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RESUMO

O presente artigo trata sobre as políticas educacionais da Era Temer problematizando o desmonte da
educação pública. O percurso escolhido apresenta o marco histórico da inauguração das políticas
públicas no Brasil relacionando-as com a configuração educacional das duas últimas décadas. Para
tanto, o texto que está dividido em três momentos, preocupa-se em situar o leitor quanto a temáticas
importantes dentro do campo educacional brasileiro que vem metamorfoseando-se ao atender as
diretrizes que buscam uma formação do trabalhador referenciado nas novas demandas de produção,
a saber: a formação de professores e o Ensino Médio. Como metodologia foi utilizada a pesquisa
bibliográfica e documental de materiais diretamente relacionados com a temática em tela. Como
resultado, destacamos que num contexto de políticas neoliberais marcadas pelas frequentes reformas
na política educacional brasileira o tratamento diverso e descontínuo prestado à formação de
professores é responsável pela construção de um projeto de formação voltado univocamente para a
formação de força de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Educacionais. Era Temer. Formação de Professores. Ensino Médio.

RESUMÉN

El presente artículo trata sobre las políticas educativas de la era Temer problematizando el desmonte
de la educación pública. El recorrido escogido presenta el marco histórico de la inauguración de las
políticas públicas en Brasil relacionándolas con la configuración educativa de las dos últimas décadas.
Para ello, el texto que está dividido en tres momentos, se preocupa en situar al lector en cuanto a
temáticas importantes dentro del campo educativo brasileño que viene metamorfoseándose al atender
las directrices que buscan una formación del trabajador referenciado en las nuevas demandas de
producción, A saber: la formación de profesores y la enseñanza media. Como metodología se utilizó
la investigación bibliográfica y documental de materiales directamente relacionados con la temática en
pantalla. Como resultado, destacamos que en un contexto de políticas neoliberales marcadas por las
frecuentes reformas en la política educativa brasileña el trato diverso y discontinuo prestado a la
formación de profesores es responsable por la construcción de un proyecto de formación volcado
unívocamente para la formación de fuerza de trabajo.

PALAVRAS-CLAVE: Políticas Educativas. Era Temer. Formación de profesores. Enseñanza Media.

INTRODUÇÃO

As políticas educacionais no contexto neoliberal, pós década de 1990, estão situadas em uma
conjuntura de diminuição do Estado na oferta de bens e serviços, atendendo assim ao projeto da
burguesia, que primam por um novo tipo de trabalhador/trabalhadora.

No cenário mais recente da história das políticas públicas do Brasil as políticas educacionais, como
parte das políticas mais amplas, têm assumido de maneira enfática os princípios neoliberais de
Estado, que buscam minimizar as ações do aparelho estatal. E assim, identificamos as marcas desse
paradigma na atual reforma do Ensino Médio sancionada pela lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de
2017, na medida em que tal lei condiciona oferta dessa etapa da Educação Básica à disponibilidade
de cada sistema de ensino brasileiro ao passo que delegam aos estados, a quem cabe à incumbência
do Ensino Médio no Brasil que “mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno
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concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo” (BRASIL, 2017). Com isso, a lei nº
13.415 precariza ainda mais a educação brasileira, especificamente o Ensino Médio, tendo em vista
que os sistemas de ensino poderão reduzir a sua oferta por ter a incumbência de ofertar apenas mais
de um itinerário formativo, em um conjunto que totalizam cinco itinerários.

Mediante a tal realidade, é possível analisar que as políticas formuladas nessa conjuntura em que
está situada a atual reforma do ensino Médio desconsideram os diversos problemas, até mesmo de
ordem estrutural, que a educação brasileira tem enfrentado.

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA ERA TEMER: PARA QUÊ E PARA QUEM

Diógenes (2014, p.22) explica que “a intenção das políticas públicas de corte educacional é a de
consertar, o que entendem serem os defeitos na escola pública e não condição estrutural da ordem
estabelecida”, pois a lógica que se privilegiou nos últimos governos, mais especificamente no
Governo do Partido dos Trabalhadores foi o de continuidade de um “movimento adaptativo aos
interesses do capital transnacional”.

Sobre o projeto societário da primeira década do século XXI, Frigotto (1995, p. 82) acrescenta que:

Ao não disputar um projeto societário antagônico à modernização e ao
capitalismo dependente e, portanto, à expansão do capital em nossa
sociedade, centrando-se num projeto desenvolvimentista com foco no
consumo e, ao estabelecer políticas e programas para a grande massa de
desvalidos, harmonizando-as com os interesses da classe dominante (a
minoria prepotente), o governo também não disputou um projeto educacional
antagônico, no conteúdo, no método e na forma.

As políticas públicas fazem parte da luta de classes própria da sociedade capitalista, são as forças
antagônicas que fazem as políticas públicas surgirem ou não, é a classe trabalhadora organizada que
faz com que as políticas sejam ou não pautas de debates e ações por parte do Estado.

A partir da década de 1990, com o capitalismo financeiro internacional e nacional, o Estado vem
sofrendo redefinições em seu papel para atender ao novo projeto de sociedade burguesa, que passa
a requerer um novo tipo de homem/mulher e trabalhador (a). Nesse sentido, segundo Neves (2005), o
aparelho estatal vem intensificando, com seus instrumentos legais e ideológicos, o seu papel de
educador, ou seja, de instrumento de confirmação cognitiva e comportamental do brasileiro ao projeto
de sociabilidade burguesa, de modo que programa posturas e práticas condizentes com essa lógica
capitalista.

Emerge desse contexto um redirecionamento das políticas educacionais, para os diversos níveis e
etapas, a fim de atender a nova lógica de recomposição do sistema do capital, priorizando assim, uma
formação de sujeito adaptados as novas demandas de produtividade e competitividade em tempos de
reestruturação produtiva do capital.

Sob essa ótica, na década de 1990 organismos multilaterais, como Banco Mundial, em uma
conferência denominada “Conferência de Educação para Todos” formularam algumas orientações
para os rumos da educação nos países da América Latina, incluindo o Brasil, e Caribe que limitou a
Educação Básica “a conteúdos mínimos - saber ler, escrever e calcular, necessários para a
empregabilidade e a formação de atitudes para o trabalho, ou seja, qualificar minimamente o
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trabalhador” (ZORZETTI; BARROS, 2009, p.3286). Além disso, esses organismos internacionais
elegeram a educação como instrumento primordial para a melhoria da rentabilidade econômicas
desses países, bem como para justificar a ineficácia quanto ao crescimento econômico deles.

Nessa perspectiva, no Brasil, recentemente, foi sancionada pelo presidente Michel Temer a lei 13.415
de 16 de fevereiro de 2017, implantada sem consulta pública aos sujeitos envolvidos com a tarefa
educacional, que institui a mais nova reforma do Ensino Médio, a última etapa da Educação Básica.
Com base nisso, é importante ressaltar a necessidade de que a natureza e as configurações dessa
mais nova reforma devam ser analisadas nessa conjuntura de propostas educacionais iniciadas na
década de 1990, uma vez que elas caminham em perspectiva convergentes, atendendo as diretrizes
que buscam uma formação do trabalhador referenciado nas novas demandas de produção.

DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES AO ENSINO MÉDIO: NOVAS LEIS – VELHOS INTERESSES

Compreendemos que a formação de professores requer um olhar atento às demandas da formação
na contemporaneidade e carece de uma ação interdisciplinar, desafiando o corpo docente a perceber
a temporalidade de seu saber, como um “saber plural e também temporal” (TARDIF, 2012, p.19), a
“diversidade do saber” o que permitirá um diálogo entre os saberes do professor e a realidade social,
buscando assim um fio condutor entre os saberes acadêmicos e os tantos mundos que permeiam a
política para formação de professores, em especial para a educação profissional técnica de nível
médio.

Nessa perspectiva, Machado (2008, p.11) acrescenta que,

Superar o histórico de fragmentação, improviso e insuficiência de formação
pedagógica que caracteriza a prática de muitos docentes da educação
profissional de hoje implica reconhecer que a docência é muito mais que mera
transmissão de conhecimentos empíricos ou processo de ensino de conteúdos
fragmentados e esvaziados teoricamente. Para formar a força de trabalho
requerida pela dinâmica tecnológica que se dissemina mundialmente, é
preciso um outro perfil de docente capaz de desenvolver pedagogias do
trabalho independente e criativo, construir a autonomia progressiva dos alunos
e participar de projetos interdisciplinares (2008, p.11).

Em diálogo com os pressupostos apresentados pela autora e considerando os elementos trazidos por
Tardif (2012), nos parece pertinente afirmar que para o exercício profissional da docência na
educação profissional, faz-se fundamentalmente importante, dispor do conjunto de conhecimentos da
base científica e tecnológica, articulada com o domínio dos saberes pedagógicos indispensáveis para
mediar jovens e adultos na construção do conhecimento profissional.

É dessa forma que um grande desafio se apresenta para as instituições formadoras, seja para a
formação inicial, seja para a formação continuada de professores, especificamente para a educação
profissional.

Sobre esse assunto,

(...) A formação docente, assumida como uma política de Estado, há de ser
capaz de articular as instituições formadoras e os projetos formativos com
vistas ao cumprimento precípuo da função social da escola: a de assegurar a
todos, indistintamente, o direito ao conhecimento valioso, aquele que serve
para entender e transformar a realidade e contribui para a realização plena de
cada um e para a construção de um mundo mais justo e solidário.
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A complexidade da formação pedagógica para os docentes graduados e não licenciados que atuam
como professores da educação profissional pode estar relacionada ao que defende

a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos: para este modelo, a formação
do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos
da área de conhecimento correspondente à disciplina que irá lecionar.

b) modelo pedagógico-didático: contrapondo-se ao anterior, este modelo
considera que a formação do professor propriamente dita só se completa com
o efetivo preparo pedagógico-didático.

Diante destes modelos nos parece que a opção considerada, por vezes, desnecessária ou não
prioritária, é a que se sustenta na necessidade de formação pedagógica, pois para os que defendem
o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos, a formação pedagógico-didática será construída na
prática a partir do domínio dos conteúdos específicos da sua área de atuação.

Com a sanção da Lei nº 13.415/2017, o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos se sobressai na
medida em que a referida lei altera a atual LDB, quando admite como profissionais da educação, no
Inciso IV do Art. 61,

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de
ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência
profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em
unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações
privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do
caput do art. 36.

Por traz dessa “flexibilidade” com a formação dos professores para a educação profissional,
admitindo-se o notório saber de profissionais para atuar especificamente na educação profissional,
enxergamos um retrocesso à reforma universitária, sob a Lei nº 5.540/68. Nesta lei, a formação de
todos os professores do, então denominado, ensino de 2º grau, tanto para disciplinas gerais quanto
técnicas, deveria se dar em nível superior. No entanto, normas complementares (Art. 16 do
Decreto-lei nº 464/69) arguiram que não havendo professores e especialistas formados em nível
superior, exames de suficiência realizados em instituições oficiais de ensino superior indicadas pelo
Conselho Federal de Educação (CFE) poderiam conferir esta habilitação.

Do caráter da excepcionalidade para a formação de professores para a educação profissional para o
“notório saber”, entendemos que a recém aprovada Reforma do Ensino Médio está transvestida de
antigos interesses políticos para a formação desses profissionais da educação.

Nesse sentido, consideramos que a flexibilização para o “notório saber” tem desdobramentos que
além de prejudicar a mobilização de saberes para o exercício profissional docente, destituir a
autonomia do professor, enquanto ser social que “se forma no ato de ver e de ser visto, de conhecer e
de ser reconhecido, de viver e educar-se para educar outros seres humanos” (CIAVATTA, 2015, p.
19), a reforma sancionada possibilita a

O Ensino Médio no Brasil, enquanto etapa intermediária entre a Educação Básica e o Ensino Superior
tem sido alvo de diversos interesses e metamorfoses. Nesse sentido, a partir da lei 13.415 essa etapa
mais uma vez sofre reformulações, atendendo assim, aos condicionantes dos novos interesses da
burguesia.

Dentro dos interesses da atual conjuntura a educação passa a assumir um caráter mais pragmático e
racional, em que a formação mais geral e técnica passam a possuir um caráter mais interessado e
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imediatista pautando-se na intensificação da teoria do capital, o que corrobora com a ideologia da
educação/qualificação como condição para ingresso e permanência no mercado de trabalho.

Sob essa ótica, a mais recente reforma do Ensino Médio propõe a organização curricular conforme a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e por meio de itinerários formativos, sendo o ensino técnico
uma dessas alternativas, o que leva a crer que tal proposta reforçará a dualidade que persiste,
historicamente, ser parte da oferta dessa etapa de educação.

Conforme, o artigo 36 da lei sancionada em 16 de fevereiro de 2017, “os sistemas de ensino,
mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar
mais um itinerário formativo” (BRASIL, 2017). Além disso, é necessário ressaltar que as redes de
ensino brasileiras não terão a incumbência de oferta todos os itinerários.

Assim, tal reforma representa uma intensificação de uma formação técnica, em detrimento de uma
formação mais geral, uma vez que é possível inferir, a partir de isenção dos sistemas de ensino em
ofertar todos os itinerários e do contexto de congelamento dos gastos públicos, que as redes de
ensino primarão pela oferta do ensino técnico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assistimos na atualidade, com acentuada emergência, a sociabilidade humana adequar-se à
precariedade para subsidiar as condições de permanência no trabalho. Isto porque a lógica neoliberal
que repolitiza as relações sociais desde o final dos anos 1980, implica em uma concepção que
identifica o ser humano enquanto “insumo humano do processo de trabalho” (ALVES, 2011, p. 9). E
sob tal racionalidade, investe no extraturno de trabalho mesmo diante das dificuldades decorrentes de
uma carga horária extensa, pouco tempo para se qualificar e, muitas vezes, baixos salários.

A sociabilidade hodierna se encontra em franca desvantagem na luta pelo o enfrentamento das
condições contemporâneas em favor da melhoria da qualidade de vida. Sendo assim, necessita de
uma guinada defensiva, que seja arraigada por meio da reestruturação do potencial político que a
classe possui e na capacidade de mobilização sob as políticas públicas. A seguir, observaremos os
reflexos atuais das destas condições contemporâneas.

Em meio a um contexto de crise política atravessada pelo país, o governo interino do vice-presidente
Michel Temer, instalado em 12 de maio de 2016, se torna definitivo em 31 de agosto do mesmo ano,
após a aprovação do processo de impeachment da presidente Dilma Roussef. O atual presidente, por
meio da Medida Provisória/MP nº 746 de 2016, instaura uma reforma educacional que fere, de forma
substancial, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB (Lei Nº 9.394/1996) e impõe um
ataque às conquistas históricas relativas aos currículos do Ensino Médio e da formação docente, bem
como, ao financiamento da educação básica.

A Reforma do Ensino Médio, sancionada através da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, traz à
tona as concepções políticas conservadoras/liberais do “novo governo” e aponta para o tratamento
diverso e descontínuo prestado à formação de professores. Um reflexo do momento histórico, político
e econômico nacional, representando os interesses presentes em distintos projetos de educação
pública.

Vale ressaltar, que tal lei emerge em uma conjuntura de congelamento dos gastos público, o que
reforça o desmonte da educação pública. Além de representar um ataque à valorização docente,
tendo em vista que assume “flexibilidade” com a formação dos professores para a educação
profissional, admitindo-se o notório saber de profissionais para atuar especificamente na educação
profissional.

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/as_politicas_educacionais_da_era_temer_e_o_desmonte_da_educacao_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-8,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



REFERÊNCIAS

ALVES, N.; OLIVEIRA, I. B. (Org.). Pesquisa no/do cotidiano das escolas: sobre redes de saberes.
Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

BARRETTO, Elba Siqueira de Sá. Políticas e práticas de formação de professores da educação
básica no Brasil: um panorama nacional. RBPAE, Porto Alegre, v. 27, n. 1, p.39-52, jan./abr. 2011.
Disponível em: http://seer.ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/19966/11597. Acesso em: 04 ago. 2017.

BARROS, Lara ngela Mara de; ZORZETI, Maroneze Luciane Francielli. A política educacional
brasileira pós 1990: novas configurações a partir da política neoliberal de Estado. In: IX Encontro
nacional de Educação: PUCPR, 2009. Disponível em: http://www.pucpr.br. Acesso em: 16 de set.
2013.

BRASIL, Lei 13.415 de 17 de fevereiro de 2017. Brasília, 2017.

BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e
outras leis da área. Brasília, 2017.

______. Diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus. Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971.

CIAVATTA, Maria. O trabalho docente e os caminhos do conhecimento: a historicidade da
educação profissional. Rio de Janeiro: Lamparina, 2015.

DIÓGENES, E. M. N. Políticas públicas de educação: concepções e pesquisas. Fortaleza: 2014.

FRIGOTTO, G. Os delírios da razão: crise do capital e metamorfose conceitual no campo
educacional. In: GENTILI, P. (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação.
Petrópolis: Vozes, 1995. p. 77-108.

MACHADO, Lucília Regina de Souza. Diferenciais Inovadores na Formação de Professores para
a Educação Profissional. Contribuição apresentada ao Fórum de Diretores de Ensino da Rede
Federal de Educação Tecnológica. Brasília, 2008.

NEVES, Lúcia Maria Wanderley. A sociedade civil com espaço estratégico de difusão da nova
pedagogia da hegemonia. In:_________(org.). A nova pedagogia da hegemonia: estratégias do
capital para educar o consenso. São Paulo: Xamã, 2005, p.85-125.

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no
contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação. v. 14 n. 40 jan./abr. 2009.

TARDIF, Maurice. Saberes docente e formação profissional. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/as_politicas_educacionais_da_era_temer_e_o_desmonte_da_educacao_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-8,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/as_politicas_educacionais_da_era_temer_e_o_desmonte_da_educacao_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-8,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


