realidade 

da educação e da sociedade brasileira de acordo com os parâmetros da Nova Carta 

Magna. Com emendas e projetos anexados à proposta original iniciou-se as 

negociações formando a defesa pela escola pública em um modelo democrático, 

prevendo uma abrangência maior ao sistema público de educação. Em 1989 surgia 

                                                 
2 Para Capanema, a palavra “diretrizes” tem um significado que inclui leis, regulamentos, programas e 
planos de ação administrativa, orientações traçadas pelos chefes e subchefes de serviços para a 
execução dos mesmos. (SAVIANI, 2006). 
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o primeiro substitutivo de autoria do Deputado Jorge Hage e até que o substitutivo 

fosse aprovado, várias entidades e instituições foram ouvidas em audiências 

públicas e alguns seminários temáticos foram organizados para discutir os pontos 

polêmicos da reforma educacional que o então relator do projeto LDB 1988 vinha 

construindo.  

Em 1992, tramitava na Câmara dos Deputados um processo de obstrução ao 

Projeto de LDB que foi comandado por parlamentares ligados ao governo de 

Fernando Collor. O Senador Darcy Ribeiro junto ao Senador Marco Maciel e 

aprovado pelo Ministério da Educação (MEC) apresentaram um novo Projeto de 

LDB no Senado Federal, desconsiderando o trâmite do Projeto original na Câmara 

dos Deputados. O ministro da Educação Murilio Avelar Higel, após o impeachment 

do presidente Collor, se pronuncia a favor do Projeto que está em tramitação na 

Câmara. Esse Projeto recebe o número 101/93 e seu relator Senador Cid Sabóia 

inicia um processo de discussão com a realização de audiências públicas e 

recebimento de emendas. Este Substitutivo Cid Sabóia, que deveria ir ao Plenário, 

retorna às Comissões de Educação e de Justiça e Cidadania e é considerado 

inconstitucional, através do parecer de autoria do Senador Darcy Ribeiro.  

O então Senador Darcy Ribeiro retira de discussão o Substitutivo Cid Sabóia 

e apresenta uma nova proposta de LDB, esta de sua autoria sem consulta a 

nenhuma das instâncias representativas dos educadores. Houve diversos protestos, 

tanto da parte dos educadores do Brasil protestando contra o que achavam ser um 

desrespeito ao processo democrático de construção de uma lei que visava traçar as 

diretrizes educacionais do país, quanto por parte dos parlamentares que tentavam 

trazer a tona o Substitutivo Cid Sabóia no intuito de corrigir suas imperfeições dentro 

do próprio documento alegando não haver necessidade de um novo Projeto. Apesar 

dos protestos, o Senador Roberto Requião, presidente da Comissão de Educação 

do Senado tenta encaminhar o Projeto Darcy Ribeiro. As críticas ao projeto feitas por 

instituições de ensino púbico e por educadores geraram algumas modificações no 

Projeto Darcy Ribeiro. Devido às diversas pressões, o Senado abre emendas na 

LDB mostrando assim que esse processo foi perpassado por interesses políticos de 

diversas partes. O Governo Federal exigiu a aprovação do Projeto que retornou a 

Câmara dos Deputados como Substitutivo Darcy Ribeiro, esta aprovação deveria ser 

até o fim de 1996, assim em 17 de dezembro de 1996 foi aprovado o relatório 

contendo o texto final da LDB sancionada pela Presidência da República em 20 de 
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dezembro sob o nº. 9.394/96.  Instituída a lei, aparece a necessidade de adequação 

da educação aos novos parâmetros legislativos, sendo possível assim estabelecer 

um modo educacional de acordo com a realidade brasileira. 

Após o exposto acima, podemos notar que o progresso das diretrizes e bases 

nacionais da educação foi marcado por diversas transformações que puderam ser 

vistas nestes 47 anos desde o surgimento da primeira LDB, período em que foram 

criadas diversas emendas que deformaram o texto regulamentar da Lei 4.024/61, 

bem como das leis que vieram posteriormente, conforme Otranto (1996).   

Para Saviani (2006), é possível perceber como a lei aprovada configurou uma 

solução intermediária entre os extremos representados pelo projeto original e pelo 

Substitutivo Lacerda. Ele faz uma comparação entre o projeto de 1948, o substitutivo 

Carlos Lacerda de 1958 e o texto da Lei 4.024/61, vislumbrando a necessidade de 

estabelecer um único ponto de vista ideológico sobre a questão educacional do país.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 9.394/61 recebeu novas emendas 

que sofreram impasses no legislativo e entre os representantes dos profissionais da 

educação, mostrando que a Lei está envolvida num sistema de conflitos entre os 

interesses do político e do privado.  

Conforme o autor Saviani (2006, p. 238) mesmo que a LDB de 1996 não 

tenha incorporado dispositivos no intuito de conduzir uma transformação na 

estrutura deficiente de nossa educação, esta lei não impede que isso aconteça. Ele 

ainda esclarece que essa possibilidade depende da nossa capacidade de traçar uma 

vontade política coerente apta para “transpor os limites que marcam a conjuntura 

presente”.   

As reformas desta lei demonstram uma “recomposição da elite do poder”, 

(Neto apud ALVES, 2002), isso se torna claro quando observamos o projeto da LDB 

em seu concebimento, visto que, só foi aprovado e sancionado quando contemplou 

os interesses da elite nacional, não favorecendo pontos essenciais para a 

modificação do quadro educacional brasileiro. Deste modo, constata-se que a LDB 

aprovada para servir de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, propôs 

inovações, mas não gerou efetivo acesso a uma educação de qualidade para uma 

parcela da população que fica às margens também de outros processos sociais, 

ainda de acordo com Alves (2002).  
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Além disso, em se tratando da atual LDB (1996) ela ainda preserva ranços, 

segundo Demo (2002). Ranços estes referentes aos atrasos existentes na esfera da 

educação, como as dificuldades encontradas no sistema de educação pública 

consequência da inexistência de indicações oficiais acerca das modificações 

propostas pela LDB. 
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2.2 OS FATORES ECONÔMICOS, POLÍTICOS E SOCIAIS QUE PROMOVEM O 
DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL NO BRASIL 

 

Num cenário de redefinição dos rumos e da consolidação do capitalismo no 

Brasil, ocorrem os diversos debates em torno da elaboração da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, por isso a questão das atribuições, das 

responsabilidades e dos limites da ação do Estado na esfera educacional impôs-se 

sobre a questão da qualidade ou da necessidade da “reforma educacional”. O 

período que abrange as décadas de 1960 e 1970, a educação no Brasil foi 

“reduzida” a mero fator de reprodução, ou seja, capital humano. Conforme Frigotto 

(1995, p. 18):  

a concepção de educação como fator econômico vai se transformar “numa 
espécie de fetiche”, um poder em si que, uma vez adquirido, 
independentemente das relações de força e de classe, é capaz de operar o 
milagre da equalização social, econômica e política entre indivíduos, 
grupos, classes e nações. 

Seguindo essa concepção de educação atrelada à economia, as condições 

de desenvolvimento requeridas pelo Estado carecem de possibilidades de produção, 

reprodução e qualificação de mão-de-obra, capazes de incorporar novos recursos e 

técnicas produtivas, sendo essas exigências algo essencial no processo de 

acumulação e expansão capitalista. Nesta perspectiva, a educação torna-se fator de 

concentração de riqueza, reprodutora da ideologia dominante e das relações sociais 

características do modo de produção capitalista. 

Essa percepção de educação é uma continuidade do roteiro traçado 

historicamente, sobretudo após a década de 30, quando passamos a ter uma 

estrutura organizacional e diretrizes gerais para a educação, principalmente com a 

criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública e do Conselho 

Nacional de Educação. Por outro lado, este processo tem raízes no sistema de 

democracia formal que vigorava no país desde o fim do Estado Novo (1946), que 

passava por constantes crises institucionais, incentivadas tanto pela penetração do 

capital internacional, quanto pela crescente organização dos trabalhadores da 

indústria e dos camponeses 3. As reformas do ensino empreendidas pelo regime 

militar eram compostas por sinuosos processos de recondução que asseguravam o 

                                                 
3 Ou seja, é a emergência no País de um novo contexto político-social caracterizado pela “intensa 
crise econômico-financeira, frequentes crises político-institucionais, extensa mobilização política das 
classes populares, ampliação e fortalecimento do movimento operário e dos trabalhadores do campo, 
crise do sistema partidário e acirramento da luta ideológica de classe”. (TOLEDO,1983). 
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cumprimento das recomendações das agências internacionais e relatórios 

vinculados ao governo norte-americano. Iniciou-se assim no regime militar, uma 

“confecção” de políticas de caráter desenvolvimentista articuladas a um processo de 

reorganização do Estado, segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2002). 

No contexto apresentado acima em que acontece uma redefinição dos rumos 

e da consolidação do capitalismo no país, surgem as discussões em torno da 

criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em treze anos 4 de 

discussão da LDB, as preocupações centralizaram-se na organização do ensino, 

expressando, uma preocupação típica do período de mudança política que iniciava 

um processo de reorganização da vida nacional. Desta maneira, a redefinição do 

projeto econômico conduzia à redefinição política e educacional no país. Neste 

panorama de interesses, preocupações e aspirações da conjuntura econômica e 

política é que podemos situar e buscar compreender o processo de discussão da lei 

que unificou e sistematizou o ensino nacional. 

 Com base na Lei nº 4.024/61, foi elaborado em 1962, pelo Conselho Nacional 

de Educação o primeiro Plano Nacional de Educação, que estabelecia objetivos e 

metas qualitativas e quantitativas para a educação em um período de oito anos 

(CURY, 2006). 

Apesar do embates, das expectativas positivas e da força dos movimentos 

progressistas, a aprovação da LDB de 1961 causou “prejuízos” para a educação no 

que se refere à sua ampliação, pois fortaleceu o setor privado e limitou a expansão 

do ensino público. Ela deixou caminho aberto para o investimento no ensino privado, 

pois permitia a concessão de bolsas para alunos carentes estudarem em escolas 

particulares incentivando a aplicação dos recursos públicos em instituições privadas 

conforme Cunha (1998). 

Vencida a longa e contraditória gestação, a LDB entra em vigor em 1961, mas 

em pouco mais de dois anos depois esta lei do ensino já se depara com um novo 

embate, visto que no início de 1964 o governo constitucional de João Goulart estava 

imprensado entre o crescente movimento das massas que exigia a implantação de 

reformas estruturais e entre a mobilização golpista, composta pela cúpula militar 

unida aos setores conservadores da sociedade. O regime militar utilizou a doutrina 

                                                 
4 O projeto da LDB foi elaborado por uma comissão de especialista, presidida pelo Ministro da 
Educação, cumprindo o dispositivo da Constituição de 1946 que concedia à União a competência 
para fixar as diretrizes e bases da educação nacional. Este projeto foi apresentado à Câmara dos 
Deputados por Clemente Mariani em 1948 e foi aprovado somente no fim de 1961. 
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de segurança nacional e desenvolvimento para moldar as estruturas do Estado, 

estabelecendo formas específicas de controle da sociedade. Este controle exigia 

que mecanismos e estruturas diversas fossem utilizados e modificados 

constantemente para que o objetivo fosse alcançado, uma das propostas de 

alteração foi a chamada “reforma universitária”. 

O acordo efetuado entre o Ministério da Educação (MEC) e a United States 

Agency for International Development (Usaid) tinha o objetivo de implantar o modelo 

norte americano nas universidades brasileiras. O ensino superior desempenharia um 

papel estratégico porque a ele caberia tecer um novo quadro técnico que desse 

conta do projeto econômico brasileiro alinhado com a política norte americana. A 

proposta da Usaid não deixava brecha. Só a reação estudantil, o amadurecimento 

do professorado e a denúncia de políticos nacionalistas com acesso à opinião 

pública evitariam a total demissão brasileira no processo decisório da educação 

nacional segundo Cunha e Góes (1985). Os acordos culminaram na Lei nº 5.540/68 

que promoveu a reforma no ensino superior e na Lei nº 5.692/71, segunda LDB, que 

reformou o ensino de 1º e 2º graus. Assim, a política educacional passa a ser 

condição sem a qual não haveria desenvolvimento da produção industrial capitalista. 

Por isso, o Estado ajusta a política educacional às suas necessidades, de modo a 

“integrá-la” ao projeto de desenvolvimento nacional.  

A urgência na aprovação do projeto de “reforma universitária” pelo Congresso 

Nacional explica-se porque o governo tinha pressa em responder as inquietações 

dos movimentos estudantis daquela época, que conseguiram mobilizar setores da 

sociedade civil contra o regime militar. A reforma universitária propiciou a ampliação 

do ensino superior por meio da transferência de recursos públicos para instituições 

privadas, contribuindo para um maior controle sobre estas instituições com a 

finalidade de conter o movimento estudantil. A ordem do dia era desmobilizar o 

movimento estudantil, ou seja, desmobilizar qualquer contestação ao regime e para 

isso o Estado oferece uma participação política e social dos estudantes, no intuito de 

canalizar as energias dos jovens para tomarem contato direto com os problemas do 

País. Surgem em resposta o Projeto Rondon e os campi avançados das 

universidades brasileiras no interior e em algumas regiões do País. Esses 

programas introduziram uma prática paternalista e caritativa de assistência do lado 

“favorecido” para com o lado “carente” principalmente no interior do país. 
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A implantação da segunda LDB, Lei nº 5.692/71 acontece num contexto de 

ideologias impostas pela elite brasileira, e também num quadro de influência do 

pensamento neoliberal presente nos organismos internacionais 5 que iniciavam o 

financiamento de projetos educacionais no Brasil exigindo uma abertura cada vez 

maior das políticas educacionais brasileiras ao setor privado. Quanto à política 

educacional para o ensino primário e secundário, esta se manifesta através da Lei nº 

5.692/71 que fixa as diretrizes e as bases para o ensino de 1º e 2º graus. O 

anteprojeto transitou no período de um mês em regime de urgência e foi aprovado 

por unanimidade pelo Congresso Nacional, “ressaltando-se a ausência de vetos por 

parte do presidente da República, fato raro na legislação educacional em nosso 

país” (SAVIANI, 1987, p.122). Em resumo os pontos básicos da lei acima citada são: 

a extensão da escolaridade obrigatória para todo ensino de 1º grau (oito anos), que 

unificou os antigos “primário e ginásio”, e a compulsoriedade da profissionalização 

do ensino de 2º grau.  Essa profissionalização compulsória no ensino de 2º grau 

almejava o ingresso de um grande contingente de mão-de-obra no mercado de 

trabalho, tendo em vista que o jovem já saia do 2º grau com o nível profissional e 

logo conseguiriam emprego já que o chamado “milagre econômico” possibilitaria 

isso. A política confusa da profissionalização obrigatória no ensino de 2º grau eximiu 

os cursos clássico e científico e quase ocorreu o mesmo com a especificidade das 

escolas técnicas industriais e das escolas normais, que tiveram seus cursos 

transformados em profissionalizantes. 

Segundo Cunha e Góes (1985, p. 68),  

as escolas normais foram desativadas, sendo o curso de formação de 
professores primários transformado em apenas mais uma habilitação do 
elenco oferecido pelas escolas, para onde iam os alunos que, por suas 
notas, não conseguiam vagas nas turmas de habilitações mais atraentes. 
(...). As escolas técnicas industriais sofreram violência semelhante. Os 
certificados de seus cursos valiam, o mesmo que os conferidos pelos cursos 
improvisados das outras. (...). Não foram poucas as escolas técnicas 
transformadas em “centros interescolares” onde os alunos das demais eram 
“apresentados” à máquinas, instrumentos e equipamentos, num rodízio que 
não era suficiente para o ensino profissional, nem dava espaço para a 
continuação do ensino que elas desenvolviam há muito tempo. 

Fracassada a política de profissionalização universal e compulsória no ensino 

de 2º grau e como a demanda pelo ensino superior não foi contida de acordo com as 

expectativas governamentais, o MEC suavizou a obrigatoriedade profissionalizante 

no ensino de 2º grau. A proposta profissionalizante não agradou às classes 

                                                 
5 Alguns dos organismos internacionais: Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização das 
Nações Unidas (ONU), Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD).  
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trabalhadoras que viam suas possibilidades serem diminuídas para terem acesso à 

universidade e a liberação do “trabalho pesado”. Em contrapartida, a grande 

privilegiada foi a rede privada, que saiu fortalecida devido a sua resistência diante da 

implantação da profissionalização assumindo um papel de instância preparatória 

para o vestibular, além do surgimento dos cursinhos pré-vestibulares que tornam o 

acesso a universidade pública mais elitizado.  

Todo o contexto apresentado até aqui nos aponta que a política educacional 

implementada no Brasil deixou consequências visíveis como: expansão 

desordenada dos cursos de nível superior, incapacidade do ensino de 2º grau de 

atender a exigência posta, ou seja, a formação de profissionais de nível médio de 

acordo com as carências do mercado de trabalho, além da incompatibilidade entre o 

mercado de trabalho e a oferta de vagas. Podemos dizer que houve a expansão do 

atendimento do ensino obrigatório, mas em contrapartida a qualidade de ensino 

sofreu uma retração. Somado a isso vemos a tentativa do Estado de desobrigar-se 

do financiamento da educação pública, ao mesmo tempo que incentivava e 

aumentava a privatização do ensino superior. Além disso, contrariando a própria 

“teoria do capital humano” o Estado não investiu de forma suficiente na capacitação 

de professores das disciplinas técnicas ou ainda na aquisição de oficinas, 

laboratórios, bibliotecas, equipamentos e material didático, que são fatores 

indispensáveis para uma política educacional pública, gratuita e de qualidade. Pode-

se dizer que o modelo econômico de desenvolvimento e segurança nacional utilizou 

a política educacional como estratégia de hegemonia e controle social, privilegiando 

a classe dominante que está no topo da pirâmide social, mantendo a desigualdade, 

ou seja, a política educacional foi utilizada como uma forma de intervenção estatal 

visando assegurar a dominação política e a manutenção do processo de 

acumulação do capital (CUNHA, 1998; FRIGOTTO, 2000; CUNHA, 1998) 

A década de 1980 foi assinalada pela efervescência política dos movimentos 

organizados pela sociedade civil em prol da liberdade política, educacional dentre 

outras. De acordo com Rosemberg (2008), foi neste quadro histórico que a 

Constituição de 1988 foi elaborada e aprovada, tendo como modelo político o Estado 

de bem-estar social e a democracia. A partir dos anos 1990, embora tenha sido 

promulgada uma Constituição democrática em 1988, há um retrocesso nas 

conquistas dos movimentos sociais e uma preponderância do neoliberalismo e da 

ideologia globalizada que ganham força política principalmente no Governo de 
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Fernando Henrique que adere à proposta político-econômica norte americana. 

Conforme palavras de Frigotto (2002, p. 55): 

O resultado dos sete anos do Governo Fernando Henrique Cardoso 
mostram que as conquistas da década de 1980 foram sendo uma a uma 
anuladas em nome do ajuste da economia e da atração do capital 
especulativo, mediante os mecanismos da desregulamentação, 
descentralização, flexibilização e privatização. A ditadura das leis do 
mercado vale dizer do capital e, particularmente, o capital financeiro 
especulativo, condena milhões de brasileiros ao desmonte dos direitos 
públicos de saúde, educação, trabalho, cultura, renda mínima, transporte, 
habitação e aposentadoria. A conseqüência no âmbito social é a indigência 
de quase um terço da população brasileira.  

Na conjuntura acima é que a LDB, Lei nº 9.394/96 6 em vigor surge, e que 

conforme Rosemberg (2008) surge em um novo modelo político-econômico marcado 

pela globalização da economia e a redução da função do Estado, e este novo 

paradigma econômico concentra-se na “política social” de distribuição de auxílios 

aos carentes. A nova LDB seria resultado do debate democrático de diferentes 

setores da sociedade e expressava o desejo desses segmentos de que a educação 

fosse assumida como prioridade do Estado. No entanto, o primeiro projeto 

denominado Jorge Hage mencionado anteriormente neste trabalho, que já havia 

sido aprovado em diversas comissões da Câmara foi substituído pelo projeto de lei 

do Senador Darcy Ribeiro sendo alterado e moldado, segundo Frigotto (2002), pelo 

neoliberalismo infringindo os princípios democráticos da escola pública brasileira. 

Após sua aprovação nos trâmites legais e sanção do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, foi promulgada em dezembro de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

Desde o fim do século XX, a descentralização vem atrelada aos interesses 

neoliberais de diminuir gastos sociais do Estado. Isso ficou evidente depois da 

promulgação da LDB de 1996, que centraliza no âmbito federal as decisões sobre o 

currículo e sobre avaliação e repassa à sociedade responsabilidades estatais, um 

exemplo disso é o trabalho voluntário na escola. 

Criado pela Emenda Constitucional nº 14 regulamentado pela Lei nº 9.424, 

em dezembro 1996 o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização dos Profissionais do Magistério – Fundef. De acordo 

com Davies (2008, p. 25), inspirado na orientação dos organismos internacionais de 

priorização do ensino fundamental, o Fundef apesar da promessa de 

                                                 
6 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei Darcy Ribeiro – sancionada em dezembro de 1996 (lei nº 
9.394 de 20/12/1996, publicada no Diário Oficial da União a 23/12/1996, Seção I), depois de um parto 
interminável e em meio a algumas satisfações e muitas insatisfações. (DEMO, 2002) 
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desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério, não trouxe 

muitos recursos novos para o sistema educacional brasileiro. Ele afirma ainda que o 

Fundef apenas redistribuiu entre o governo estadual e os municipais uma parte dos 

impostos que antes já eram vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

antes mesmo da criação do Fundef, com base no número de matrículas no Ensino 

Fundamental Regular das redes de ensino estadual e municipais. Ainda segundo o 

autor: 

O princípio básico do Fundef foi o de disponibilizar um valor anual mínimo 
nacional por matrícula no ensino fundamental de cada rede municipal e 
estadual de modo que possibilitasse o que o governo federal alegou ser 
suficiente para um padrão mínimo de qualidade, nunca definido conquanto 
previsto na lei nº 9.424. (DAVIES, 2008, p. 25). 

Quanto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e Valorização dos Profissionais da Educação, este foi encaminhado como PEC de nº 

415 pelo Governo Federal ao Congresso Nacional em junho 2005 e passou por 

muitas transformações. Além disso, foram registrados gastos “astronômicos” que o 

governo declara ter efetuado na preparação para implantação do Fundeb, gastos 

estes questionados por Davies (2008).  O Fundeb propõe corrigir as falhas do 

Fundef, como a exclusão da educação infantil, do Ensino de Jovens e Adultos, 

ensino médio, e de seus profissionais e a irrisória complementação federal. Mesmo 

sendo apresentado pelo governo como a grande solução para os males da 

educação, o mesmo autor orienta que é preciso ter cuidado com esse discurso 

“salvacionsita”, sobretudo em época eleitoral ou de “debilidade” política do governo. 

Davies (2008, p. 69) afirma que uma das fragilidades dos fundos é que a 

exigência constitucional de aplicação do percentual mínimo dos impostos vem sendo 

burlada de várias formas inclusive pelo governo federal nos cálculos da 

complementação legalmente devida para o Fundef. Isso o faz concluir que não 

adianta a criação dos fundos ou o aumento de recursos para educação se não 

houver garantia de que serão aplicados nos devidos fins.  

Pode-se dizer que toda lei sofre no Congresso interferências de diversos 

interesses e muitas vezes “pouco educativos” como afirma Demo (2002). Quanto ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – o autor diz que esta lei conseguiu 

manter um discurso avançado, pois não toca em relações fundamentais como o 

comprometimento da esfera economia. “O fundo nele previsto é voluntário, para 

passar com um texto bonito”. Neste sentido não vai além de “enfeitar”, legitimando 

no papel aquilo que não é atingido na prática.  
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A LDB é uma lei “pesada” que pode atingir instituições privadas e públicas e 

que envolve muitos interesses. O Congresso é considerado por Demo (2002) como 

um “pesadelo”, assim, a LDB por ser uma lei importante não pode deixar de se 

parecer com ele. Esta lei pode não ter sido uma lei inovadora, visto que não alterou 

muita coisa da realidade educacional brasileira, mas contém dispositivos, esses sim 

inovadores e flexibilizadores que permitem avançar em certos rumos. A LDB tem 

pontos importantes que muitas vezes são desconsiderados como: a educação 

infantil considerada a primeira etapa da educação básica e destinada ao 

desenvolvimento das crianças. O direito a educação fundamental como direito de 

qualquer idade, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade da educação 

média, oferta de educação para jovens e adultos. 

A Constituição de 1988 determina que: “a União aplicará, anualmente, nunca 

menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino” (art. 212). Conforme Saviani (2006, p. 

230) manter significa garantir a continuidade do que já existe. Porém, olhando para 

este dispositivo imagina-se um sistema que já esteja instalado. Desta maneira, se o 

sistema nacional de ensino já estivesse sido implantado e estivesse funcionando 

como deveria, com todas as crianças na escola na idade determinada pela lei e 

permanecendo nelas obedecendo também à lei, seria necessário apenas mantê-lo 

funcionando e desenvolvê-lo, à medida em que as necessidades populacionais 

forem aparecendo. 

 Todo o caminho que envolve a tramitação do projeto da LDB corroborou, que 

referente ao âmbito educacional a vontade política acabou prevalecendo agindo num 

sentido contrário ao esforço necessário para se equacionar um problema que vem 

se arrastando por muito tempo e que, por isso, não pode mais ser mascarado e cuja 

gravidade é reconhecida por todos. Em consequência disto, os conservadores com 

intuito de manter sempre sua hegemonia, não ficaram de fora quando o assunto era 

a importância da educação e sua prioridade. Portanto, os embates na tramitação da 

LDB foram considerados como coisa sem importância, juridicamente falando, e teve 

como “carro-chefe a palavra inconstitucionalidade” de acordo com o mesmo autor 

acima. Caso a proposta aludisse a alguma mudança mais significativa, a palavra “é 

inconstitucional” surgia, alegando ser posição privativa do Presidente da República. 

(SAVIANI, 2006). 
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Conforme relata Demo (2002), num país que tem muitas leis para não serem 

cumpridas, sobretudo na esfera da educação, falar pouco é garantia de não 

aumentar as “bobagens”, além de fugir das prolixidades usuais nessa parte. No 

“espírito da lei” e em alguns detalhes concretos fica claro o esforço dos legisladores 

na busca por garantir uma proposta muito flexível de organização dos sistemas. Se 

levarmos em conta a forma centralizadora da União, podemos condenar esta visão a 

permanecer “letra morta”.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da contextualização de todo o processo histórico da educação no 

Brasil, podemos compreender que a sociedade brasileira foi experimentando novas 

formas de educação, cultura e modos de produção, de acordo com interesses 

políticos, sociais e econômicos representados por cada período aqui descrito. No 

decorrer da realização desse estudo, foi possível perceber o quanto a educação 

brasileira ao longo de sua trajetória tem sido influenciada pelas transformações 

políticas, sociais, econômicas e históricas pelas quais o Brasil passou e vem 

passando até os dias de hoje. Durante esse período, a educação no Brasil passou 

por diversas reformas, algumas talvez não tenham sido concretizadas e tenham 

ficado apenas na letra da lei, outras priorizaram o investimento no ensino superior e 

secundário em detrimentos dos demais níveis. 

A construção do projeto educacional brasileiro aconteceu em meio a muitas 

disputas sejam elas econômicas, políticas e sociais e a hegemonia do capital e 

dessa educação empobrecida se mostra evidente nos marcos de um Estado que 

ainda implementa o neoliberalismo – mesmo na vigência de um governo 

“supostamente popular”. Os acordos econômicos pelos quais o Brasil estava 

“cercado” passam a ser firmados com vistas à adequação do modelo econômico 

periférico às necessidades do padrão de produção flexível.  

Quantos aos financiamentos às relações estabelecidas, não são de 

cooperação, elas são baseadas em empréstimos convencionais que possuem 

encargos pesados. Como exigência dos organismos internacionais, nosso país 

sofreu e sofre com regras rígidas e pré-condições de ordem econômica, política e 

social para que pudesse ter acesso, por exemplo, aos financiamentos. As 

transformações no âmbito econômico, impulsionadas pelo advento da tecnologia, 

das máquinas, foram acompanhadas no plano social pelo reordenamento nas 

relações de classe favorecendo os “donos” do capital em detrimento da força de 

trabalho para assim criar uma nova relação entre Estado-sociedade seguindo a 

orientação neoliberal, de acordo com Saviani (2006). 

As políticas educacionais em grande parte foram e ainda são, de uma forma 

mais mascarada pelo grande capital, vistas como aliadas fundamentais no projeto de 

tornar a classe trabalhadora mais produtiva e adequada socialmente, obedecendo a 

ética do mercado, do consumo e da competitividade. Estas políticas estabelecem, ao 
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longo dos séculos, um verdadeiro apartheid sócio-educacional desde a instituição 

das escolas jesuíticas, que educavam os negros e índios inculcando a cultura 

branca européia cristã, até os dias atuais. Quanto ao nível secundário, cultivavam-se 

dois tipos de ensino com finalidades diferentes: um preparatório para o ingresso nas 

universidades e o outro preparava para o mercado de trabalho. 

A luta pela democratização, laicização e obrigatoriedade do ensino público no 

Brasil enfrenta no decorrer de sua historia sérios entraves como o monopólio da 

Igreja Católica, o desinteresse político dos administradores, a concorrência do 

ensino privado e o controle da elite que sempre se opôs à expansão da educação 

pública. No entanto, devido ao crescimento dos movimentos sociais organizados 

pela sociedade civil em prol do direito à educação, em especial na década de 1980, 

e a difusão de idéias como o do Manifesto dos Pioneiros, grandes avanços foram e 

vão sendo conquistados pelos brasileiros. 

Mesmo com tantas brechas e na maior parte do tempo favorecendo a classe 

dominante, as leis educacionais foram parte desta conquista. A Lei 9.934/96 

aprovada para servir de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apesar de propor 

inovações, não gerou efetivo acesso a uma educação de qualidade a uma parcela 

da população que é posta às margens da sociedade. Ao longo do tempo, as 

necessidades da educação nacional foram se transformando, porém o processo de 

ajustes a qual a LDB foi acometida não acompanhou essa transformação, imputando 

assim algumas deficiências e ambiguidades na redação legislativa, “mantendo” o 

Brasil um país que sequer garantiu a democratização do acesso à educação básica 

e a uma permanência nesse nível de ensino. Quanto ao nível superior, alguns 

decretos como o de nº 2.306/97 e nº 3.860/2001, flexibilizam a estruturação da 

educação superior no país rompendo com a garantia do princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como parâmetro básico à 

educação superior no Brasil. Na prática, as políticas governamentais para o setor, ao 

segmentarem a educação superior por meio do estímulo à expansão das matrículas 

e à diversificação institucional naturalizam este campo como serviço. Como 

desdobramento desse processo, ocorre uma diferenciação institucional que acarreta 

em mudanças na identidade e na função social da universidade passando a ser 

alocada no setor de prestação de serviços e passa a ser entendida não mais como 

instituição autônoma em relação ao Estado, mas como organização social 
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resultando em novas formas de adequação ao mercado. Desta forma, segundo 

Chauí (1999, p. 222), 

Essa universidade não forma e não cria pensamento, despoja a linguagem 
de sentido, densidade e mistério, destrói a curiosidade e a admiração que 
levam à descoberta do novo, anula toda pretensão de transformação 
histórica como ação consciente dos seres humanos em condições materiais 
determinadas.  

 Segundo as palavras de Demo (2002, p. 83), “a Lei perdeu uma grande 

oportunidade de pelo menos colocar a educação superior em outros trilhos, mesmo 

sem grandes inovações”. De tal modo que a política de educação brasileira não 

progrediu muito em relação ao sentido universalista e gratuito conforme a 

Constituição de 1988 outorga. 

Não há como deixar de falar sobre a profissão do Serviço Social neste 

sentido, visto que foi através do caminho percorrido para a graduação que me 

deparei com as diversas expressões da “questão social” dentre elas, o 

descumprimento das leis educacionais em especial. Apesar de a escola ser um dos 

equipamentos sociais é possível identificar ainda um número pequeno de 

profissionais de Serviço Social atuando na área, porém, é possível perceber que a 

educação tem demandas importantes para as equipes multidisciplinares. A 

contribuição dos assistentes sociais consiste, dentre outras, em identificar fatores 

sociais, culturais e econômicos que determinam os processos relacionados ao 

campo educacional, tais como: evasão escolar, baixo rendimento escolar, atitudes e 

comportamentos agressivos, etc. Assim, destaca-se a importância das equipes 

multidisciplinares, das famílias, da sociedade e dos governantes para que numa 

intervenção conjunta essas questões possam ser identificadas, avaliadas e para que 

a devida intervenção seja feita. 

Mesmo diante das intempéries pelas quais a sociedade brasileira passa, no 

que se refere à educação, os assistentes sociais que atuam no âmbito educacional 

não podem e não devem idealizar seu ingresso nestes ambientes como uma simples 

valorização da garantia de direitos, pois o processo é bastante complexo. Faz-se 

necessário problematizar posturas românticas que encontramos nos profissionais, 

sejam de Serviço Social sejam em outros, que veem na escola uma instituição com 

capacidade messiânica e salvadora. A educação e as leis educacionais não podem 

ser pensadas e analisadas sem que o contexto histórico, no qual elas foram 

formadas, seja retomado, pois até o findar deste trabalho acadêmico foi possível 

notar que esse contexto está impregnado de questões envolvendo os mais diversos 
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interesses que deram e continuam dando formato à educação e às leis educacionais 

brasileiras. 

Baseando-se em todos os argumentos expostos no texto, recomenda-se na 

conjuntura atual a necessidade de concretização dos direitos e das leis educacionais 

conquistados e legitimados outrora, a fim de mitigar a desigualdade social 

historicamente solidificada em nosso país e fortalecer a luta pela implantação de 

políticas públicas com vista ao progresso da educação e ao cumprimento das leis no 

país. As questões apontadas até aqui e a amostragem de um quadro no qual as leis 

educacionais surgiram, concluímos com base nas palavras de Demo (2002. p. 95) 

que: “a nova Lei, infelizmente, confirma: nosso maior atraso histórico não está na 

economia, reconhecida como já importante no mundo, mas na educação.” 
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