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Comida 

Bebida é água. 

Comida é pasto. 

Você tem sede de que? 

Você tem fome de que? 

A gente não quer só comida, 

A gente quer comida, diversão e arte. 

A gente não quer só comida, 

A gente quer saída para qualquer parte. 

A gente não quer só comida, 

A gente quer bebida, diversão, balé. 

A gente não quer só comida, 

A gente quer a vida como a vida quer. 

Bebida é água. 

Comida é pasto. 

Você tem sede de que? 

Você tem fome de que? 

A gente não quer só comer, 

A gente quer comer e quer fazer amor. 

A gente não quer só comer, 

A gente quer prazer pra aliviar a dor. 

A gente não quer só dinheiro, 

A gente quer dinheiro e felicidade. 

A gente não quer só dinheiro, 

A gente quer inteiro e não pela metade. 

(Arnaldo Antunes / Marcelo Fromer / Sérgio Britto). 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOUZA, Fábio Roberto Couto de. Teoria do Capital Humano e a Educação Tecnicista no Governo 

Militar (1964-1985). 2017. Dissertação (Mestrado em Educação), UNIVÁS, Pouso Alegre. 

 
RESUMO 

 
Esta dissertação de Mestrado em Educação, pela linha de pesquisa Práticas Educativas e Formação 

do Profissional Docente do curso de Mestrado em Educação pela Universidade do Vale do Sapucaí - 

Univás, objetivou estudar a teoria do Capital Humano proposta por Schultz (1973) e o processo de 

suas influências no período de Ditadura Civil-Militar brasileira de 1964 a 1985. Segundo essa teoria, 

os ideais propostos pela visão liberal expunham que as pessoas são capitalistas em potencial e, sendo 

assim, o Capital Humano corresponderia as capacidades técnicas e os conhecimentos natos e 

aprendidos pelo indivíduo aplicado pela sua força laboral no mercado de trabalho. A escola neste 

sentido funcionava como aparelho ideológico do Estado e por traz de proposições de educação para 

facilitar e aumentar a geração de empregos estava a velha e injusta ordem capitalista que mascara 

através da escola e do Estado as dinâmicas de opressão e a injusta ordem social e econômica. A 

pesquisa é de natureza qualitativa e bibliográfica e pretendeu descrever e discutir os pontos e 

contrapontos da teoria do Capital Humano, tendo como pressupostos teóricos autores que fizeram a 

crítica da realidade da educação no período militar. Um contexto de sucateamento do sistema público 

de ensino, perda do status dos docentes, crescimento educacional insuficiente, e baixo investimento 

estatal em educação.  Estudamos e analisamos a influência dos acordos MEC-USAID na reforma 

educacional brasileira que impôs esse tipo de importação externa de um aparelho educacional norte 

americano e por fim analisaram-se os resultados políticos, culturais, sociais, econômicos e 

educacionais das políticas do Regime Militar.  

 

  
Palavras Chave: Teoria do Capital Humano; Governo Militar; Ditadura Civil-Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOUZA, Fábio Roberto Couto de. Human Capital Theory and Tecnicist Education in Military 

Government (1964-1985). 2017. Dissertation (Master in Education), UNIVÁS, Pouso Alegre.  

 

ABSTRACT 
 

This dissertation of Master in Education, by the line of researches Educational Practices and Training 

of the Professional Teacher of the course of Master in Education by the University of Vale of Sapucaí 

- Univás, aimed to study the Human Capital theory proposed by Schultz (1973) and the process of 

Their influences in the period of Brazilian Civil-Military Dictatorship from 1964 to 1985. According 

to this theory, the ideals proposed by the liberal vision showed that people are potential capitalists and, 

thus, Human Capital would correspond to the technical capacities and the Learned by the individual 

applied by his labor force in the labor market. The school in this sense functioned as an ideological 

apparatus of the State and through educational proposals to facilitate and increase the generation of 

jobs was the old and unjust capitalist order that masks through school and the state the dynamics of 

oppression and the unjust social order and Economic development. The research is qualitative and 

bibliographical in nature and intended to describe and discuss the points and counterpoints of the 

Human Capital theory, having as theoretical assumptions authors who criticized the reality of 

education in the military period. A context of scrapping of the public education system, loss of the 

status of teachers, insufficient educational growth, low state investment in education. We study and 

analyze the influence of the MEC-USAID agreements on the Brazilian educational reform that 

imposed this type of external importation of a North American educational apparatus and finally the 

political, cultural, social, economic and educational results of the policies of the Military Regime are 

analyzed. 

  

 

Keywords: Theory of Human Capital; Military Government; Civil-Military Dictatorship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O período de 1964 a 1985 é um dos períodos mais intensos na vida política do país. 

Foi uma época de quebra da ordem democrática que derrubou o então presidente João Goulart 

através de um golpe de Estado por parte dos militares, conforme retratou Gaspari em suas 

obras sobre a ditadura, intituladas A Ditadura Envergonhada (2002), A Ditadura Escancarada 

(2002a), A Ditadura Derrotada (2003) e A Ditadura Encurralada (2004).  

No Título 2, “Contexto educacional e histórico,  políticas educacionais no período 

militar e as várias perspectivas da economia que afetaram o sistema educacional”, discutimos 

o que foi a ditadura civil-militar na história do Brasil, o que significou esse processo de 

ruptura institucional, as mudanças políticas, a oposição ao Regime, as lutas e resistências da 

oposição, a tirania estatal e a realidade econômica no cenário nacional. Essa discussão visa 

ajudar o leitor a se contextualizar para melhor entender as reformas educacionais no país. 

No Título 3, “ Teoria do Capital Humano e os contrapontos críticos-reprodutivistas: 

proposta Hegemônica”, foi abordada a educação tecnicista, fundamentada na Teoria do 

Capital Humano de Theodor W. Schultz, da Escola de Chicago de Economia, que não 

concebe os fatores de produção: terra, trabalho e capital de forma estática, mas considera uma 

nova forma de ver o capital incluindo o Capital Humano, capaz de elevar a produção do 

capital físico pelo aprimoramento da técnica.  

Nos livros O Valor econômico da Educação (1973) e O Capital Humano: investimento 

em educação e pesquisa (1967), Schultz (2013) expõe sua visão da educação como uma forma 

de capital a ser explorado e investido para alcançar resultados econômicos positivos. Desse 

modo, ela seria capaz de elevar o nível socioeconômico dessas pessoas alvos das políticas 

estatais de educação. Sendo assim, cada pessoa, empregados e empregadores, seriam 

capitalistas em potencial. A educação possibilitaria elevar o nível desse Capital Humano com 

o aprimoramento da produtividade e de habilidades técnicas. A educação funcionaria como 

uma espécie de equalizadora social, criando as condições para que houvesse espaço no mundo 

para todos. Por essa compreensão, caberia a ela resolver algumas imperfeições na ordem 

capitalista para que o mercado, em aliança com o Estado, estabelecesse a ordem, paz e a 

prosperidade dos povos.  
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De acordo com Saviani (2013), outras teorias fundamentaram a educação tecnicista no 

processo histórico que se constituiu no Brasil. 

 

Em 1970 editou-se o livro de Frederick Taylor, Princípios de administração 

científica. Em 1971 foi a vez da obra de C. W. Churchman, Introdução à 

teoria dos sistemas; e em 1975 já se encontrava na 2ª edição brasileira o livro 

de Ludwig von Bertalanffy, Teoria Geral dos Sistemas, cuja publicação 

original, em inglês, data de 1968. (SAVIANI, 2013, p. 370).  

 

Ainda de acordo com Saviani (1999) que a educação e o processo educacional podem ser 

encarados a partir de duas perspectivas. Há um grupo que entende a educação como 

emancipadora e modificadora da situação de marginalidade social, entendidas como teorias 

não críticas, que se encaixam perfeitamente na descrição da escola tradicional, que 

posteriormente culminou na educação tecnicista. Esse grupo entende a sociedade como 

harmoniosa e com apenas alguns desajustes superáveis por intermédio da instrução 

educacional, a educação iria superar através do esforço e mérito de cada indivíduo a situação 

de marginalidade. 

O segundo grupo corresponderia às teorias críticas, que entendem a educação como 

forma de dominação e manutenção da situação social de opressão e injustiça, e do modo de 

funcionamento da sociedade de uma forma paradoxal. Nesse modo de pensar, haveria 

exploração, divisão de classes e submissão de determinados grupos sociais- denominados 

“superiores” - a outros. No interior dessa realidade, o papel da educação seria servir a essa 

lógica sistêmica da qual é dependente. Neste sentido, a educação seria utilizada para fomentar 

o desenvolvimento que segregaria e maquiaria realidades históricas, como salientaram as 

teorias crítico-reprodutivistas, para Saviani (1999).  

O ano de 1968 foi o marco de abertura da Reforma Universitária, instaurando uma 

nova etapa, uma vez que, em virtude do Decreto n. 464, de 11 de fevereiro desse ano, entra 

em vigor as mudanças nessa área instituída pela Lei n. 5.540, de 28 de novembro de 1968. 

Igualmente, foi aprovado, no mesmo dia 11 de fevereiro, o Parecer do CFE n. 77/69, que 

regulamentou a implantação da pós-graduação e também de outras reformas educacionais
1
  

(SAVIANI, 2013, p. 365).  Essas transformações serviram como fator para manutenção de 

uma sociedade hierarquizada, desigual e piramidal em sua essência.  

                                                             
1
 E, no campo especificamente pedagógico, foi também em 1969 que se deu a aprovação do Parecer n. 262, que 

introduziu as habilidades técnicas no curso de Pedagogia. Com a aprovação da Lei n. 5. 692, de 11 de agosto de 

1971, buscou-se estender essa tendência produtivista a todas as escolas do país, por meio da pedagogia 

tecnicista, convertida em pedagogia oficial. (SAVIANI, 2013, p. 365).   
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Neste contexto surgem várias teorias e propostas pedagógicas para fazerem face à 

política governamental hegemônica, entre elas temos: A escola como aparelho ideológico de 

Estado, de Althusser (1970); a Escola Dualista, de Christian Baudelot e Roger Establet 

(1971), e, por fim, O sistema de ensino como violência simbólica, de Pierre Bourdieu e Jean-

Claude Passeron (1975). Todas essas produções intelectuais podem ser consideradas como 

representativas da denominada teoria crítico-reprodutivista, ou seja, elas fazem a crítica do 

modelo que reproduziria lógicas burguesas que seriam dialéticas de opressão e injustiças 

materializadas na sociedade por intermédio do Capitalismo.  

Como exemplo da abordagem crítico-reprodutivista, pode-se ter A Teoria da Escola 

como aparelho ideológico do Estado, concebida pelo marxista argelino-francês Althusser que 

é exposta em seu livro Ideologias e Aparelhos Ideológicos do Estado. Esse pensador concebia 

a escola como superestrutura do Estado, ou seja, a escola, assim como a igreja, os sindicatos e 

outras organizações, seria uma instituição visível a serviço do estado burguês com objetivo de 

perpetuar a cultura da classe dominante, alienar o proletariado daquilo que realmente interessa 

à história do mundo, enquanto a história da luta de classes entre oprimidos e opressores. 

Ainda de acordo com Althusser, o papel da educação e, particularmente da escola, 

seria formar quadros para o aparelho repressor: polícia, exército e judiciário. Formar crianças 

e jovens para perpetuar a ideologia e o modelo hegemônico através dos aparelhos ideológicos 

e seus operadores: padres, pastores, jornalistas, professores, escritores e formadores de 

opinião de maneira geral. Essas crianças e jovens formariam as elites políticas e empresariais 

que ocupariam o topo da pirâmide social.  

Nos rumos reflexivos da teoria crítico-reprodutivista, Linhares, Mesquisa e Souza 

(2000), destacam que, numa escala mínima da hierarquia social, a educação poderia ser 

pensada como formadora e fornecedora de mão de obra para o trabalho fabril, através de uma 

educação profissionalizante e tecnicista. Assim, desempenhando esse papel, ela assumiria 

uma proposta pedagógica diferente da educação humanística da classe média e alta, que se 

colocaria a serviço do Estado, perpetuando sua ideologia por intermédio da coerção pela 

violência simbólica através das opiniões de padres, pastores, professores e jornalistas que 

reproduziriam a ideologia que aprenderam de forma alienada e desvinculada de uma análise 

dialética. Correspondendo esta à observação e compreensão de variáveis e determinismos de 

natureza histórica. 

A separação entre escola de ricos com formação humanística, bons professores, espaço 

físico adequado em detrimento da escola do proletariado que seria precária com professores 

sem boa formação, com baixos salários, como única finalidade de formar homens e mulheres 
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para o trabalho mecânico e com baixos salários, perpetuando as massas pelo assujeitamento, é 

chamado de Escola Dualista na teoria formulada pelos teóricos franceses, Christian Baudelot 

e Roger Establet no livro L´école capiteliste em France (1971). 

No TÍTULO 4, “ Reformas do ensino 2º grau e os acordos MEC-USAID”, o enfoque 

foi descrever as reformas sofridas no período estudado e os acordos realizados pelo governo 

brasileiro acerca da educação no País. Nesta parte do trabalho, destacamos a aliança Brasil-

USA, discorremos sobre o contexto histórico de uma nova política diplomática internacional 

imposta por uma agenda Norte-Americana e as conferências, alianças e acordos internacionais 

que ocorreram nesse processo. Estudamos ainda o processo burocrático de importação de 

tecnologia educacional dos EUA para o Brasil através das parcerias MEC-USAID.  

 Em um campo macro e em uma perspectiva crítica, o período 1964-1985 pode ser 

pensado, dentre outros, como uma fase de aceleração da produção, avanço do capitalismo 

brasileiro, aumento do PIB (Produto Interno Bruto), industrialização e a não divisão de 

riquezas. Por sua vez, a educação desse período histórico pode ser compreendida como 

destituída, em considerável escala, de ênfase em elementos humanísticos, tais como ética, 

vida social, política, filosofia e artes. A formação educacional dessa época caracteriza-se por 

ser pragmática no sentido de produzir, gerar, fazer bens de consumo. Esse modelo de  

educação tecnicista pode ser considerado como dotado de pouca preocupação com os avanços 

e rupturas com a injusta ordem social e, por outro lado, voltado para a formação de mão de 

obra para servir na indústria da burguesia. Assim, ela conservaria a ordem estabelecida das 

coisas e atuaria como um mecanismo de opressão sobre as classes mais pobres, gerando 

alienação e domínio para que elas façam como a classe dominadora deseja e não se revoltem 

contra esta.  

A teoria do Capital Humano pode ser considerada uma forma de maquiar antigas 

infraestruturas do modelo econômico capitalista, como a divisão de classes entre burgueses 

(donos dos meios de produção) e proletários (donos da força de trabalho) e também da 

geração da mais-valia (lucro extra que o patrão ganha sobre a força de trabalho do operário ou 

funcionário). O que fica saliente nessa dialética patrão-empregado é a exploração de uma 

classe sobre outra. Opressão, manipulação e ludibriação por parte de uma elite sobre seus 

subalternos, perpetuando a desigualdade. Por essa lógica, o sistema capitalista se mostra 

intrinsecamente desigual, e contraditório, trazendo a guerra e o conflito em seu próprio de 

funcionamento conforme afirma Bittar e Ferreira (2008). 

Conforme exposto por Bittar e Ferreira (2008), a tecnocracia foi a forma de 

administração do Governo Militar. Desse modo, a figura dos técnicos, muitas vezes, com 
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funções meramente operacionais, tinham destacada preponderância nesse período. Esse 

modelo influenciou muitos setores profissionais na medida em que os níveis hierárquicos do 

trabalho focavam no saber fazer, no sentido de aumentar a produção e com mão de obra 

técnica, especialista e operadores em suas funções. 

O legado erigido pelas modificações na educação nesse período pode ser pensado 

como marcado por alienação e omissão presente na vida política do Brasil. Ele também 

colaborou para o isolamento individualista da sociedade. Ideologicamente e, muitas vezes 

propositalmente, a estrutura construída sob a aparência de renovação e transformação 

educacional foi montada a fim de reprimir, controlar e perpetuar a velha ordem, criando-se 

assim uma situação de dissimulação em que propunha-se novos rumos somente para preservar 

o status quo. Esse apontamento pode ser corroborado pela mudança conservadora que se deu 

no currículo escolar, especialmente no que diz respeito às disciplinas
2
 que dele foram 

retiradas. 

Um acontecimento importante a ser destacado quanto às medidas tomadas na 

educação no período em destaque é o de que houve a criação de cursos técnicos de curta 

duração para as classes mais pobres. Todavia eles tinham como propósito fundamental a 

formação para o trabalho e não para formação humanística. Os professores não eram mais 

eruditos conhecedores de uma matéria, mas meros técnicos executores de uma metodologia 

mecânica. Foi assim que o sistema tecnocrático da ditadura civil-militar também afetou a 

educação, deixando suas marcas de alienação e ignorância até os dias atuais, afirmam Bittar e 

Ferreira (2008). 

É nesta atmosfera de mudanças que a educação tecnicista fundamentada na teoria do 

Capital Humano tornou-se o modelo hegemônico da Ditadura Civil-militar segundo Saviani 

(2013). A educação tecnicista apresentava uma proposta de viés diretiva, objetiva, imparcial, 

efetiva, inspirada no positivismo científico e importada dos Estados Unidos, a proposta 

implantada e da predileção dos que ocupavam o poder segundo afirma Saviani (2013). Do 

ponto de vista ideológico, este modelo pedagógico não via relevância na formação teórica e 

humanística, como nos modelos pedagógicos aristocráticos tradicionais, pois contrariando 

antigas oligarquias e fundamentada na ideologia da burguesia nacional e internacional, 

almejava os resultados, os fins para alcançar essas metas e propunha métodos e padronizações 

como em uma produção fabril. 

                                                             
2
 As disciplinas Sociologia e Filosofia foram retiradas do currículo do Ensino de 1º Grau e 2º Grau, conforme 

LDB 5692/71. 
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A proposta referida no parágrafo anterior estava fundamentada no behavorismo, na 

teoria do Capital Humano e no liberalismo econômico. Este, desde Juscelino Kubitschek, 

carregava a ambiguidade em si mesmo. De um lado, a não intervenção ou a mínima 

intervenção do Estado em esferas importantes da vida nacional como saúde, educação e; de 

outro, o incentivo ao capital nacional e estrangeiro, o investimento intensivo em 

infraestrutura, que levaria à industrialização e à modernização do Brasil, através de um 

governo tecnocrático e autocrático, centralizador ideológico de um projeto de país, afirmam 

Bittar e Ferreira (2008). 

Neste contexto de lutas e contradições, surge no debate público, segundo Saviani 

(2013), tendências subversivas à época que são as propostas contra-hegemônicas, como é o 

caso da pedagogia histórico-crítica que questionará a proposta dominante. Contudo, 

diferentemente da teoria crítico-reprodutivista, irá propor soluções e frentes de ação, fazendo 

da pedagogia um modelo também de vanguarda política, onde o estudo, análise e 

conscientização de fatores de domínio, exclusão, luta de classes, será fundamental na 

formação de um aluno consciente, emancipado e senhor de sua existência no plano da 

materialidade, não mais servo de determinantes econômicos. Desse modo, a escola não é tida 

mais como um meio ou fim em si mesma, uma equalizadora ou panaceia de todas as 

demandas sociais, mas uma Superestrutura capaz de contribuir para levar à revolução, não 

somente do campo educacional, mas de toda a vida social brasileira. 

A escolha do modelo econômico dependente em relação aos EUA trouxe a noção da 

educação como importante agente neste processo, esse entendimento já se fez presente no 

IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais) no ano de 1964. O fundamento conceitual da 

relevância atribuída à educação nesse período foi a teoria do Capital Humano de Theodore 

Schultz que se difundiu entre aqueles que planejavam a educação, no aspecto de gestão, 

economia e visavam maior produtividade e redução significativa de gastos. 

Entrando mais especificamente nas Reformas do Governo Militar e não ficando 

somente limitado a aspectos mais generalistas desse período histórico como política, 

economia e história, é importante que se destaque outros fatos que se deram em torno dessa 

questão. Nesse sentido, Valnir Chagas foi mentor da Reforma Educacional através do 

Conselho Federal de Educação (CFE) que reestruturou as universidades brasileiras, através do 

Decreto-lei n 8, de 18 de novembro de 1966, completado pelo Decreto-lei, o de n°. 252, de 28 

de fevereiro de 1967, relatado no Conselho Federal de Educação (CFE) por Valnir Chagas e 

por intermédio do  Decreto 2 de julho de 1968 um grupo de trabalho foi instituído para 

elaborar um projeto de reforma universitária que converteu-se na Lei n. 5 540, promulgada 
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em 28 de novembro de 1968, Decreto- Lei n. 464/69. A Reforma Universitária precisou 

atender duas demandas contraditórias, ampliar o número de vagas para acesso ao ensino 

superior, abolição da cátedra e ampliação de verbas para pesquisa e, por fim adequou o ensino 

universitário à realidade de mercado nacional e internacional. Conforme afirma Saviani 

(2013, p. 374):  

 

O GT da Reforma Universitária procurou atender à primeira demanda 

proclamando a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, abolindo a 

cátedra, instituindo o regime universitário como forma preferencial de 

organização do ensino superior e consagrado a autonomia universitária, 

cujas características e atribuições foram definidas e especificadas. Em 

contrapartida, procurou atender à segunda demanda instituindo o regime de 

créditos, a matrícula por disciplina, os cursos de curta duração, a 

organização fundacional e a racionalização da estrutura e do funcionamento.  

Segundo Saviani (2013), houve a implantação do AI-5
3
 e o governo militar saiu 

fortalecido pelo cenário cultural. O Brasil ganhou a Copa de 1970. Há grande crescimento 

econômico, através do modelo de capitalismo vigente na época. No esteio desses 

acontecimentos, deu-se a elaboração e aprovação da Lei n°. 5.692, de 11 de agosto de 1971 

que instituiu as diretrizes e bases do ensino de primeiros e segundo graus, reformando o 

antigo ensino primário e médio.  

Nesse cenário, Valnir de Chagas foi figura essencial para o processo de alinhamento 

do ensino de primeiro grau às mudanças que o capitalismo demandava como da maior união 

entre ensino básico e ensino secundário a fim de facilitar a unificação de todos os níveis de 

ensino brasileiro às exigências do capitalismo. Sobre sua biografia e importância, destaca 

Saviani (2013, p.375): 

Raimundo Valnir Cavalcante Chagas nasceu no dia 21 de junho de 1921 em 

Morada Nova Ceará, e faleceu em 4 de julho de 2006. Formou-se em direito 

e pedagogia. Organizou o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(Senac) do Ceará, tendo sido seu primeiro diretor por cinco anos, entre 1948 

e 1953. Foi professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do 

Ceará ente 1960 e 1974, quando passou a lecionar na Faculdade de Educação 

de Brasília, onde permaneceu até 1991, quando se aposentou. Entre 1962 e 

1976 foi membro do CFE, período em que elaborou praticamente todos os 

pareceres importantes relativos às reformas do ensino, ao curso de 

pedagogia, assim como às licenciaturas e formação de professores, de modo 

geral. Talvez o único assunto que não lhe coube relatar foi o que se refere à 

                                                             
3
 Normas e decretos promulgadas durante o Governo Militar de caráter extralegal que contrariava princípios 

tradicionais do direito burguês como: legalidade, divisão dos poderes, harmonia entre os três poderes e ordem 

jurídica. Os Atos Institucionais estavam acima da Constituição e da ordem jurídica pré-estabelecida em forma de 

lei e estrutura de Estado, representando claramente uma ruptura na legalidade previamente estabelecida. 
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pós-graduação, que ficou a cargo de Newton Sucupira. Em 1965 fez 

especialização nos Estados Unidos e em 1969, na Inglaterra.   

Vanir Chagas lançou em 1976 o livro Formação do magistério: novo sistema. Em 

1978, publicou Educação brasileira: o ensino de 1° e 2° graus- antes, agora e depois? Foi sua 

obra mais importante. Na segunda parte de seu livro, falava das reformas educacionais por ele 

idealizadas no governo militar. Dizia-se discípulo e continuador de Anísio Teixeira, contudo 

na opinião de Saviani (2013), essa afirmação não corresponderia à realidade, isso porque 

Chagas foi idealizador de um projeto pedagógico mecanicista e não humanista contrário aos 

princípios e do projeto pedagógico da Escola Nova, da qual o educador baiano se dizia 

defensor e divulgador, não o sendo. Chagas demonstra em sua obra as dificuldades 

econômicas vivenciadas pelo Brasil na década de 60 e exaltava o período militar e suas 

medidas econômicas, sociais e políticas, criticadas por Saviani (2013), a qual se contrapõe a 

essas ideias alegando a grande desigualdade nesse período e o caos educacional.  

 De acordo com Saviani (2013), a proposta pedagógica de Valnir Chagas é 

mecanicista, produtivista, neo-positivista, que são modelos de produção influenciados pelo 

behavorismo e pela teoria dos sistemas. Essas teorias foram importadas do trabalho fabril para 

o sistema educacional. De acordo com essa concepção pedagógica, com o emprego desses 

modelos teóricos, objetivava-se uma racionalização, neutralidade e eficiência na relação 

trabalho e escola, que provocaria uma equalização social. 

Contudo, faz-se necessário pontuar que, apesar da menção das propostas contra-

hegemônicas e crítico-reprodutivista, este trabalho de pesquisa propõe-se a estudar o modelo 

pedagógico hegemônico e sua influência no sistema educacional brasileiro. A menção ou 

mesmo contextualização de outras propostas e formas de resistência marginal tem valor de 

situar e compreender o que permeia o contexto político-pedagógico na história da educação 

no período militar (1964-1985).   

Este trabalho posicionou-se historicamente como o fez na explicação de outras 

propostas, não hegemônicas, somente no sentido de aprofundar e problematizar questões 

relacionadas à educação tecnicista e a inserção da teoria do Capital Humano no cenário 

nacional. Sendo que as teorias contra-hegemônicas e crítico-reprodutivistas só serão 

abordadas, não por elas mesmas, mas para entendimento da proposta pedagógica tecnicista na 

ditadura civil militar e a influência da teoria do Capital Humano neste processo. 

Por fim, no Título 5, “Os resultados da política educacional na ditadura civil-militar”, 

foram analisados os resultados traduzidos em números e estatísticas das políticas gerais e 

específicas de um sistema político de ditadura. O descaso para com a saúde, educação, 
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previdência e assistência social, a enorme desigualdade social, o acúmulo de riquezas por uma 

classe privilegiada, a pobreza e a injustiça e sucateamento do Estado brasileiro. 
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2. CONTEXTO EDUCACIONAL E HISTÓRICO,  POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO 

PERÍODO MILITAR E AS VÁRIAS PERSPECTIVAS DA ECONOMIA QUE 

AFETARAM O SISTEMA EDUCACIONAL.  

 

O período histórico que demarca o recorte teórico deste presente trabalho inicia-se entre 

31 de março e 01 de abril de 1964, quando as tropas do general Mourão saem de Juiz de Fora-

MG e se dirigem ao Rio de Janeiro escoltados por tanques militares. Conforme Gaspari 

(2002), essa primeira ação, anteriormente pensada e orquestrada por uma elite civil e militar, 

leva a outras ações de generais e políticos que tomam o país de assalto através de uma ação 

violenta de golpe de Estado.  

O presidente da Câmara dos Deputados na época, Ranielli Mazzili, declara vaga a 

presidência da República. Tal ação foi apoiada por cidadãos, jornalistas e políticos ilustres, 

como Roberto Marinho, Assis Chateaubriand, André Franco Montoro, Juscelino Kubitschek 

de Oliveira, Carlos Lacerda. Pessoas essas que apoiaram e assinaram a deposição do então 

presidente João Goulart na Câmara dos Deputados, em concordância com as ações de ruptura 

institucional que vinham sendo feitas nas ruas e instituições públicas e privadas pelos 

militares das mais variadas patentes. O presidente João Goulart apelidado de Jango estava em 

uma viagem para a China e, nesse dia sobrevoa Brasília, mas não aterrissa. Viaja para sua 

fazenda no sul do Brasil, onde pretende retomar o controle do país. Esse intento tem êxito 

frustrado e o presidente foge para o exílio no Uruguai e posteriormente para o Chile, segundo 

Gaspari (2002). 

A história é feita de uma cadeia de eventos complexos, às vezes sucessórios, outras não; 

ora lineares, ora não lineares. Para entender o dia que marcou a história do Brasil e que se 

desenrolou em um regime que durou vinte e um anos, é relevante entender a trajetória das 

Forças Armadas na vida nacional. O Exército brasileiro de Caxias, como denominado pelo 

prenome de seu patrono e herói da guerra do Paraguai, Duque de Caxias, tem sua criação, 

desenvolvimento e estruturação marcada pela Guerra do Paraguai, peleja esta da qual o Brasil 

saiu vitorioso, após alguns anos de intensas e dramáticas batalhas e grande investimento 

econômico.  

Menos de duas décadas depois, o mesmo Exército efetuou um golpe no Regime 

Monárquico e proclamou a República no Brasil, inspirado no ideal positivista de ordem e 

progresso. Segundo Germano (2011), a derrubada de Dom Pedro II do cargo por seu amigo o 

Marechal Deodoro da Fonseca foi fruto de uma conspiração civil-militar que envolveu nomes 
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como Rui Barbosa, Benjamin Constant e Floriano Peixoto. O Exército teve participação 

intensa em toda vida política, cultural e educacional da República Velha. Sempre intervindo, 

instaurando um Estado de Sítio, exceção ao comando de civis e com a ajuda e cooperação 

destes. A prática de políticos visitarem quartéis era comum em todo esse período histórico, e o 

Ministério da Guerra, atual Ministério da Defesa, era o ministério mais importante e não o 

Ministério da Fazenda.   

 

2.1 A história da república como condição de compreensão do movimento político 

antecedente à ditadura civil-militar de 1964. 

  

A história política republicana (1889 até o presente) brasileira é marcada por conflitos, 

disputas, revoltas e complôs da ordem política. Um desses movimentos foi o movimento 

tenentista que almejava melhores condições para a classe de tenentes e também propunha 

mudanças da ordem política. Esses militares fizeram um motim e por anos se rebelaram 

contra a ordem legal e contra o então presidente da República Arthur Bernardes, no qual viam 

atitudes que consideravam tiranas. Organizaram a maior cavalaria da história do mundo, 

passando por vários estados da federação do sul ao sudeste, nordeste e centro oeste, indo se 

exilar na Bolívia.  

Esses militares chegam ao poder poucos anos depois, em 1930, na pessoa do líder civil 

Getúlio Vargas. Mais uma vez as forças militares são reforçadas e fortalecidas, pois o 

momento histórico demandava esse fortalecimento da força bélica, uma vez que o mundo já 

vivera uma grande guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial e cresciam rumores de uma 

nova guerra pelo mundo. Movimentos como o fascismo e o nazismo têm grande crescimento 

em países como Itália, Espanha, Portugal, Alemanha. Getúlio enfrenta a Revolução 

Constitucionalista de 1932 e a Intentona Comunista 
4
em 1935, o que leva à ditadura do Estado 

Novo e a perseguição, prisão e tortura de inimigos internos e externos.  

                                                             
4 Foi uma tentativa de golpe de Estado no Governo de Getúlio Vargas, intentada pelo PCB- Partido Comunista 

Brasileiro através da Aliança Nacional Libertadora que almejava a implantação do socialismo no Brasil. Tinha 

como protagonistas nomes como: Olga Benário e Luis Carlos Prestes . Após essa tentativa de revolução 

fracassada, aumenta a perseguição e vigilância a grupos de esquerda no Brasil que culminará anos mais tarde no 

Golpe de 1964. Neste mesmo período também cresce a ação do partido de extrema direita conhecido como Ação 

Integralista Brasileira que durante certo tempo gozou de simpatia e favores do presidente Vargas. Devido à 

aproximação e escolha de um lado na Segunda Grande Guerra, o apoio aos aliados como EUA, França e 

Inglaterra, o Brasil passa a ser inimigo dos fascistas e nazistas e consequentemente do Partido Ação Integralista 

Nacional. Com a Ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas fecha e persegue, tanto o partido fascista como 

partidos socialistas no Brasil, sob a justificativa de preservação da ordem e da segurança nacional frente ao 

delicado período histórico que o mundo vivenciava.    
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Após romper alianças diplomáticas com a Alemanha e de um apoio passivo aos aliados, já 

no final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil entra na guerra e manda soldados para lutar na 

Itália contra fascistas italianos e nazista alemães. Essa ação é feita por intermédio da FEB 

(Força Expedicionária Brasileira) que luta em Monte Castelo, na Itália, e lá consegue vitória.  

Essa luta contra o totalitarismo, segundo Germano (2011), desperta em todo o mundo desejo 

por democracia e luta contra a tirania estabelecendo assim uma “onda” democrática que 

também passou pelo Brasil. 

Voltando ao Brasil, anteriormente, Vargas faz abertura política, sai do poder e volta eleito 

democraticamente, sendo marcas do seu governo: o nacionalismo, a industrialização, direitos 

trabalhistas e o nacional-desenvolvimentismo. Se em sua primeira fase - desde a tomada do 

poder em 1930 até a Ditadura do Estado Novo -, Getúlio estava mais próximo da burguesia e 

da elite militar, nesta fase de seu governo Getúlio, ele se afasta das elites mais oligárquicas e 

militares e há um fortalecimento de sua imagem populista e com maior proximidade com o 

movimento sindical e com as massas de trabalhadores. O conflito sempre existente, mas 

sempre controlado entre as elites, sai do controle e as elites militares se voltam contra o 

presidente, o que culmina em seu suicídio. 
5
 

Após a morte de Getúlio, houve resistência e revolta popular e os militares adiam o 

projeto de dar um golpe de Estado. Contudo, os dez anos que se seguiram foram marcados por 

tentativas de golpes e contra-golpes, criando-se assim um ambiente de aguda crise política. 

Alguns presidentes interinos ocupam o posto de presidente da república, Juscelino Kubistchek 

é eleito e também sofre tentativas de golpe por parte dos militares e da UDN (União 

Democrática Nacional). Após Juscelino Kubistchek cumprir seu mandato, Janio Quadros é 

eleito presidente do Brasil em 1961. 

Todo o período democrático é marcado pela ameaça constante de golpes de Estado e 

também pela aliança civil-militar para se perpetuar no poder. Todo esse processo se agrava 

com a Guerra Fria e ele tem seu ápice no Brasil com a renúncia de Jânio Quadros em 1961 e a 

posse do líder progressista, herdeiro político de Getúlio Vargas, João Goulart. Esses conflitos 

quase levaram o país a uma guerra civil. A alternativa acordada entre militares, conservadores 

e trabalhistas para evitar um “banho de sangue” foi a maior divisão do poder político com o 

                                                             
5 O evento que culminou com o suicídio de Getúlio Vargas foi devido a um atentado que feriu o político e 

jornalista de oposição Carlos Lacerda além de matar a tiros o Major Rubens Florentino Vaz. Esse evento acirrou 

ainda mais os ânimos das Forças Armadas contra o então presidente. Os militares pediram a renúncia do 

presidente que argumentou que só sairia do Palácio do Catete morto. 19 dias após o início da crise e do atentado, 

Getúlio se mata. Esse acontecimento indica os conflitos de interesses entre progressistas, contra-revolucionários, 

desenvolvimentistas e reacionários existentes no Brasil.  
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parlamentarismo. Todos esses intentos de conciliação entre grupos antagônicos ruiu em 01 de 

abril de 1964, quando civis e militares, advogando a defesa da pátria, da segurança nacional e 

a luta contra o comunismo, assumiram o poder do País com a alegação de que seria por um 

curto espaço de tempo. No entanto, esse período perdurou por mais de duas décadas 

(Germano, 2011). 

 

2.2 Os meandros do golpe civil-militar 

 

O golpe civil-militar foi planejado pelas elites civis e militares, nacionais e 

internacionais.  Segundo Saviani (2013), a Escola Superior de Guerra teve papel fundamental 

na concepção e execução da lei de segurança nacional. Criada em 1948 simboliza a ascensão 

do militarismo ao poder e a tomada deste em assalto em 1964. Entre seus ideólogos, Golbery 

Couto e Silva tem lugar de destaque, pois ele foi o geopolítico e estrategista da cúpula militar 

que detinha o poder. Planejou e executou estratégias diplomáticas com nações “amigas” 

(países capitalistas como: EUA, Inglaterra, França, Japão; etc.) e “inimigas”, representadas 

pela URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e demais nações socialistas. Ações 

em segredo de Estado, controle social de grupos divergentes e espionagem tiveram em 

Golbery um papel estratégico relevante no desenrolar das políticas do governo militar. Fez 

ampla articulação política com setores da sociedade civil como imprensa e partidos políticos, 

escreveu livros e teses sobre o Brasil, sua cultura e sua realidade política.  

Germano (2011) afirma que a Escola Superior de Guerra é resultado da articulação 

Brasil-EUA. Nesse processo, houveram colaborações entre a CIA (Central Intelligence 

Agency) e a Escola Superior de Guerra, que elaborava teorias sobre a realidade nacional e 

internacional, criando assim as bases teóricas para a montagem de estratégias de segurança 

nacional.  Os EUA, por intermédio da CIA, cooperaram com a elite militar brasileira para a 

tomada do poder e sua manutenção. Instauraram um Estado de exceção em nome da ordem 

ameaçada, na visão destes, pelo perigo socialista. Na perspectiva conservadora, a liberdade 

precede a igualdade e a ordem precede a liberdade, pois não há igualdade sem que antes haja 

liberdade (liberalismo) e não há liberdade sem que anteriormente exista ordem. 

Os militares e seus acordos políticos já traziam em si contradições e paradoxos. De 

um lado o positivismo, o culto ao futuro, desenvolvimento, a ordem e o nacionalismo; de 

outro, os acordos com os EUA e as elites nacionais e internacionais. Essas ambiguidades se 

transferiram para todos os aspectos da vida social brasileira, pois além de se comprometer 

com o desenvolvimentismo nacional, a burguesia nacional também incentivou e subsidiou, 
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com dinheiro público, multinacionais e o capitalismo internacional de um modo geral. Nesse 

contexto, foram colocadas no mesmo campo político ideologias distintas: desenvolvimento e 

integração nacional e o liberalismo econômico. Esse cenário teve implicações que afetaram 

também a educação através da Teoria do Capital Humano.  Esse antagonismo demandou 

muitos esforços dos militares para manter o equilíbrio entre a burguesia nacional, a classe 

média brasileira, a burguesia internacional, o povo brasileiro e os EUA. Essa tensão se deu em 

todo regime e culminou na crise política de 1978 a 1985, ano do fim da governo militar 

(SAVIANI, 2013). 

Segundo Saviani (2013), os militares tomaram o poder com apoio amplo da classe 

média, classe alta, Igreja Católica, imprensa, OAB (Ordem do Advogados do Brasil) e de 

muitos políticos. Prometeram instaurar a ordem, livrar o Brasil da ameaça comunista e abrir 

novas eleições em pouco tempo. Dessa forma, um dos primeiros atos do Regime Militar foi 

instituir o Ato institucional número I (AI-1) em 9 de abril de 1964. Esse ato debilitou o 

Legislativo e o Judiciário, interferiu e afetou a harmonia entre esses três poderes, dando 

amplos poderes ao Executivo representado pelos militares. 

O AI-1 assegurava ao Presidente da República: a) o poder de introduzir 

emendas na Constituição; b) a exclusividade para legislar no campo 

financeiros ou orçamentário; c) o poder de decretar Estado de Sítio. Como 

vemos, funções afetas ao Legislativo foram absorvidas pelo Executivo, que 

passou a exercer a parte ativa, relegando a um Congresso “decapitado” um 

papel passivo subordinado: aprovar ou rejeitar as iniciativas do Executivo 

nos prazos que o próprio Executivo estabelecia. (GERMANO, 2011, p. 57).  

 

Essa medida da ditadura militar foi uma ação viés autocrática e autoritária, pois tirou o 

poder decisório emanado do povo e o transferiu para uma cúpula militar e tecnocrática. Essa 

elite que chegou ao poder sem consenso popular, mas sim pela força, tinha poder de decisão 

de toda uma nação sem que esta tenha tido participação ativa naquele processo. Essas ações 

legaram um afastamento histórico entre o povo e o poder de fato, criando condições para o 

acirramento da alienação política de parte da população. 

Uma das consequências do AI-1 foi que o Congresso se tornou uma espécie de mero 

despachante despacho do Executivo, cabendo a ele tão somente o prazo de 30 dias para votar 

as propostas encaminhadas como medidas pelos militares. Em um estado de exceção, a 

tendência é de que haja grande adesão ao regime. Foi o que se deu no País. Sendo assim a 

função do Legislativo tornou-se meramente formal e não mais tão crítica e contestatória. 

Germano (2011) afirma que entre outras medidas do primeiro ato institucional temos: 

os Inquéritos Policiais Militares (IPMs), que pretendiam investigações de ações subversivas 
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que intentassem contra a segurança nacional; a extinção temporária da imunidade 

parlamentar, e a cassação de direitos políticos em todas as esferas, municipal, estadual e 

federal por dez anos.  

O AI-1 foi apenas o começo da “montagem” institucional da ditadura, num 

processo em que a hipertrofia do Executivo foi levada às últimas 

consequências. Assim, o caráter de excepcionalidade de temporalidade – 

contido no AI-1 e no AI-2 – aos poucos se transformou em regra, em 

normalidade constitucional. Isso, sobretudo, a partir da Constituição imposta 

ao Executivo em 1967, do AI-5 de 1968 e da Emenda Constitucional de 

1969, elaborada pela Junta Militar, que incorporaram, de forma definitiva, os 

dispositivos ditatoriais contidos nos citados Atos Institucionais.  

(GERMANO, 2011, p. 58).  

 

Todos esses atos institucionais podem ser considerados como sendo golpes dentro do 

Golpe, em uma ação de perpetuação e aprofundamento do poder da alta cúpula militar a da 

alta burguesia nacional e internacional. Políticos democráticos ainda que de direita cada vez 

mais perderam seu espaço, voz e expressão política. É nesta perspectiva que golpistas do 

primeiro Golpe sofrem contínuos golpes do Estado Militar. Entre esses políticos podemos 

citar dois ilustres: Juscelino, que foi ex- presidente do Brasil, e Carlos Lacerda, ex- deputado.   

 

2.3 Dos sucessivos golpes à resistência do movimento estudantil 

 

Como reação ao golpe militar, cresce a ofensiva progressista de resistência, 

representada pelas grandes manifestações estudantis. Contudo, cresce a atuação da linha dura 

do Exército no governo. A promessa de redemocratização feita por Castelo Branco perde 

espaço para aqueles que almejavam o aprofundamento e a expansão, por meios autoritários, 

do Governo Militar. Castelo Branco, em 1965, promulga o AI-2, que tirava mais ainda os 

poderes do Judiciário e do Legislativo, e delegava mais poderes ao Executivo. 

 Germano (2011) aponta que, dentre as ações dessa medida excepcional, esta a 

extinção de todos os partidos políticos existentes; a atribuição de competência somente do 

Executivo de instaurar Estado de Sítio, baixar decretos-lei e fechar todas as casas legislativas 

existentes em qualquer âmbito no Brasil; além de também poder legislar, e nomear os 

ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) feita pelo presidente da república, que por sua 

vez seria escolhido não mais por eleições gerais abertas, mas por um colégio eleitoral pelo 

voto explícito e não mais fechado.  

A partir deste momento a vida nacional passa a ser formada de somente dois partidos: 

a Arena (Aliança Renovadora Nacional) e MDB (Movimento Democrático Brasileiro). O AI-
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1 dava poder ao poder executivo militar de cassar e aposentar compulsoriamente políticos, 

alterar a constituição e leis ordinárias. O AI.2 instituiu o voto indireto para presidente da 

República, aboliu todos os partidos políticos existentes e delegou ao executivo a capacidade 

de legislar. Nesse diapasão, o AI-3 estabeleceu a eleição indireta para governadores e 

prefeitos das capitais e o  AI-4 promulgou uma nova constituição.  

Em 13 de dezembro de 1968, foi decretado o AI-5, que determinou a eleição indireta 

para governador através da eleição da maioria absoluta das Assembleias Legislativas; que os 

prefeitos das capitais seriam nomeados pelos governadores e não mais por eleição popular 

como anteriormente. Assim, agindo por meio de ações excepcionais, típicas de governos ou 

estado de exceção que ferem a ordem legal, o governo impunha seu projeto de poder à força e 

mantinha o controle social em todos os níveis hierárquicos da sociedade brasileira, efetivando 

o avanço autoritário da vida política e social brasileira.  

Ainda em 1968, segundo Germano (2011), o Governo fecha o Congresso Nacional por 

um mês e age com violência a toda e qualquer ação contra seus interesses. O Regime poderia 

caçar qualquer deputado que julgasse subversivo, limitando bastante a oposição (MDB), que 

somente poderia agir dentro dos limites anteriormente definidos pelo regime, tornando a 

atuação do MDB mais tímida e menos expressiva, dado o contraste da grandeza repressiva do 

regime militar frente aos poderes reais do partido. Neste contexto, nas eleições de 1966, o 

MDB perde numericamente para a Arena nas eleições legislativas, ainda que tivesse uma 

participação significativa na vida política nacional, considerando o contexto desfavorável.  

Tendo conquistado esse espaço da vida política nacional, o então regime em ascensão 

iria formular uma constituição em tempo recorde pelo Poder Legislativo recém-eleito e 

empossado. “Com uma oposição debilitada e em franca desvantagem numérica, a 

Constituição foi aprovada na Câmara – 223 votos a 110 – e no senado – 37 votos a favor, 17 

contra e 7 abstenções. A nova Constituição data de 24-1-1967.” (GERMANO, 2011, p. 62).  

A constituição de 1967 rompe com uma tradição republicana da tripartição de poderes 

e incorpora os princípios autoritários dos atos institucionais. Estes deixam de serem medidas 

excepcionais e passam a ser fundamento de um modelo de Estado inaugurado por uma 

constituição. Tem-se assim início uma nova fase de autoritarismo. O poder passou a ser 

exercido de forma mais centralizada pelo poder militar, ou seja, a alta hierarquia do Exército 

mantinha rígido controle sobre a economia, a segurança nacional e sobre diversos setores da 

realidade social do país, como a imprensa e as universidades. 

O Estado incentivava o capitalismo, dando receitas a empresas privadas nacionais e 

multinacionais, além da segurança jurídica tão almejada por interesses privados. Houve uma 
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industrialização nos moldes do capitalismo de Estado. A maior parte da receita da União iria 

para incentivar o capitalismo de uma forma ou outra, seja em obras de infraestrutura como: 

estradas, pontes, usinas hidrelétricas, usinas nucleares ou como incentivo direto aos 

capitalistas através de empréstimo de dinheiro público por bancos estatais a empresas 

privadas.  

Germano (2011) faz uma distinção entre o governo militar brasileiro e os governos 

fascistas europeus. O fascismo tinha forte apelo popular e grande participação das massas em 

eventos públicos. Havia ainda participação popular nos processos de repressão do Estado 

como no campo da cultura. Além de manifestações públicas de poder, as massas populares 

eram imprescindíveis no discurso e na ideologia. Já os militares se aliavam com as elites, 

formavam um governo tecnocrático e visavam o apaziguamento público e não o uso de 

massas populares em governos carismáticos que as tinham para a intensificação da vida social 

com propósitos ideológicos fascistas. Apesar de haver similitudes entre essas duas formas de 

governo como: o uso da violência como poder intimidatório, a conservação de uma política 

reacionária a mudanças estruturais e a existência de um poder centralizador das decisões 

políticas, o governo militar almejava a alienação popular e o afastamento da população das 

esferas decisórias da vida pública, além do capitalismo liberal como proposta e alternativa de 

cultural e de Estado. 

Assim sendo, as políticas da ditadura militar muito contribuíram para o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Neste período foi criado o FGTS (Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço) e a idade mínima para o trabalho laboral foi diminuída, 

passando a ser de doze anos. No entanto, em que pese a aparência positiva dessa mudança na 

legislação, as leis trabalhistas, criadas durante o Regime em muito beneficiavam os donos dos 

meios de produção.  

O cenário internacional era o da Guerra Fria e o acirramento entre URSS (União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas) e EUA também se traduziu na perspectiva interna da 

política do Brasil. O Estado criou meios de controle, espionagem e formas de punir aqueles 

que eram considerados agentes subversivos. A tentativa era estabelecer aliança com o projeto 

hegemônico norte-americano, mantendo distância de nações inimigas como a URSS, 

impedindo que o Brasil se tornasse uma grande “nova Cuba” das Américas, isso segundo a 

opinião conservadora. Apesar destes acirramentos, Germano (2011) afirma que nos ânimos 

internacionais e nacionais, neste período da nova constituição, espaços democráticos foram 

abertos com a promulgação da Carta Magna. 
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Apesar disso e como conquista a duras penas dos setores oposicionistas, 

foram abertas algumas frestas democráticas no campo dos direitos 

individuais como: o habeas corpus, a garantia contra invasão de domicílio, o 

direito de defesa e julgamento por júri; o direito de reunião, de associação e 

de expressão; o direito dos legisladores à imunidade parlamentar, 

descartando a cassação automática de deputados e senadores. A partir daí 

qualquer parlamentar só poderia perder o mandato ou mesmo ser processado 

com a autorização da respectiva casa legislativa à qual estivesse vinculado. 

A abertura desse espaço democrático, apesar de restrito e vigiado pelos 

militares no poder, teve uma significativa importância nos acontecimentos e 

mobilizações sociais de contestações ao Regime que ocorreriam em 1967 e 

1968, sobretudo, e que desaguariam no AI-5. (GERMANO, 2011, p. 65).  

 

Em quinze de março de 1967, assume a presidência o general Costa e Silva no lugar 

de Castelo Branco, que estava no poder desde 1964. O ano de 1967 e o ano seguinte foram 

anos de forte contestação ao Regime e ao Estado de segurança Nacional. Diferentes grupos 

das mais diversas correntes ideológicas organizaram oposição ao Governo Militar. Sindicatos 

organizaram greves e renovaram seus agentes e formas de atuação, ocorrendo um avivamento 

no movimento sindical. Estudantes incentivaram grandes manifestações e passeatas pela 

democracia, liberdade, justiça e igualdade. Germano (2011) mostra que personalidades 

políticas famosas deixaram antigas diferenças de lado e se aliaram em favor da 

democratização. Entre estes integrantes se encontrava o político e jornalista de direita Carlos 

Lacerda, Juscelino Kubitschek de Oliveira e o ex-presidente progressista João Goulart. Estes 

homens organizaram a chamada Frente Ampla contra o regime. 

 Esse avanço democrático não iria perdurar muito, do conflito entre um legislador e os 

militares e a negação do Congresso de cassar tal legislador, nasceu a crise que teve como 

resposta a tal negação, por parte da linha-dura do Exército, o AI-5. Esta medida aprofundou 

ainda mais o autoritarismo de Estado, inaugurando a fase de maior repressão do Regime. 

Também representou a vitória da ala mais radical do Exército contra Castelo Branco e seus 

aliados, que almejavam a redemocratização, abertura e a transferência do poder para civis.  

Com o AI-5, as medidas do Estado perderam seu caráter de transitoriedade, tornando-

se duradouras. Isso representou o ápice do radicalismo. O poder mais do que nunca estava 

concentrado nas mãos do Executivo, que detinha poder de mando, juiz e legislador, 

interferindo assim na harmonia dos três poderes e na tradição democrática e republicana.  

Germano (2011) aponta que é a partir deste momento histórico que a ditadura se 

aprofunda com suas consequências arbitrárias.  Entre elas, prisões, torturas, perseguições 

políticas, cassações, perda de direitos políticos, assassinatos, violência, terrorismo de Estado e 

censura à imprensa, cultura, arte e educação. Dentre as medidas do AI-5, estava a 
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possibilidade de decretação de recesso parlamentar pelo Presidente da República. Uma vez 

decretada essa medida, caberia ao Executivo a função de legislar. 

O Presidente da República poderia cassar os direitos políticos na esfera municipal, 

estadual e federal. No prazo de dez anos, o presidente tinha o poder de decretar Estado de 

Sítio e prorrogar o prazo de vigência deste, além de suspender o habeas-corpus em caso do 

que fosse considerado crime político contra a ordem e a segurança nacional. As garantias e 

direitos individuais foram abolidas, e o Congresso Nacional foi fechado, aprofundando cada 

dia mais o controle social, o terrorismo de estado e o despotismo de uma maneira geral, como 

nos mostra Germano (2011). 

Neste período, tem início a ação da guerrilha armada no país. Esse movimento tentava 

fazer algum tipo de oposição ao Regime pela violência e pela força. Vários grupos 

guerrilheiros surgem neste período, entre eles a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e a 

Aliança Libertadora Nacional (ALN). Elas tiveram ações com notoriedade nacional e 

internacional. O Congresso Nacional permaneceu fechado por dez meses, de dezembro de 

1968 a outubro de 1969. Neste tempo, o Executivo teve a liberdade de aprovar medidas à 

revelia do Legislativo. Em 1969, morre Costa e Silva e uma junta militar assume o poder 

temporário. Em outubro do mesmo ano, Garrastazu Médici é eleito, por votação indireta, 

como presidente da república em um processo eleitoral em que era o único candidato. Essa 

eleição não seguiu o que estava previsto na Constituição em vigência na época, pois o alto 

comando militar impediu um civil contrário ao AI-5 de assumir a presidência após a morte de 

Costa e Silva. Novamente as leis não foram seguidas, 

 

Assim, o pouco tempo que ficou à frente do Poder Executivo foi suficiente 

para a Junta Militar “aperfeiçoar” o regime ditatorial. Com efeito, fez baixar 

os Atos Institucionais de n°s 13 e 14. O primeiro determinava que os presos 

políticos trocados por diplomatas sequestrados seriam banidos do território 

nacional; o segundo incluía no texto constitucional de 1967 algumas 

penalidades até então inexistentes, como: aplicação de pena de morte, de 

prisão perpétua e de banimento em casos (incluídos na imprecisa definição) 

de “guerra psicológica, guerra adversa revolucionária ou subversiva”. A 

Junta Militar continuou atuando como verdadeiro “rolo compressor”, 

impondo em 29-9-1969 a Lei de Segurança Nacional e, em 17-10-1969, 

durante o recesso do Congresso, a Emenda Constitucional n 2, que 

reformulava a Constituição de 1967. A ordem era liquidar, a qualquer custo, 

a oposição ao Regime, o chamado “inimigo interno”, ao suprir os espaços da 

esquerda e ao retirar de cena os “subversivos”. (GERMANO, 2011, p. 69).  

 

 

Assim sendo, houve aumento na repressão à imprensa, à política e a de civis de uma 

maneira geral. A ditadura civil-militar foi aprofundada e, a partir deste momento até a 
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abertura política, que começaria a ocorrer somente dez anos após, as medidas consideradas 

repressivas iriam se intensificar. É neste período que ocorreram a maioria das prisões, 

homicídios, torturas e estupros em quartéis.  

Foi a partir do AI-5 que os poderes do Executivo aumentaram, não havendo nenhum 

órgão governamental ou civil que o fiscalizasse. O Executivo, com a alegação de guerra 

interna e de risco à Segurança Nacional e à Ordem Pública, poderia prender, banir, assassinar 

qualquer oposicionista. Embasavam também essas medidas expressões abstratas como guerra 

psicológica. Ou seja, não havia parâmetro legal que as sustentassem. Segundo Germano 

(2011), o governo legislava, julgava, detendo em si as funções clássicas do Legislativo e 

Judiciário, estabelecendo um modelo estatal de viés despótico em que o Congresso Nacional 

era apenas uma espécie de despachante das vontades e anseios de poder do Executivo, 

representado pela alta cúpula do poder militar, então em posse do Estado brasileiro.  

Diante da complexa relação público-privado, a experiência de uma única linha 

econômica no período do Governo Civil Militar promoveu uma frágil intervenção em muitas 

áreas referentes à saúde e educação. Não houve, como em alguns países europeus ou até 

mesmo países socialistas, uma intensa participação do Estado nessas áreas e em planejamento 

urbano e saneamento básico. O Brasil, economicamente, foi um país híbrido, envolvendo 

interesses diversos, ideais opostos e uma briga por espaço e poder dentro da esfera 

governamental e na vida social brasileira segundo Campos (2001).  

Interesses mais liberais eram presentes no Estado militar, representados na pessoa de 

economistas como Roberto Campos e Delfim Netto. Estes participaram ativamente nas 

políticas econômicas do Governo Civil-Militar em altos cargos como ministros. Entre essas 

iniciativas liberais estava a proposta de não-intervenção estatal em setores da vida nacional. 

Assim sendo, o Estado não interferiu, ou interferiu minimamente, em grandes fatias da 

educação, saúde, reforma agrária, trabalho e mercado, deixando para a iniciativa privada o 

papel de ordenar esses setores com suas próprias leis e dinâmicas. Esse processo ocorria com 

a terceirização, como foi com a área da saúde, privatização, como na área agrária, e 

mercadológica. Dessa forma, o mercado serviria como equalizador social capaz de gerar o 

desenvolvimento nacional, segundo essa perspectiva teórica.  

 

A crítica efetuada pelos empresários do setor de bens de capital à tendência 

das empresas estatais de preterirem, habitualmente, as empresas nacionais na 

compra de equipamentos que podem ou já são fabricados no país. Isso não 

significa, porém, uma posição contrária ao capital  estrangeiro, uma vez que 

as multinacionais, ao mesmo tempo que funcionam como “bomba de 

sucção” de recursos internos, atuam também como agentes dinamizadores do 
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mercado interno (a Ford, por exemplo, em princípio dos anos 80, tinha cerca 

de dois mil fornecedores). Nesse sentido, trata-se de fixar limites. 2) o 

protesto contra a construção do rodovia Transamazônica – uma obra de 

impacto político e de forte apelo ideológico do “Brasil-potência”- feito por 

setores empresariais não vinculados à construção civil.3) A reiterada 

manifestação do empresário Antônio Ermínio de Moraes, do Grupo 

Votorantim, contra os acordos Brasil-Alemanha para a construção de oito 

usinas nucleares em Angra dos Reis, assinados no Governo Geisel. 

(GERMANO, 2011, p. 77-78).  

 

 

No campo educacional, houve grande participação da perspectiva liberal, incorporada 

através de Valnir Chagas e Jarbas Passarinho nas reformas educacionais, embasadas na teoria 

do Capital Humano. Tal teoria tinha como pressuposto o mercado como equalizador social 

através do mérito, o Estado mínimo ou este como mal necessário. Segundo tal perspectiva, a 

primeira das liberdades é a econômica e, para que esta possa ser efetuada, o Estado deveria se 

afastar ou mesmo se ausentar de diversas áreas da vida pública. Esses ideais teóricos tiveram 

por efeito uma educação mais voltada para a profissionalização.  

Nesse período, pode-se observar na educação um deslocamento de uma tendência 

teórica ou não-crítica para uma conformação com a ideologia do pragmatismo. Ou seja, a 

produção e não mais a contemplação e reflexão para a ser os eixos norteadores das políticas e 

práticas educacionais. Esses ideais geraram uma educação mais técnica, pragmática, mecânica 

em sua didática e execução, tendo a teoria econômica liberal como influência e ideal a ser 

seguido, aplicado e executado nas reformas educacionais da ditadura civil-militar. 

Nesse contexto, é importante também destacar a presença da ideologia do nacional 

desenvolvimentismo. Sendo uma visão sobre os rumos que o País deveria tomar, ela se fez 

presente em governos anteriores, notadamente na República Velha e no governo de Vargas.  

O cerne da proposta desenvolvimentista pode ser considerado como sendo o incentivo, 

empréstimo e doação de capital público feito por bancos públicos para fomentar e incrementar 

o desenvolvimento da indústria e produção nacional. Diferentemente da teoria liberal, os 

proponentes desse modelo econômico viam as multinacionais com desconfiança ou mesmo 

como empresas de exploração que extrairiam nossas riquezas nacionais, explorariam a mão de 

obra e gerariam maior dependência econômica.  

O nacional-desenvolvimentismo teve por base filosófica a Escola Keynesiana de 

Economia e tem Celso Furtado
6
 como seu grande expositor e pensador para a realidade 

brasileira. Também compuseram esse pensamento muitos autores e economistas da Cepal- 

                                                             
6
 Foi um economista e grande pensador da realidade brasileira. Estudou as causas e soluções  para a pobreza, 

subdesenvolvimento e desenvolvimento do Brasil e da América Latina.  
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Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Essa teoria discordava dos liberais 

quanto ao mercado ou livre-mercado ser agente gerador de equalização social, pois ela viu 

nele a possibilidade de ser causador de profundas desigualdades, exploração, pobreza e caos 

social. A função do Estado seria portando interferir e regular a economia, coibir os excessos 

do mercado e fazer um papel ponderador: nem o Estado mínimo do liberalismo, nem o 

estatismo socialista, ficando no meio termo, fazendo críticas ao mercado, mas o utilizando e 

distribuindo seus lucros e avanços tecnológicos para o bem de toda a sociedade. Outras 

medidas adotadas e propostas pelos keynesianos são: salário mínimo, seguro desemprego, 

redução da carga horária de trabalho, previdência pública e seguridade social.
7
  

Como se pode observar, a política econômica no período em destaque envolveu 

diferentes perspectivas e interesses antagônicos. Deu continuidade ao keynisianismo presente 

desde a crise de 29 e refletiu as políticas econômicas do governo Vargas como: salário 

mínimo, aposentadoria, BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) -

que visa incentivar e subsidiar o desenvolvimento do capitalismo no Brasil com dinheiro 

público e ativa presença do Estado na economia. Nesse movimento, uma medida tomada 

pelos militares foi a criação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Esta 

iniciativa tinha por objetivo auxiliar o cidadão em caso de desemprego ou em outras 

situações. Trata-se basicamente de uma exigência legal de se depositar parte dos lucros 

gerados pelo empregado em banco estatal para que talvez no futuro ele possa sacar esse 

dinheiro, auxiliando em suas finanças.  

Os militares emprestaram grandes quantias de dinheiro público a empresas nacionais e 

internacionais, reservando à saúde e à educação um espaço menor no orçamento, enquanto 

que obras de infraestrutura, empréstimos a empresas, muitas vezes a fundo perdido ou com 

juros baixos, representaram grandes fatias do orçamento da fazenda nacional, ao lado da 

segurança pública ou segurança nacional.  

Além disso, graças à complementação dos programas de poupança forçada 

aos quais são submetidos os trabalhadores, o Estado (...) contribui 

atualmente (1976) com 64% da poupança nacional. Entre 1979 e 1973, 50% 

dos investimentos brutos nacionais provinham do governo ou das empresas 

públicas. Alguns observadores acreditam que esse número tenha atingido 

70% em 1980%...Em 1974, dentre as 5.133 maiores grandes sociedades 

comerciais, 39% dos ativos pertenciam a empresas públicas, contra 18% a 

firmas estrangeiras e apenas 43% ao capital privado nacional). (ROUQUIÉ, 

2011, apud GERMANO; 1984, p. 74). 

 

                                                             
7
 Estado de bem estar social é um modelo de estrutura social em que o Estado é diretamente responsável pela 

economia, saúde, educação e seguridade social, Confronta-se com o que constitui o Estado mínimo e prega o 

Estado como assegurador de direitos e não apenas liberdades individuais.  
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Avanços, retrocessos, omissões e falhas fazem parte deste processo de aplicabilidade 

do ideal teórico à realidade prática. O capitalismo de Estado, por sua vez, apesar de suas 

limitações no campo nacional, dado à própria dinâmica política histórica que envolve 

diferentes interesses, nacionais, internacionais, oligárquicos, representa interesses distintos e 

uma peleja paradoxal, cuja aplicabilidade da teoria pode mudar com essas inúmeras variáveis 

que se relacionam, conectam e se interferem para o progresso ou retrocesso da teoria no plano 

pragmático.  

Apesar das omissões, falhas e limitações, o nacional-desenvolvimentismo contribuiu 

para a industrialização nacional, para quebra da hegemonia oligárquica. Contribuiu também 

para a diminuição da dependência externa de produtos e serviços e consequentemente para o 

desenvolvimento econômico e social do país, com geração de empregos, serviços e aumento 

das riquezas nacionais, bem como para a diminuição da balança comercial desfavorável que 

pendia para a desigualdade, desemprego, subemprego e retrocesso.  

O livre-mercado e o capitalismo internacional também muito se desenvolveram no 

Brasil, contribuindo para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e aumentando o 

capital físico. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil 

foi um dos países que mais cresceram economicamente ao longo do século XX, isso em 

relação a todos os países do mundo. Nesse sentido, o País passou a ocupar o posto de primeiro 

lugar até a década de 70 no ranking mundial. No período da Ditadura Civil-Militar, o país 

deixou o posto de quadragésima oitava economia para o posto da décima economia com 

maior Produto Interno Bruto. Os dois primeiros governos da Ditadura foram governos de 

controle da inflação e das contas públicas e o país viveu dez anos do chamado “Milagre 

Econômico”, período de grande crescimento econômico com crescimento de dez a quinze por 

cento do PIB ao ano. Porém, apesar da multiplicação do capital físico, não houve uma divisão 

social da riqueza produzida. 

O período que estamos analisando também foi a época de maior industrialização 

contínua na história do país, de criação de muitas estatais e empresas privadas. Ele foi 

marcado por construção de estradas, pontes, viadutos, grandes hidrelétricas e duas usinas 

nucleares e boa parte da infraestrutura que serviria de base para economia atual do Brasil. 

Contudo, também gerou sucateamento do serviço público, desigualdade social e não dividiu 

as riquezas produzidas, aspectos que repercutem ainda hoje na realidade brasileira. Por sua 

vez, essas questões serão discutidas e analisadas mais detidamente ao longo deste trabalho. 

Como já foi salientado, o Brasil, no período em destaque, especialmente em termos 

econômicos, abrigava, em uma mesma aglomeração política, pessoas diferentes com distintos 
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interesses. Nesse sentido, haviam: os liberais que fizeram uso da máquina do Estado, sendo 

que a doutrina desta perspectiva teórica prega idealmente o contrário; adeptos da teoria do 

Capital Humano, que não investem em Capital Humano, mas cortam e sucateiam 

substancialmente esse tipo de investimento educacional e econômico; além daqueles que 

pregavam um Estado minimamente interventor fazer uso e aliança política com aqueles que 

tinham um poder centralizador e autocrático.  

Muitos dos capitalistas brasileiros que apoiaram o golpe civil-militar tiveram uma 

relação que demandava ações e cooperação dos militares com a causa capitalista no Brasil, 

mas também demandavam mais poder e mais espaço na máquina governamental, o que levava 

a conflitos passíveis de resolução pelos militares de acordo com a situação real da economia.  

No final da década de 70 e entrando pela década de 80, a queda do crescimento e a 

crise do petróleo que agravou a situação de endividamento, inflação e queda do crescimento 

do PIB (Produto Interno Bruto) no Brasil, levou parte do empresariado a almejar ter o 

controle do Estado através de uma transição conservadora que se daria de forma lenta, gradual 

e segura. Essas modificações no cenário nacional se deram em razão de um esgotamento do 

“Milagre Econômico” e do abandono de uma proposta de Governo já em ruínas por uma 

proposta democrática conservadora, que via em um novo regime democrático conservador a 

possibilidade de continuidade e avanço de políticas econômicas que possibilitassem o 

acúmulo de capital.  

A partir de 1968, começa a se agravar a crise brasileira e a dependência do FMI 

(Fundo Monetário Internacional) devido ao aprofundamento da crise econômica então em 

processo inicial. Para entender a formação econômica do Brasil e seus desdobramentos na 

história do país, Celso Furtado estudou o subdesenvolvimento do Brasil e da América Latina.  

Furtado (2007) pensava que a razão da desigualdade brasileira e a eterna cadeia 

“crescimento e crise econômica” relacionava-se ao lugar que o Brasil ocupava na geopolítica 

mundial. Acreditava que propostas liberalizantes não seriam suficientes para o 

desenvolvimento brasileiro como o foi na Europa e Estados Unidos da América, uma vez que 

o Brasil e outros países ocupavam o lugar à margem da economia global e esse lugar é 

estruturalmente concebido para manter a lógica da alienação, desigualdade e exploração.   

O autor questiona o conceito de desenvolvimento como o liberalismo traz que, apesar 

de trazer acúmulo de riquezas, não traz melhoras estruturais efetivas para a sociedade, mas tão 

somente mascara dinâmicas de exploração. No Brasil, por sua vez, na perspectiva interna, a 

mesma lógica da economia global se repete. Uma elite oligárquica e empresarial explora os 

mais pobres, mantém o país no conservadorismo de vícios sociais em uma regra constante de 
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quase nunca mudar. Parasitando seu poder na política, na empresa, na religião, no Estado, 

enfim, em toda a esfera social brasileira, legando ao povo na dinâmica nacional aquilo que é 

legado ao Brasil pelas potências econômicas mundiais: atraso, fome, desigualdade social, 

miséria, ignorância.  

Para mudar tal quadro, o desenvolvimentismo nacional seria necessário, segundo 

Furtado (2007), em conjunto com a Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe), traduzir o keynisianismo para a realidade nacional. Assim, ele propôs uma série de 

medidas para o desenvolvimento nacional sustentável, o qual de fato provocaria mudanças 

estruturais nesta dinâmica de miséria, injustiça e dependência. Para que essas mudanças 

pudessem ser efetuadas, o Estado, e não o mercado, tem que ser o principal equalizador, 

incentivador e investidor da vida política, econômica, educacional e cultural da vida nacional. 

Para que isso aconteça, sua ação pode se dar financiando, investindo e empreendendo em 

saúde, educação, cultura e habitação não somente voltado para a lógica do lucro, mas para o 

enriquecimento cultural, político, social e para a emancipação econômica e social dos 

brasileiros e do Brasil como um todo.  

Para essa emancipação, além dos investimentos sociais, o financiamento e 

empreendimento na indústria nacional para gerar independência de produtos e serviços 

internacionais são imprescindíveis. Soma-se a isso a superação da defasagem tecnológica com 

investimento maciço em educação.  Essa proposta pode ser vista como ousada porque ela 

propõe mudar o Brasil de dentro para fora e não apenas de cima para baixo, mas envolvendo 

toda a população em uma economia que, de fato, seja democrática e não mais excludente e 

elitista. Enfim, para Furtado, na lógica liberal brasileira o problema da inflação, desigualdade 

e pobreza é um problema perene e de difícil solução, a solução estaria nesta ousada, complexa 

e difícil proposta de desenvolvimento nacional. 

 

2.4 A reforma universitária da ditadura civil-militar 

 

O contexto social de políticas educacionais na Ditadura Civil-Militar foi de ampla 

repressão e crescimento econômico como já se viu anteriormente. O Estado Militar tinha dois 

eixos de atuação. Em um desses eixos, estava o controle ideológico propriamente dito. 

Movimentos estudantis como UNE (União Nacional dos Estudantes) foram fechados, seus 

líderes perseguidos e presos, militares assumiram cargos políticos em Secretarias e Ministério 

da Educação, além de intervenção militar direta.  
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Como exemplos das ações efetuadas pelos militares nesse período temos duas medidas 

consideradas arbitrárias: a invasão da UNB (Universidade de Brasília), que por três vezes foi 

invadida, 1964, 1965 e 1968 e da USP-(Universidade de São Paulo), que foi invadida duas 

vezes, havendo agressões físicas, aposentadoria compulsória de professores ilustres e 

relevantes intelectuais da vida cultural brasileira, como Fernando Henrique Cardoso, 

Florestan Fernandes, Caio Prado Jr.  

Havia também delação dentro da universidade, adesismo à tirania e ao terror 

institucionalizado, essa situação gerava destacada insegurança nesses ambientes. Neste 

contexto educacional, alunos e professores foram presos, monitorados, perseguidos, expulsos 

e demitidos compulsoriamente das instituições escolares. Reitores de universidades foram 

substituídos arbitrariamente por civis ou militares alinhados com o projeto de poder do então 

Regime.  

O outro eixo foi o de alinhar ideologicamente a educação brasileira aos interesses 

capitalistas através da Teoria do Capital Humano. Conforme foi exposto anteriormente, diante 

das complexidades da economia brasileira e dificuldades desta, na concepção dos tecnocratas 

e da elite empresarial e militar, a Teoria do Capital Humano seria útil para o aprimoramento 

do capitalismo no país, pois ele seria capaz de gerar, junto com a multiplicação do capital 

físico, o crescimento do Capital Humano da nação brasileira. De acordo com essa visão, 

seriam gerados crescimento econômico, equalização social. Enfim, ordem, progresso, 

segurança e estabilidade para a nação brasileira.  

Contudo, a aplicação dessa teoria, sua execução, investimento e desenvolvimento se 

deram de forma diversa daquilo que foi idealmente pensado. É sobre isso que iremos discutir 

e analisar nas linhas que se seguem deste trabalho.   

Além disso, os militares se enquistam no próprio aparelho burocrático do 

MEC, exercendo a chefia de diversos setores; inclusive, departamentos 

diretamente vinculados ao ensino – como é o caso do Departamento do 

Ensino Médio, do programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio 

(Premen) etc. – foram entregues a coronéis do Exército. Coronéis assumiram 

a Secretaria Geral do MEC e, durante os cinco “governos revolucionários”, 

três tiveram ministros da Educação e Cultura saídos do Exército: coronel 

Jarbas Passarinho (Governo Médici); general Ney Braga (Governo Geisel); 

general Rubem Ludwig (Governo Figueiredo).  (GERMANO, 2011, p. 112).  

 

O golpe militar foi também um golpe civil, militar e empresarial. Um governo de 

exceção que se tornou regra por vinte e um anos não se instauraria e perpetuaria no poder por 

mais de duas décadas se não tivesse um forte apoio civil. Esse apoio também se traduziu 

como adesismo nas universidades ao regime militar. Entre tais apoiadores podemos citar o 
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professor Delfim Netto, Gama e Silva e Alfredo Buzaid, ambos, ex- reitores da Universidade 

de São Paulo, foram ministros da Justiça nos anos de 1968-1974.  

As universidades também tiveram seus representantes no ministério do governo 

militar, sendo eles: Flávio Suplicy de Lacerda, da UFPr; Raymundo Muniz de Aragão e 

Eduardo Portella, ambos da UFRJ,  e Esther de Figueiredo Ferraz, da Mackenzie-São Paulo. 

Contudo, além do adesismo houve resistência e luta, sobretudo dos estudantes. Estes, após 

terem a sede da UNE destruída e incendiada no Rio de Janeiro em 1964 e de entrarem na 

ilegalidade, foram impedidos de exercerem sua atuação política. Contudo, eles organizaram 

manifestações de 1966 a 1968 em favor da educação, contra a privatização e contra a parceria 

MEC-USAID (Ministério da Educação e United States Agency for International 

Development). Esta agência alinhava a educação aos interesses econômicos capitalistas norte-

americanos, promovia o controle social através da educação e perpetuava a ideologia 

hegemônica burguesa, impedindo uma educação crítica e conscientizadora devido à censura e 

promoção da ideologia burguesa idealizada e fomentada por essa parceria MEC-USAID.  

Germano (2011) afirma que as manifestações estudantis que se deram nesse período 

pediam mais vagas nas universidades, denunciavam o autoritarismo. Pediam também 

reformas educacionais no ensino básico, ginasial e superior e resultaram em manifestações 

com mais de 100.000 pessoas na rua. No entanto, houve proibição e perseguição pelo aparato 

policial e militar.  

Em 1968, tem início a Reforma universitária, inspirada em um modelo de gestão 

pragmático americano que visava o menor dispêndio e a maior produção possível. A 

organização se dá por departamento e a cátedra é abolida. Essa proposta teve influência 

externa através da USAID, que influenciou o MEC no que culminaria na Reforma 

Universitária de 1968. Para que esta proposta americana, produtivista e então tomada como 

modernizante chegasse a ser uma política hegemônica estatal, outras experiências ocorreram 

em instituições educacionais décadas antes no Brasil, figurando entre elas a Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, a Universidade de Brasília, a Universidade do Ceará, além das 

experiências que também ocorreram em institutos de pesquisa e que foram fomentadas pela 

CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior) e CNPQ (Conselho 

Nacional de Pesquisa). Professores e pesquisadores que voltaram para o Brasil também foram 

influenciados pelos modelos de Universidade e gestão americanas e contribuíram para 

propagar essa ideologia.   

          Para Cunha (1981), a Reforma do Ensino Superior iniciou-se após as manifestações de 

1968 e no sentido da contenção e menor liberação. Nas palavras do autor: 
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Em 26 de fevereiro de 1969 foi promulgado o Decreto_lei n 477, que 

atribuía às autoridades universitárias e às autoridades educacionais (o 

MEC) o poder de desligar e suspender estudantes envolvidos em 

atividades que fossem consideradas subversivas, isto é, perigosas para 

a segurança nacional. Durante o tempo de suspensão (três anos) os 

estudantes atingidos ficariam impedidos de se matricular em qualquer 

outra escola de nível superior do país. Previa, também, a demissão de 

funcionários e professores surpreendidos nas mesmas atividades, 

impedindo-os de trabalhar no ensino superior brasileiro durante cinco 

anos. (Cunha, 1981, p. 241). 

 

 

         Para Saviani (2013), esse decreto foi desdobramento do Ato Institucional N°5 - AI-5 - 

de dezembro de 1968. Ele teve como antecedente o relatório Meira Matos. Esse decreto tinha 

como objetivo a eliminação e repressão do descontentamento que fundamentou a Reforma 

Universitária. Entre as suas propostas estavam a nomeação de diretores e reitores de 

universidades federais pelo líder do executivo; além de apontar problemas com o número de 

vagas na universidade, remuneração de professores e problemas com a cátedra e sua 

configuração na universidade. Convergiram, nesse decreto, o tratado e parceria MEC-USAID 

e a profissionalização do ensino superior. Entre as soluções surgidas para suprir o número de 

vagas estão a departamentalização, que visava otimizar espaços e recursos, eliminando 

disciplinas e as concentrando em um só ambiente, disciplina e sala. 

          Segundo Cunha (1981), outra medida foi a matrícula por disciplina (créditos). Essa 

medida foi a que possibilitou a departamentalização. Visava a otimização de espaço e 

recursos. Além de possibilitar que um mesmo professor lecionasse para pessoas de cursos 

diferentes, acreditava-se que ela geraria maior economia, a qual não seria possível no regime 

de série. Também ocorreu a instituição do Curso Básico, que se tratava de um curso geral de 

um ano, disposto a partir de áreas de interesse. Transcorrido o tempo letivo, o aluno poderia, 

de acordo com seu interesse pessoal, sua nota no vestibular e desempenho no curso básico, 

ingressar no curso desejado ou curso possível, resultando em um preenchimento de vagas de 

cursos antes ociosos. A unificação do vestibular por região permitiu a unificação por temática, 

evitando o pagamento de diversas inscrições, eliminando a nota mínima para ser classificado 

e abolindo a terminologia reprovado e ficando somente a palavra classificado. Essa 

estruturação, segundo seus idealizadores, possibilitaria o melhor remanejamento de vagas.  

           A fragmentação do grau de ensino superior ocasionou a diminuição do tempo de 

alguns cursos para aumentar o ingresso de pessoas. E, por fim, houve a institucionalização da 

pós-graduação no Brasil através da Lei n 5.540, de 28/11/68.  
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Segundo Cunha (1981), a chamada Reforma Universitária, cuja função era formar 

mão de obra qualificada para lecionar no curso superior e formar mão de obra para a 

burocracia estatal e para empresas privadas, tinha como real proposição a manutenção de uma 

alta cultura, servindo a uma ordem social hierarquizada e piramidal.  

O GT da Reforma Universitária procurou atender à primeira demanda 

proclamando a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, abolindo a 

cátedra, instituindo o regime universitário como forma preferencial de 

organização do ensino superior e consagrado a autonomia universitária, 

cujas características e atribuições foram definidas e especificadas. Em 

contrapartida, procurou atender à segunda demanda instituindo o regime de 

créditos, a matrícula por disciplina, os cursos de curta duração, a 

organização fundacional e a racionalização da estrutura e do funcionamento. 

(Saviani, 2013, p. 374).   

 

     Com a Reforma do Ensino superior foram estabelecidos três tipos de docente: o 

professor assistente, professor associado e professor titular. Para se ingressar na carreira era 

preciso fazer uma prova e apresentar o currículo. Para ser professor associado, havia a 

necessidade de se ter o título de mestre e depois de admitido era necessário tornar-se doutor 

em três anos, sendo que o contrato poderia ser desfeito se não houvesse o cumprimento dessa 

exigência. Para ser professor associado, era necessário ser doutor ou dava-se um tempo de 

dois anos para a obtenção do título.  

        Germano (2011) afirma que para se tornar professor titular era necessário ser professor 

associado, ter terminado o doutorado no prazo mínimo de cinco anos e fazer um teste de 

títulos e provas. A UNE (União Nacional dos Estudantes) já lutava pela Reforma 

Universitária, aumento de vagas e maior efetividade destas. A Reforma Universitária foi uma 

resposta às demandas da classe média e uma reação às grandes manifestações e insatisfações 

públicas. Contudo, o que vimos foi uma modernização na organização e gestão, mas não 

podemos dizer que seja uma continuidade de um projeto e ideal de décadas anteriores como 

da UNE e de algumas universidades e institutos de pesquisas, pois a reforma foi uma 

mudança externa que reprimiu a crítica e o pensamento no movimento universitário.  

         Desse modo, pode-se pensar que, pesar de que, com a Reforma Universitária ter sido 

efetuado nova organização e de ter sido implantado outro modelo de administração, os quais 

eram almejados décadas antes, o anseio democrático e progressista não foi mantido. Antes foi 

reprimido, censurado e proibido e por estes motivos não é um movimento de continuação de 

outras lutas apesar de ter se inspirado em experiências anteriores, repetiu a fórmula e não o 

conteúdo (GERMANO, 2011). 
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            A interferência dos Estados Unidos da América em política externa é amplamente 

conhecida. Participação que se perpetuou ao longo do século XX e teve seu período mais 

crítico no pós-segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, que englobou todo o Governo 

Militar. Essa interferência também se deu na arquitetação do Golpe de 1964 em conjunto com 

os militares e com a participação da CIA (Central Intelligence Agency), do FMI (Fundo 

Monetário Internacional), e da USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional). Desse modo, a interferência e influência na formulação de políticas públicas 

no Governo Militar incluiu diversas áreas: militares, civis, empresariais, econômicas e 

educacionais.  

        Alguns autores como Cunha (1981) e Nicolato (apud Germano, 2011) amenizam a 

interferência americana e mais especificamente da USAID em sua influência no Brasil. 

Contudo, segundo Germano (2011), a interferência existiu, suas consequências é que são tema 

de debate entre autores. A USAID pregava em um de seus documentos o investimento do 

Estado em instituições públicas de ensino, mas também via como benéfica a grande 

quantidade de faculdades e universidades, apesar de desaconselhar o financiamento público 

dessas instituições. Acreditava que a proposta ideal seria essas instituições cobrarem 

mensalidade de seus alunos para que pudessem subsistirem dessas mensalidades. Essa 

proposta levou a um apoio ideológico da privatização do ensino superior e da educação sujeita 

a leis de mercado. Uma disposição controversa neste documento era a previsão de que o 

Estado ajudasse com empréstimo de dinheiro fundações educacionais em momentos de crise. 

O que foi amplamente realizado desde esse período até os dias atuais, gerando corrupção e o 

desvio de verba pública com instituições de caráter privado, portanto conduzidas pelas regras 

do mercado. Muitos desses empréstimos foram feitos a fundo perdido, demonstrando a 

controversa relação público-privada no Brasil (SAVIANI, 2013). 

            Entre as várias iniciativas do Estado pós-1964, no âmbito do ensino superior, podemos 

apontar: 

a) O relatório encomendado pelo MEC ao professor norte-americano 

Rudolph Atcon, concluído em 1966. A principal contribuição de Atcon diz 

respeito ao aspecto privatizante da política universitária do Regime. Em seu 

relatório ele afirma explicitamente: “Um planejamento dirigido à reforma 

administrativa da universidade brasileira, no meu entender, tem que 

implantar um sistema administrativo tipo empresa privada e não de serviço 

público. Porque é um fato inegável que uma universidade autônoma é uma 

grande empresa e não uma repartição pública” (Atcon, 1966:82). 

(GERMANO, 2011 apud ATCON, 1983, p. 123).  
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Neste capítulo, analisamos a realidade material que permearam as políticas 

educacionais da Ditadura Militar, o contexto histórico nacional e internacional amplo que 

afetaram e influenciaram as propostas legais e ideais que encontraram na realidade, muitas 

vezes adversa e paradoxal, a condição material real de sua aplicabilidade. Discorremos como 

se deu o processo histórico que levou ao Golpe Civil-Militar de 1964, os pontos e 

contrapontos nesta dialética histórica, representada por seus atores, protagonistas e 

coadjuvantes, que foram os reais personagens desse período histórico brasileiro, ainda não 

superado na história da civilização brasileira. Enfim, tratamos das diferentes perspectivas da 

teoria econômica que no Brasil tiveram suas influências, suas proposições e dificuldades de 

aplicabilidade quando confrontadas com um grande número de variáveis que extrapolam o 

limite puramente teórico, fazendo da realidade brasileira um grande e complexo desafio para 

o progresso e desenvolvimento nacional. Todas essas perspectivas contribuíram para o 

conhecimento e aprofundamento do debate.  
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3 TEORIA DO CAPITAL HUMANO E OS CONTRAPONTOS 

CRÍTICOS-REPRODUTIVISTAS 

 

Quanto a teoria do Capital Humano e suas controvérsias, evidenciamos aqueles que se 

identificaram com a proposta tecnicista no período civil militar, como Valnir Chagas e Jarbas 

Passarinhos e que concordaram com a proposta liberal e comungaram com aspectos 

ideológicos referentes a essa teoria. É importante destacar que um dos pilares desse modo de 

pensar está a concepção da educação como geradora de equalização social, capaz de 

promover ascensão social pela meritocracia. O papel da educação estatal seria corrigir falhas e 

desarmonias sociais em parceria com o mercado, que, por intermédio da iniciativa privada, 

gera empregos, fornece renda e produz riqueza. Segundo Saviani (2013), essa seria a teoria do 

liberalismo econômico que fundamentou tais assertivas e proposições.  

Um componente dessa corrente de pensamento é a teoria do Capital Humano 

formulada por Schultz (1973), em que se afirma que o Capital Humano é fator de produção 

como terra, trabalho e capital, não são estáticos, podendo ser aumentados pela educação, a 

qual elevaria a produção pelo aprimoramento técnico. 

Schultz propôs o Capital Humano como um investimento e fonte de riqueza como 

qualquer outro tipo de capital, demonstrável estatisticamente. Ele também almejava uma nova 

forma de ver e fazer educação que fosse capaz de superar a burocracia e a demagogia política 

partidária. Para isso, conforme sua proposta, seria necessário que houvesse investimento na 

técnica para potencializar talentos e habilidades inerentes aos educandos, consequentemente 

aumentando seu Capital Humano. 

É importante ressaltar que o Capital Humano, na teoria em análise, era tomado como 

um fator de produção de máxima relevância, capaz de elevar a renda de trabalhadores, 

aumentar a produção e gerar riquezas ou capital físico. Mais amplamente, ele era entendido 

como todos os investimentos do homem que, de alguma forma, teriam o potencial de 

aumentar a produção, melhorar a técnica e gerar riquezas. Nessa concepção, poderiam ser 

incluídos investimento em saúde, alimentação, lazer, educação e pesquisa, pois alguns dos 

componentes que podem elevar a produção têm a possibilidade de serem computados como 

Capital Humano. Schultz (1973) entendia que para aumentar esse Capital Humano como 

qualquer outro tipo de capital era necessário investimento. A forma de investimento seria em 

educação e pesquisa que aprimoraria a técnica e aumentaria a produção. 
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“Nesta abordagem, o estoque de capital é aumentado pelo investimento, e os serviços 

produtivos do capital adicional fazem aumentar a renda, o que assinala a essência do 

crescimento econômico.” (SCHULTZ, 1973, p. 140). Esse teórico não via a origem do êxito 

econômico em recursos naturais abundantes como: terra, água, minério e petróleo, mas 

concebia a educação como principal estratégia para se gerar riquezas e multiplicar o capital 

físico ou humano.  

Como exemplo da importância do Capital Humano, pode-se o Japão. Este País, depois 

de arrasado e destruído na Segunda Guerra Mundial, em apenas algumas décadas, sobressaiu-

se como uma das nações mais ricas do mundo. Mesmo sendo um pequeno território, não 

tendo o fator de produção terra em abundância, mas através de mão-de-obra altamente 

qualificada, conquistou o mercado mundial com tecnologia de ponta. Exportando bens 

industriais como: TVs, carros, geladeira e maquinário de uma maneira geral. Importava 

matéria prima e produtos agrícolas. Mesmo assim, Ele conseguia manter uma balança 

comercial favorável, pois exportava em alto preço e importava a um preço bem menor bens 

não industrializados. Deste modo, gerou empregos, renda e excelentes oportunidades de 

ascensão social. Para Schultz (1973) todo esse processo, somente foi possível devido ao 

investimento em Capital Humano. O quadro de superação e desenvolvimento da Nação 

Nipônica teve como eixo fundamental o fato de Ela ter investido em um modelo de educação 

de excelência que gerou, em um país pobre em recursos naturais, riquezas ocasionadas pelo 

desenvolvimento da técnica, da ciência, provocada pelo Capital Humano farto naquele país 

(SCHULTZ, 1973). 

Outro exemplo do que está sendo discutido aqui é o de Israel, o qual, após a Segunda 

Grande Guerra Mundial de 1945, saiu traumatizado devido ao holocausto, no qual foram 

mortos mais de oito milhões de judeus em campos de concentração nazistas. Em poucos anos, 

após esse evento, de um território pequeno e cercado por desertos, ergueu-se uma nação forte 

do ponto de vista econômico, militar e político. Esse resultado somente foi possível através do 

Capital Humano, já existente apesar de toda a escassez momentânea de capital físico ou 

recursos naturais como terra. A existência desse elemento no território israelense foi capaz de 

gerar riquezas no âmbito do mercado e na perspectiva cultural, com consequente aumento no 

consumo e instauração de uma sociedade culta, letrada e com instituições organizadas, seja no 

mercado, no Estado ou na sociedade de um modo geral. 

Schultz (1973) afirma que, além do Japão e de Israel, Suíça, Suécia e outros países 

nórdicos são também referência de países que têm uma boa educação, ou seja, um bom 
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Capital Humano, consequentemente, sendo fonte de grandes recursos financeiros, baixa 

desigualdade social e de um bom IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). 

Em suas elaborações, Schultz exemplifica o investimento em educação e pesquisa 

como vetor importante no desenvolvimento do Capital Humano. De acordo com ele, essa 

relação pode ser constatada em diversas situações. Trabalhadores da cidade ganham mais que 

trabalhadores rurais, mesmo quando estes vêm para a cidade e concorrem às mesmas vagas 

que trabalhadores citadinos.  Brancos ganham mais que negros, e trabalhadores do norte dos 

Estados Unidos da América ganham mais que do sul menos industrializado e agrário. A 

explicação para estas diferenças estaria na educação, enquanto investimento no Capital 

Humano. Por ela, haveria maiores condições para o investimento em tecnologia. Esta, por sua 

vez, aumentaria a produção, gerando mais renda para o trabalhador.  

Assim, as diferenças apontadas no parágrafo anterior teriam por fundamento a 

escassez ou falta da educação necessária para o desenvolvimento e aprimoramento do Capital 

Humano. Nesse sentido, ela seria o principal fator de equalização social. De acordo Schultz 

(1973), o equilíbrio intrínseco do mercado pode ser alcançado pela educação, pela liberdade 

de mercado, pela segurança jurídica e institucional. Esses elementos, em conjunto, 

favoreceriam, de acordo com o economista em destaque, a ação da “mão invisível” na 

economia, multiplicando riqueza de recursos escassos e limitados. Outra possibilidade da 

junção desses fatores seria o aumento do capital físico e humano. No entanto, tais benefícios 

dar-se-iam somente num sistema meritocrático e ordeiro, em cada um receberia segundo o 

que lhe seria devido em um contexto de igualdade relativa de potencialidades. 

Como consequência de suas proposições, Schultz (1973) aponta que, o não-

investimento em Capital Humano seria fonte de desigualdades sociais entre regiões, países, 

homens e mulheres, pobres e ricos, brancos e negros. Por outro lado, a educação nesse 

processo é fonte de possibilidades de emprego, renda e crescimento econômico para Schultz 

(1973). 

 

3.1 O capital humano e os fatores de produção 

 

Schultz (1973) propõe que o investimento em Capital Humano seria fonte de capital 

como qualquer outro, o que possibilitaria demonstrar estatisticamente. Desse modo, almeja-se 

uma nova forma de ver e fazer educação, superando a burocracia e a demagogia política 

partidária. Todavia, para que isso aconteça, é necessário que haja investimento em técnica 



35 
 

para potencializar talentos e habilidades inerentes aos educandos, consequentemente 

aumentando seu Capital Humano. 

O Capital Humano seria um fator de produção de máxima relevância, capaz de elevar 

a renda de trabalhadores, elevar a produção e gerar riquezas ou capital físico aos donos dos 

meios de produção. Ele corresponderia a todos os investimentos no homem que, de alguma 

forma, aumentaria a produção, melhoraria a técnica e geraria riquezas, podendo incluir 

investimento em saúde, alimentação, lazer, educação e pesquisa.  

“Nesta abordagem, o estoque de capital é aumentado pelo investimento, e os serviços 

produtivos do capital adicional fazem aumentar a renda, o que assinala a essência do 

crescimento econômico.” (SCHULTZ, 1973, p. 140). O investimento em Capital Humano 

possibilitaria transformações e otimizações em todas as áreas que o aspecto econômico 

abarca.  

Assim sendo, esta dinâmica indica uma característica da economia moderna que 

corresponde ao fato de que o capital não seria homogêneo, mas que as mudanças tecnológicas 

e os avanços científicos seriam capazes de alterar e até mudar a natureza do capital de formas 

diferente das que se deram no passado. Essa situação pode ser considerada como 

demonstrativa da natureza heterogênea do capital. É justamente neste fator de 

heterogeneidade do capital que entra o Capital Humano como um dos principais componentes 

da economia moderna, capaz de alterar os fatores de produção: terra, trabalho e capital, 

resultando em lucros e alterações profundas nos fatores de produção e na economia de uma 

maneira geral.  

Outro exemplo possível de se considerar é o fator produção terra, que não é estático, 

com ganhos totalmente mensuráveis por meio de aprimoramento técnico. A comida pode ser 

produzida em escala bem maior e com menos exigência de amplo espaçamento territorial, a 

irrigação artificial provoca o aumento da produção e da fertilidade inerente à própria condição 

natural da terra. Pode-se aumentar também a produção com pesticidas, que são resultados de 

pesquisa científica em química visando extinguir ou prevenir pragas nocivas à produção 

agrícola. Por fim, a adição de minerais naturais ou sintetizados em laboratório podem alterar a 

composição do solo e melhorar a sua produção.  

Desta forma, a técnica é capaz de alterar um fator de produção até então estático, 

acarretando assim efeitos de modernização da prática milenar do trabalho agrícola, resultando 

em ganhos econômicos para os produtores. Todo esse processo pode ser pensado como tendo 

sido possível devido ao investimento no Capital Humano através de educação e pesquisa. 

Cada um desses componentes tem estrita relação com o outro. Somente há pesquisa porque 
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antes houve educação que a fundamentasse. Por sua vez, a educação é possibilitada pelo 

desenvolvimento de pesquisas que fornecem os conteúdos para o processo educacional. 

Segundo Schultz (1973), o aprimoramento industrial no campo é resultado de pesquisas que 

possibilitaram a invenção de maquinários agrícolas, agrotóxico e conhecimento sobre a terra, 

permitindo maior produção com menor esforço físico e maior produção alimentícia e 

pecuária, provocando grandes acréscimos de lucro ao resultado final da produção. 

Para Schultz (1973), além desses fatos sobre mudanças técnicas e acréscimos 

econômicos, outros pormenores merecem ser estudados, debatidos e pesquisados. Pode-se 

pensar que o desenvolvimento no próprio sistema capitalista possibilitou um acesso maior a 

bens e serviços e horas extras de lazer e descanso através de mudanças técnico-científicas na 

modernidade e nos dias hodiernos. No entanto, em que pese os elementos que podem ser 

mensurados, diversos outros são difíceis de serem apreendidos e decompostos em termos 

estatísticos e matemáticos no que diz respeito ao conceito de Capital Humano. Portanto, trata-

se de uma noção que resguarda certo grau de imprecisão. Essa característica faz com que esse 

conceito seja objeto de debate e discordância nos meios acadêmicos. 

Segundo Schultz (1973) os cientistas das ciências econômicas têm se mostrado 

tímidos e receosos de deixar um campo mais mensurável estatisticamente e matematicamente, 

consequentemente mais facilmente previsível e cognoscível e adentrar por caminhos mais 

analíticos e exploratórios. Devido à própria natureza do Capital Humano, há dificuldades em 

se fazer um estudo estatístico e matemático como é feito com outros aspectos da economia, 

embora não seja impossível. Contudo, a análise, exploração e teorização também são 

relevantes, dada a própria natureza complexa do Capital Humano e suas particularidades, as 

quais serão exploradas, discutidas e problematizadas no decorrer deste texto.  

 

Ao voltar o pensamento para o crescimento econômico, não se formula a 

indagação tradicional: Qual a área da terra, a capacidade da força de trabalho 

e o número de máquinas e das estruturas? Ao fazer a destinação vinculada 

dos recursos de investimentos, pergunta-se: Qual o aumento marginal 

observado na produção, a partir de um investimento adicional particular? Os 

serviços produtivos da terra podem ser ampliados pelo investimento; o 

investimento no homem pode aumentar tanto as suas satisfações quanto os 

serviços produtivos, que são a sua contribuição quando trabalha; e os 

serviços produtivos das máquinas e das estruturas podem, também, ser 

aumentados desta maneira. Em acréscimo, e numa extensão crescente, 

registra-se o investimento na pesquisa organizada para a obtenção de 

informações novas, uma fonte de novas habilidades e de novos materiais 

(técnicas), que pode alterar significativamente as oportunidades de 

investimentos na terra, no homem e nas máquinas. (SCHULTZ, 1973, p. 14).  
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Um dos pilares da economia clássica estava em sua compreensão do capital como 

homogêneo, ou seja, capital seria somente aquilo que fosse tangível, palpável, material capaz 

de gerar riqueza.  Nesse sentido, ela também concebia que o modo como as coisas estão 

estruturadas no mundo em termos econômicos-materiais ( o “estado das artes” ) seria estático, 

imutável e não passível de grandes transformações. No entanto, uma economia em processo 

de modernização passa por grandes transformações técnicas e institucionais que alteram 

enormemente o “estado da arte”.  

 

3.2. A tecnologia e suas peculiaridades   

 

A economia clássica tende a não abordar a questão da mutação técnica e tende também 

a ver a tecnologia como estática ou constante. Nessa perspectiva, pode-se pensar que as 

mudanças tecnológicas ainda não foram abordadas como elemento constitutivo da economia,  

A tradição teórica da economia é abstrair-se da mutação técnica; um dos 

pressupostos básicos da formulação clássica da teoria econômica é que a 

tecnologia permanece constante. Para os primeiros economistas, isto era uma 

engenhosa simplificação; e a teoria que daí resultou era, em geral, relevante 

para os problemas então sob consideração. Mas, no momento, em que 

precisamos lidar com o moderno crescimento econômico, de há muito se 

tornou óbvio que a suposição de que a tecnologia permanece constante é 

absolutamente contrária aos fatos do crescimento moderno. (SCHULTZ, 

1973, p. 20-22). 

 

Nesse sentido, é pertinente que sejam colocadas tais como: o que significa ou pode 

significar a palavra tecnologia? Quais as razões de suas alterações e como devemos lidar com 

ela? Uma forma de definir tecnologia é considerando-a como um conjunto de atributos 

técnicos. Como no exemplo da terra anteriormente citado, há inúmeros atributos técnicos 

capazes de elevar a produção. No homem, por sua vez, há aptidões inatas capazes de criar 

tecnologia. Nesse sentido, pode-se pensar nas habilidades natas para biologia e botânica. 

Destas podem surgir conhecimentos, ferramentas e técnicas capazes de melhorar a produção 

de frutas, verduras e legumes, provocando vantagens produtivas.  

Sendo assim, a tecnologia seria o resultado da relação de capacidades inatas, 

inteligência, capacidades adquiridas, estudo, pesquisa e trabalho.  

Embora seja óbvio que o progresso na ciência na tecnologia tornou-se uma 

fonte de importância maior do crescimento econômico, não é óbvio que as 

novas técnicas assim descobertas e desenvolvidas, e que entram no processo 

da produção empregada pelas firmas e pelas ambiências domésticas, sejam 

formas de capital. Essas técnicas são meios de produção; requerem 

investimentos; e são formas de capital. (SCHULTZ, 1973, p. 20).  
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Seguindo uma tendência de evolução na interpretação teórica nas ciências econômicas, 

a tecnologia passa a ser concebida como integrante da economia. A técnica, pesquisa e 

educação são tomadas por formas de capital. Assim sendo, a abordagem passa a ser mais 

heterogênea, dando atenção a particularidades de cada forma de capital.   

 

Procedendo em relação a esse progresso verificado na economia dois passos 

de maior importância farão com que as mutações técnicas poderão ser 

carreadas para o corpus da teoria econômica. O primeiro deles, que é 

indicado pelas tarefas que já se encontram a caminho, é tratar todas as 

técnicas, novas ou velhas, como formas de capital, transformando, assim, 

tecnologia em capital para os objetivos da análise econômica. O segundo é 

tratar muita coisa da pesquisa científica, e também uma grande parte da 

educação e de outras atividades que geram capacidades, como “indústrias” 

que produzem novas formas de capital que são mais eficientes do que as 

velhas formas particulares de capital. (SCHULTZ, 1973, p. 27). 

 

É evidente que vários conhecimentos acrescentam habilidades que são úteis na vida 

das pessoas e que a educação é essencial nesse processo. O que não fica evidenciado é que 

isso é uma forma de Capital Humano. Muito do que chamamos consumo é uma forma de 

Capital Humano, como gastos com educação, saúde e lazer, pois melhoram a vida das pessoas 

e auxiliam na reprodução do capital, uma vez que uma pessoa saudável, estudada, relaxada e 

bem alimentada irá produzir mais e em melhor qualidade. Nas palavras de Schultz: 

 

Que são os investimentos Humanos? Podem ser separados do consumo? 

Pode-se, na verdade, identificá-los e medidos? Em que medida contribuem 

para a renda? Aceito que parecem amorfos comparados ao tijolo e à 

argamassa, e difíceis de serem captados às determinações contábeis das 

empresas, mesmo assim não são ele um fragmento; são antes como o 

conteúdo da caixa da Pandora, plenos de dificuldade mas também cheios de 

esperança. (SCHULTZ, 1973, p. 41).  

 

 Assim sendo, fica difícil separar o que é consumo do que é Capital Humano ou o que 

são ambos. Como bem salientou Schultz (1973) em sua alegoria, essa separação pode ser 

pensada como uma verdadeira caixa de Pandora, passível de muita confusão e 

incompreensões dada a natureza complexa do Capital Humano. Se uma boa alimentação, 

saudável deixa o indivíduo mais apto para os estudos e trabalho, esses são componentes de 

Capital Humano, ainda que de difícil computação ou mensuração.  
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3.3 Desafios para o desenvolvimento do capital humano 

 

Apesar dessas mudanças, ainda há muita resistência em se colocar a mutação técnica 

ou tecnológica como elemento constitutivo da economia, mesmo tomando-se os exemplos das 

grandes mutações técnicas que passaram países como o Japão, que saiu afetado e atrasado 

tecnologicamente após a Segunda Guerra Mundial. Esse país mudou significativamente sua 

matriz e base econômica pela mutação técnica, investiu em educação e através de alta 

tecnologia alcançou o patamar de uma das nações mais ricas do mundo após a Guerra. Não 

obstante essas evidências e constatações, a forma clássica de se encarar as mudanças 

tecnológicas ainda é hegemônica, sendo que essas duas concepções se conflitam e coexistem, 

não havendo perspectiva próxima de uma solução para esse embate. Nas palavras do autor em 

questão, 

 

“Tornou-se patente que, nas análises do crescimento econômico, os efeitos 

econômicos da mutação tecnológica passaram a ser cada vez mais amplos e 

mais ameaçadores à própria medula aceita da teoria econômica.” 

(SCHULTZ, 1973, p. 21).  

 

No entendimento do estudioso em comento, os economistas sempre conceberam as 

pessoas como elemento constitutivo fundamental na riqueza das nações. Pois a riqueza é 

produzida pelo homem para o homem. Assim, o homem deveria ser considerado como um 

bem muito maior do que todas as formas de riquezas juntas, tomando o trabalho e o Capital 

Humano como fatores de produção. Por sua vez, dada a natureza muitas vezes subjetiva de 

tais assertivas e da dificuldade de se mensurar matematicamente e estatisticamente essas 

afirmações, os economistas têm se mostrado tímidos ao se investigarem tal temática.  

Havia uma grande resistência de se reconhecer o Capital Humano como capital devido 

a fatores culturais. Essa situação resultou de um passado escravocrata que por muito custo a 

civilização conseguiu superar. Ver o homem como bem, patrimônio e capital gera várias 

resistências. Contudo, superadas essas questões morais e filosóficas tradicionais, o 

investimento no homem e a concepção e adoção do Capital Humano como estratégia de 

investimento econômico poderá favorecer a vida do próprio homem, aumentando a produção, 

salários e renda, propiciando assim melhores condições de vida (SCHULTZ, 1973).  

O Capital Humano em tempos recentes da História contribuiu para melhorar 

efetivamente a vida das pessoas e poderá contribuir mais ainda se forem superados antigos 

traumas. Assim, a condição humana poderá ser elevada a outro patamar, pois tudo em 
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economia é produzido pelo homem e para o homem. Esta é a importância econômica e 

cultural do reconhecimento, valorização e investimento em Capital Humano (SCHULTZ, 

1973).  

O autor em destaque dá dicas de como o capital e seu investimento ou injeção de 

capital em países pobres pode não colaborar como idealmente se propõe ou se almeja. A razão 

de tal fato é que nestes países há uma escassez muito grande de Capital Humano, o que 

explicaria em parte a pobreza. Desse modo, a injeção de grande capital pode não ser uma 

forma ideal de investimento nesses países, uma vez que há escassez de mão de obra 

qualificada que fará toda diferença, pesando contra o desenvolvimento. A multiplicação e o 

não desperdício desse capital seria essencial nesse processo. Por isso deve ser investido de 

forma adequada à situação de cada país e não segundo critérios de nações de primeiro mundo 

Sendo que a forma recomendada seria investir em capital físico paralelamente ao 

investimento em Capital Humano, de forma proporcional, relacionando um fator de produção 

com outro de modo gradual, racional e estratégico para que não ocorram desperdícios, 

retrocessos e prejuízos, uma vez que o investimento no homem é a forma mais durável e 

multiplicável de capital capaz de grande acréscimo no capital físico. Isso explicaria a razão do 

investimento no Capital Humano e, por sua vez, o êxito ou fracasso de países pobres 

dependem dele (SCHULTZ, 1973).  

Por fim, Schultz (1973) suscita algumas questões relevantes para se pensar em Capital 

Humano:  

- o fato das leis tributárias prejudicarem o investimento em Capital Humano, 

prejudicando sua existência, surgimento e manutenção numa economia que teria que ser 

idealmente dinâmica e não enrijecida por uma rígida e obsoleta carga tributária.  

- o fato que o Capital Humano se corrompe com a ociosidade. Havendo necessidade 

de uso constante, adaptações e aprimoramentos técnico-científico.  

- o Capital Humano é afetado negativamente pelo racismo e a discriminação religiosa, 

pois afetam o princípio de liberdade e igualdade, atrapalhando aquilo que de fato importa no 

mercado de trabalho: sua capacitação técnica e não sua herança histórica, melanina na pele ou 

fatores culturais que nada contribuem com a liberdade e produção capitalista.  

 Schultz (1973) salienta que reformas tributárias e bancárias são de grande valia para o 

desenvolvimento de indivíduos e nações. O Capital Humano também necessita de 

empréstimos públicos e privados para investimento neste fator de produção. O êxodo rural e 

investimento nessa massa seria uma grande opção, uma vez que há mais perspectivas 
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positivas em se investir em políticas urbanas do que rurais, já que os ganhos com a indústria 

são maiores do que com a agricultura.  

Há grande necessidade em se investir em saúde e educação dos menos favorecidos e 

mais vulneráveis socialmente, uma vez que tal situação propiciada pelo Estado favoreceria a 

ascensão econômica e social dessas pessoas através de um sistema liberal e meritocrático de 

oportunidades, provocando a equalização social, melhorando a vida de todas as pessoas e da 

nação como um todo.  

Schultz (1973) expõe uma de suas conclusões dissertando sobre a justificativa de se 

investir dinheiro público no âmbito privado. Tal justificativa dar-se-ia em razão de que uma 

das funções do Estado seria assegurar a paz e harmonia social. Desse modo, tal investimento 

justificar-se-ia, pois geraria bem-estar para as pessoas, criando emprego e renda na parceria 

público-privado, Estado e mercado.  

Schultz (1973) salienta a necessidade se investir em Capital Humano em países de 

baixa renda e o comprometimento de países desenvolvidos nesse processo que geraria 

emprego, renda e contribuiria para a erradicação da pobreza.  Tendo como ideal a teoria deste 

autor da Escola de Economia de Chicago, a teoria do Capital Humano serviu de inspiração 

para militares e civis, tecnocratas, que no período de 1964 a 1985 implantaram a educação ou 

pedagogia tecnicista no Brasil através das Reformas Educacionais promovidas pelo General 

Passarinho e Valnir Chagas, segundo Saviani (2013). 

 

 

3.4 A proposta contra-hegemônica  

 

Há um segundo grupo que não concorda com a teoria do Capital Humano, bem como 

sua implantação no Brasil, mais especificamente no Período Civil-Militar de 1964 a 1985. 

Esse grupo foi denominado de crítico-reprodutivista, pois dirige críticas ao sistema e o 

entende como mecânico, repetitivo e que se perpetua e reproduz na educação de forma 

irrefletida, afetando vários âmbitos da sociedade em termos políticos, econômicos e sociais. 

Essa teoria faz críticas à educação tecnicista e à teoria do Capital Humano como elemento 

ideológico da pedagogia tecnicista, apontando para o que seriam as lógicas ocultas presentes 

nessas duas correntes de pensamento, segundo Saviani (2013). 

Um dos conteúdos implícitos seria o que podemos chamar de a escola como aparelho 

ideológico do Estado. A teoria de Althusser que via a educação e a escola com propósitos 

implícitos de domesticar, assujeitar e doutrinar o espírito de crianças e jovens para que se 
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alienassem da sua realidade social, seja ela pessoal ou coletiva. Assim procedendo, a 

burguesia definiria o currículo e o que estudar, limitando, desse modo, uma relevante esfera 

de lutas e do refletir. A real proposição de tais feitos seria fazer com que estudantes 

ignorassem a real história do mundo, que seria a história da luta de classes. Segundo Saviani: 

 

A “teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado” foi esboçada no 

texto de Althusser (s/d.), Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado, 

publicado como artigo na Revista La pensée, de Julho de 1970. Ao analisar a 

reprodução das condições de produção que implica a reprodução das forças 

produtivas e das relações de produção existentes, Althusser distingue, no 

Estado, os aparelhos repressivos e os aparelhos ideológicos. Os primeiros 

funcionam massivamente pela violência e secundariamente pela ideologia. 

Inversamente, os segundos funcionam massivamente pela ideologia e 

secundariamente pela repressão. (SAVIANI, 2013, p. 394). 

  

Nesta concepção da Escola Dualista, proposições ideológicas como liberalismo, teoria 

do Capital Humano, pragmatismo e meritocracia, somente serviriam a uma lógica dialética de 

falseamento das verdadeiras consequências materiais de tais concepções, apresentando os 

seguintes resultados: desigualdade política, econômica e social, divisão de classes, opressão 

dos mais “aptos”, “preparados” e formados sobre os oprimidos, que, na lógica meritocrática, 

seriam os que se esforçaram menos. Eles, segundo essa concepção, seriam menos capazes. 

Todavia, o que não fica explicitado na ideologia hegemônica são as diferenças materiais e a 

injustiça da própria forma de ser desse sistema. Essa é a crítica ao reprodutivismo do sistema 

considerado injusto e desigual que teria na educação uma forma de perpetuação e manutenção 

da ordem dominante.  

A escola, além de transmitir a educação na lógica da cultura burguesa, formaria 

quadros da repressão do Estado: policiais, juízes, exército, e quadros para a perpetuação da 

ideologia da sociedade burguesa: professores, padres, pastores e jornalistas seriam exemplos 

de algumas das profissões que serviriam ao propósito de transmissão da cultura da burguesia. 

Através de sua ideologia hegemônica, persuadir várias personalidades a agir de acordo com o 

que o sistema desejaria. Ideias como: estudar para atuar no mercado de trabalho, viver e 

consumir como a sociedade do consumo espera (LINHARES; MESQUITA; SOUZA, 2000). 

 

Desde a pré-primária, a Escola toma a seu cargo todas as crianças de todas as 

classes sociais, e a partir da Pré-Primária, inculca-lhes durante anos, os anos 

em que a criança está mais „vulnerável‟, entalada entre o aparelho de Estado 

familiar e o aparelho de Estado Escola, „saberes práticos‟ (des „savoirs - 

faire) envolvidos na ideologia dominante (o francês, o cálculo, a história, as 

ciências, a literatura), ou simplesmente, a ideologia dominante no estado 

puro (moral, instrução cívica, filosofia). Algures, por volta dos dezesseis 



43 
 

anos, uma enorme massa de crianças cai „na produção‟: são os operários ou 

os pequenos camponeses. A outra parte da juventude escolarizável continua: 

e seja como for faz um troço do caminho para cair sem chegar ao fim e 

preencher os postos dos quadros médicos e pequenos, empregados, pequenos 

e médios funcionários, pequeno-burgueses de toda a espécie.  Uma última 

parte consegue ascender aos cumes, quer para cair no semi-desemprego 

intelectual, quer para fornecer, além dos „intelectuais do trabalhador 

colectivo‟, os agentes da exploração, (capitalistas, managers), os agentes da 

repressão (militares, polícias, políticos, administradores) e os profissionais 

da ideologia (padres de toda a espécie, a maioria dos quais são „laicos‟ 

convencidos). (ALTHUSSER, 1970 apud LINHARES; MESQUITA; 

SOUZA, 2000, p. 1505).  
  

Nesse sentido, pode-se se supor que a educação seria a principal forma de perpetuação 

da cultura dominante, pois ela estaria estruturada no sentido de formar uma cultura piramidal, 

hierarquizada, desigual e de exploração de uma classe sobre outra que quase tudo produz, mas 

que quase nada lhe pertence, segundo Linhares, Mesquita e Souza (2000). 

A educação formaria profissionais liberais para quadros médios na sociedade 

burguesa, como médicos e advogados. Políticos e empresários formariam o topo da pirâmide 

social. E, por fim, a educação profissionalizante formaria a base da pirâmide social com o 

proletariado que trabalharia nas fábricas (SAVIANI, 2013).  

Essa lógica de pensamento explanada anteriormente é o que se chama de escola 

dualista. Teoria esta que também fundamentou as críticas da teoria crítico-reprodutivista e que 

via a escola cingida, dividida em classes sociais. Uma escola para ricos, com bom conteúdo 

humanístico e propedêutico, e uma escola para os mais pobres com péssima estrutura, 

professores mal pagos e sem boa formação profissional.  

Traduzindo essa perspectiva para o Brasil, sob este olhar crítico importado para o País, 

pode se pensar que, por traz da teoria do Capital Humano e o ideal que tal teoria se propunha, 

na prática, o que se observava era bem diferente dos discursos e propagandas oficiais. Houve 

neste período diminuição da verba para a educação, (CUNHA, 1981). Também ocorreu a 

proletarização dos professores, além do sucateamento da educação pública, que, até então, 

não era universal, mas havia qualidade, pois atendia os níveis médios e altos da sociedade que 

estudavam em escola pública.  

O arrocho salarial foi uma das marcas registradas da política 

econômica do regime militar. No conjunto dos assalariados oriundos 

das classes médias, o professorado do ensino básico foi um dos mais 

atingidos pelas medidas econômicas que reduziram drasticamente a 

massa salarial dos trabalhadores brasileiros. O processo da sua 

proletarização teve impulso acelerado no final da década de 1970 e a 

perda do poder aquisitivo dos salários assumiu papel relevante na sua 
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ampla mobilização, que culminou em várias greves estaduais entre 

1978 e 1979. (BITTAR; FERREIRA, 2006, p. 1116).  

 

A educação tecnicista e também profissionalizante servia a um propósito dual. Uma 

vez que haveria uma educação de formação para os mais ricos ingressarem no vestibular e 

uma educação tecnicista
8
 para os mais pobres se empregarem e formarem a massa da força de 

trabalho. Portanto, uma educação para a classe média e alta burguesia e outra educação para o 

proletariado, havendo uma cisão presente, não de forma alardeada, mas real na forma que foi 

estruturada a educação no período de 1964 a 1985 (CUNHA, 1981). 

Para CUNHA (1981), a educação não facilitava a transposição de barreiras de classes, 

servindo a um propósito de segregação e divisão de classes, uma vez que a educação do 

proletariado não dava a formação adequada para o ingresso nas universidades públicas, mas 

tão somente a formação profissional.  Incorporado como política educacional oficial da 

Ditadura Militar, o tecnicismo abarcou a teoria do Capital Humano de forma peculiar na 

educação, pois esta propunha um ideal de que todos são capitalistas em potencial, pois detêm 

parte do capital (Capital Humano) tão necessário para a produção. Tão ou mais relevantes, 

segundo essa concepção, que o capital físico como terra, matéria prima, os meios de produção 

como um todo. Estava também embutida nessa a visão, a ideia de que a educação seria capaz 

de equalizar desequilíbrios sociais, aumentar a renda, melhorar o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), mas que para isso seria necessário investimentos para se 

potencializar esse capital.  

Contudo, o que vimos efetivamente no Brasil foi o desmantelamento de uma escola 

tradicional pública e de qualidade para um modelo escolar que, muitas vezes, não é capaz de 

ensinar conteúdos curriculares formais, não é crítica, portanto, não é politizadora. O que 

vimos nos anos de 1964 a 1985 foi o sucateamento da escola pública, o fortalecimento e 

crescimento do setor privado na educação e em todas as áreas da sociedade brasileira, a 

promessa de universalização da educação, quando houve diminuição de investimentos. Estes, 

quando houveram, foram insuficientes. Aconteceu a diminuição gradativa do salário dos 

professores e a perda do prestígio e status social da profissão, apesar do aumento da formação 

                                                             
8
 Com base no pressuposto da neutralidade científica e inspirado nos princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a reorganização do processo educativo de maneira que o torne 

objetivo e operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do 

trabalho pedagógico. Se no artesanato o trabalho era subjetivo, isto é, os instrumentos eram dispostos em função 

do trabalhador e este dispunha deles segundo seus desígnios, na produção fabril essa relação é invertida. Aqui, é 

o trabalhador que se deve adaptar ao processo de trabalho, já que este foi objetivado e organizado na forma 

parcelada. (SAVIANI, 2013, p.381) 
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gradativa da formação educacional dos brasileiros neste período (1965-1985), e a demanda de 

mais formação, segundo Bittar & Ferreira (2006). 

 

Podemos concluir, inicialmente, que a ditadura militar, por meio das duas 

reformas educacionais aqui tratadas, colocou em extinção a antiga carreira 

(profissionais liberais) e criou a atual categoria dos professores do ensino 

básico. Este processo foi acompanhado do rebaixamento das condições 

econômicas, bem como da formação acadêmica dos professores, combinação 

perversa que vem se constituindo em um dos principais problemas da escola 

pública. (BITTAR; FERREIRA, 2006, p. 1174-1175).  

 

 Não ocorreram grandes esforços do governo para a superação da limitação do tempo 

em sala de aula; para o aumento de número de vagas no ensino básico, médio e superior; para 

a melhoria da estrutura física; para estabelecer um plano salarial e de carreira para 

professores, bem como para que houvesse a destinação de uma fatia maior do PIB (Produto 

Interno Bruto) para a educação (CUNHA, 1981).  

O governo civil-militar preferiu focar seus esforços em investimentos de infra-

estrutura e industrialização pela tecnocracia. Conforme exposto anteriormente, nesse período, 

pode-se verificar ideais de liberação nos discursos oficiais, ou seja, propunha um ambiente 

universitário mais democrático, em que houvesse mais espaço para todos. Todavia, na prática, 

pode-se constatar distância entre o que se falava e o que se fazia. Os principais atores do jogo 

político desse período saíam em defesa do capitalismo brasileiro com slogans como: País 

grande, País do futuro, Brasil grande potência. Embora tenha havido crescimento 

econômico, não se conseguiu qualitativamente melhorar serviços públicos como educação 

(Bittar; Ferreira, 2008). 

Os críticos-reprodutivistas apontam para a realidade que, segundo eles, havia por trás 

da teoria do Capital Humano que se fundamenta no Liberalismo Econômico existia uma 

parceria civil-militar, público-privada para não mudar esse estado de coisas e continuar a 

lógica da desigualdade social e a exploração de classes. Nesse contexto, a educação exerceria 

função fundamental através do modelo tecnicista que, fundamentada na ideologia do Capital 

Humano, serviria, em escala macro, a essa lógica de injustiça. Tendo como fundamento 

basilar a educação como fonte de perpetuação da cultura dominante (Escola como Aparelho 

Ideológico do estado).  

Cunha (1981) expôs que havia dois mecanismos contraditórios e coexistentes no 

Período Militar: mecanismo de liberação, pois havia, ainda que de forma insuficiente, 

aumento na taxa de escolarização e medidas para diminuição do analfabetismo, com aumento 
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do tempo mínimo obrigatório nas escolas. Uma das formas de liberação que o Governo 

Militar lançou mão foi o MOBRAL. 

O MOBRAL foi criado pela Lei n 5.370, de 15-12-67, e iniciou suas 

atividades, regularmente, em setembro de 1970. Seu objetivo prioritário era a 

alfabetização da população urbana analfabeta de 15 a 35 anos. A partir de 

1974, o MOBRAL foi autorizado a alfabetizar, também, a população de 9 a 

14 anos (CUNHA, 1981, p. 255). 

 

Outro mecanismo que convive com o mecanismo de liberação seria o de contenção. 

Por esse entendimento, argumenta-se que, diferente das proposições da teoria liberal e da 

Teoria do Capital Humano, nós não seríamos capitalistas em potencial, pois não seríamos 

detentores dos meios de produção. Nem sempre o aumento de escolaridade estaria associado 

ao aumento de renda, uma vez que o próprio sistema capitalista teria limitações internas, não 

havendo espaço para o desenvolvimento pessoal de todos, sendo que os recursos seriam 

escassos e limitados. Tendo-se a o mecanismo da contenção como referência, pode-se pensar 

que no sistema econômico capitalista, a divisão seria desigual e injusta uma vez que os donos 

dos meios de produção teriam muito, e os donos da força de trabalho seriam possuidores de 

poucos recursos, além desses últimos sofrerem com o mecanismo de mais-valia
9
, ou seja, o 

patrão reteriam para si a maior parte dos rendimentos da sua força de trabalho.  

Foi Wright Mills (apud Cunha, 1981) que expôs a política de contenção nos Estados 

Unidos. Desde o final do século XIX até a segunda década do século XX, ampliou-se a 

escolarização nos EUA, graças a políticas públicas educacionais de liberação. Essa política 

teve sua justificativa na necessidade econômica, uma vez que o mercado de trabalho exigia 

cada vez mais mão de obra letrada. Até os anos 60, não houve transtornos na relação entre o 

sistema de ensino e o mercado de trabalho. Contudo, posteriormente, começou a aparecer 

dificuldades para preencher vagas no ensino superior, formando excedentes não empregados 

naquela função, almejada e com formação. Devido a esse processo, surgiu a preocupação com 

esse excedente e o temor de que essa classe altamente letrada tivesse atitudes anti-sociais. 

Respondendo a essa situação, surgiu nos Estados Unidos uma doutrina de contenção aceita 

                                                             
9
 A extração de mais-valia é a forma específica que assume a EXPLORAÇÃO sob o capitalismo, a differentia 

specifica do modo de produção capitalista, em que o excedente toma a forma de LUCRO e a exploração resulta 

do fato da classe trabalhadora produzir um produto líquido que pode ser vendido por mais do que ela recebe 

como salário. Lucro e salário são as formas específicas que o trabalho excedente e o trabalho necessário 

assumem quando empregados pelo capital. Mas o lucro e o salário são, ambos, DINHEIRO e, portanto, uma 

forma objetificada do trabalho que só se torna possível em função de um conjunto de mediações historicamente 

específicas em que o conceito de mais-valia é crucial. (LAVI et al. 2013, p.361) 
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oficialmente e que pregava um nível escolar para cada função e ocupação numa ordem 

hierárquica. Essa doutrina pode ser pensada como uma contradição da própria lógica liberal 

que prega a ambição, oportunidades justas, equalização social e meritocracia, mas tem 

limitações em sua própria estrutura interna, onde há contenção na educação para se evitar 

“desperdício” e não causar cólera social. Sendo assim, nestas conjecturas, haveria um excesso 

e um desequilíbrio do ponto de vista pragmático. Para causar um novo “equilíbrio social”, 

deveria se colocar barreiras escolares, e os gastos “excessivos” com educação seriam 

evitados. Essa mesma política foi adotada e assimilada na política educacional do Governo 

Civil-Militar. 

Contudo, para Schultz (1973), a renda seria conforme a qualificação técnica e 

profissional, proporcionalmente à produção e de acordo com as leis econômicas do livre 

mercado, tal como a lei da oferta e procura. Sendo que a teoria liberal promete o sonho 

americano ou brasileiro de ambições pequeno-burguesas, onde o indivíduo será livre, igual e 

proprietário. Nessa concepção teórica, ele somente seria livre e igual se for proprietário, uma 

vez que a propriedade privada é o primeiro direito e garantia, pois sem propriedade, portanto 

sem consumo, não haveria cidadão nessas condições no estado burguês. 

Por sua vez, a teoria do mecanismo de contenção desvenda realidades contraditórias 

em um ideal que se propõe ser de liberação, mas que possuiria mecanismos de contenção para 

manter a ordem vigente. Ora contém e ora libera em um processo que não é tão livre como 

propõe a ideologia liberal por parte de empresas e do Estado. (BRANDÃO apud CUNHA, 

1981).  

Formas de contenção também ocorreram por parte de empresas como apontou Zaia 

Brandão (apud CUNHA, 1981). Esta pesquisadora, em seus estudos, apontou para o 

funcionamento desse mecanismo no meio empresarial. Nesse sentido, conforme exemplo 

concreto exposto nos trabalhos da estudiosa citada, a contenção tratar-se-ia basicamente de 

uma política interna de uma empresa observada por ela onde não se contratava técnicos 

formados em escolas técnicas, mas que preferia treinar jovens do interior do País para lhe 

prestarem serviços. Isso porque, uma vez que esses jovens não teriam grandes ambições, 

ficariam em seus cargos e não causariam rotatividade. Eles também, nesse sentido, bom 

desempenho em suas funções, uma vez que ali pretenderiam permanecer por tempo 

indeterminado.  Essa não é uma atitude de todas as empresas, mas poderia se tornar uma 

cultura organizacional. 

Em outro sentido, Cunha (1981) aponta para a situação dos técnicos com formação em 

escolas regulares. Esses profissionais buscariam maior formação, pois teriam ambição. Por 
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outro lado, não haveria vagas nos altos postos das empresas para todos, o que causaria 

insatisfação. Assim, seria melhor para as organizações empresariais que elas contratassem 

pessoas sem perfil ambicioso, caso dos jovens do interior. É nesse contexto que o mecanismo 

de contenção seria empregado (BRANDÃO apud CUNHA, 1981). 

Para Cunha (1981) esse diálogo ambíguo de liberação e contenção pode ser 

visualizado na situação em que, cada vez mais, se exige níveis de estudo para funções onde 

antigamente não se exigia. Aqueles que não se adequam formam a força de trabalho 

excedente que serão o subproletariado que ganhará menos, enquanto que se promete melhores 

salários às pessoas com curso superior. No entanto, não há empregos de mão de obra 

qualificada para todos, mesmo com demanda social.  

O Estado, assim como no período de Ditadura Civil-militar, agiria no sentido de não 

abrir mais vagas em universidades públicas ou limitaria essas vagas. Isso porque, no mercado 

de trabalho, não haveria vagas para todos. Desse modo, tal situação poderia gerar, segundo a 

ideologia dominante, atitudes subversivas e antissociais, se o Estado não agisse no sentido da 

contenção. Esse processo evidencia as contradições presentes nos pressupostos teóricos da 

Teoria do Capital Humano do Economista da Universidade de Chicago.  

A instituição e regulação da pós-graduação no Brasil com a Reforma Universitária 

serviria a essa dupla função: liberar melhores condições de estudos após a graduação e conter, 

através da hierarquização, que todos a possuam, já que é cara, demanda tempo e serve a uma 

lógica piramidal e hierarquizadora. Segundo Cunha (1981), ao imitar os EUA, ela se mostra 

essencialmente burguesa e paradoxal em seu modo de funcionamento.  

Cunha (1981) concebe que, paralelamente ao aumento da exigência de escolarização, 

nem sempre melhoram os salários e as condições de vida das pessoas. Postos de trabalho que 

outrora eram preenchidos por trabalhadores analfabetos e com melhores graus de escolaridade 

passaram a exigir maior escolarização. Nesse ponto, caberia uma crítica à teoria do Capital 

Humano. Uma que a escolarização exige esforços físicos e psíquicos, estes poderiam ser 

vistos por aqueles que os realizam como maiores do que o ganho que eventualmente teriam. 

Assim, instalar-se-ia uma situação na qual não compensaria estudar porque os esforços seriam 

muitos e o retorno financeiro seria pouco diante do que foi investido. Assim, o acréscimo de 

salário teria pouca relevância dado o esforço dos indivíduos. Portanto, a educação serviria 

apenas a uma lógica de mercado, inconstante, constantemente mutável e insaciável como 

qualquer bem de consumo.  

Nesse sentido, a lei da oferta e procura não serviria, portanto à equalização social, 

mas quanto maior a oferta de mão de obra qualificada, menores salários, pois haveria muita 
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oferta e demanda limitada de cargos, empregos e postos de trabalho. Para a perpetuação dessa 

lógica foi que empresas sempre mantiveram um exército ocioso de desempregados. Havendo 

muita procura, os salários se mantinham baixos e os trabalhadores tinham que se contentar 

com isso, pois há milhões de trabalhadores na informalidade e desemprego (CUNHA, 1981).  

Para Saviani (2013), esse modelo educacional hegemônico não seria para mudar esse 

estado de coisas nem pela via liberal e muito menos pela via revolucionária, mas serviria para 

manter a engrenagem do sistema funcionando. Servindo ao controle social, fazendo 

concessões que possibilitam avanços, mas que serve à lógica do controle. Fazendo da 

educação tecnicista e liberal uma forma de perpetuar e justificar a atuação do mercado junto 

ao Estado e maquiar lógicas internas de desigualdade e injustiça através de ideais de seus 

pressupostos ideológicos, tais como: mérito, consumo, empreendedorismo e trabalho.  

Na realidade brasileira, que é um país com histórico de colônia de exploração, 

escravidão e desigualdades sociais, a realidade de importação de tal ideologia burguesa como 

a teoria do Capital Humano foi a realidade do sucateamento do sistema público de ensino. O 

desenvolvimento de um capitalismo agressivo, autoritário, arbitrário e desigual no período de 

1964 a 1985 pode ser considerado como um elemento importante no estabelecimento de um 

modelo de educação cada vez mais voltado para o mercado e negligenciador da formação 

humanística capaz de formar agentes conscientes para a transformação política e social do 

país. Dessa maneira, seguindo-se essa lógica, pode-se supor que a educação ficou elitizada, 

dual, ambígua, servindo para aumentar cada vez mais o caos educacional no Brasil. 

Outra concepção teórica que fez parte do grupo não hegemônico no período militar 

foi a teoria do sociólogo Pierre Bourdieu (1975), autor francês que concebia a escola como 

espaço de reprodução da violência existente na sociedade. Contudo, não era a violência 

explícita praticada pelas classes superiores através do aparato repressor do Estado como a 

polícia, Exército, mas seria uma violência sutil, simbólica, mais no plano da subjetividade, 

porém não menos efetiva e cruel. Essa violência se reproduziria em forma de ideologia que 

seria ensinada em forma de verdade fundamental para crianças, adolescentes e jovens. Esses 

alunos aprenderiam a cultura burguesa e seriam, de forma sutil, obrigados a aceitá-la e 

incorporá-la ou mesmo introjetá-la como verdade sob pena de disciplina escolar se não o 

fizesse, pois esse era o dogma escolar, cultural e civilizacional a ser seguido nessa perspectiva 

conservadora, essa dialética que se dá o nome de violência simbólica. Assim sendo, os alunos 

seriam disciplinados, assujeitados, submetidos e domesticados de acordo com a cartilha 

dominante em um processo imposto de cima para baixo, quase imperceptível para as mentes 

alienadas dessa sutil violência ou dominação simbólica. Ideologias seriam ensinadas e 
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perpetuadas pelo processo educacional como: preconceitos de gênero, preconceitos de raça, 

preconceitos sexuais, preconceitos de ordem religiosa, meritocracia, ordem natural, diferença 

natural entre os homens. Enfim é o processo e dialética que seria a violência simbólica 

(SAVIANI, 2013). 

Desta forma, no Governo Militar (1964-1985), toda essa dialética dissertada 

anteriormente está presente e intensificada no Estado de exceção que em muito extrapolou as 

ações de um Estado Liberal que também tem essa configuração, contudo sem os radicalismos 

extremados intrínsecos às ditaduras. A ideologia da Segurança Nacional e a forma como ela 

foi sutilmente incorporada na Reforma Educacional do Governo Militar deu origem à parceria 

MEC-USAID. Por esse prisma, pode-se pensar que, nas ideias de Brasil Potência, Segurança 

Nacional, Brasil, Ame-o ou Deixe-o, escondia-se uma dinâmica de violência, ora física, ora 

simbólica, pois todos que não concordassem com a proposta hegemônica seriam taxados, 

rotulados, vigiados, repreendidos, sujeitados a ameaças sutis, pois seriam considerados 

inimigos do progresso peremptório do Brasil, inimigos internos alinhados ao comunismo e à 

subversão, criminoso contra a ordem. Essa violência estaria presente na escola tradicional 

representada na figura da autoridade e das ideologias e dogmas. Estes não podiam ser 

relativizados. Nesse sentido, a violência continuou na escola tecnicista com um agravo: 

disciplinas que abririam janelas do saber e da reflexão foram eliminadas, e a proposta 

pedagógica regrediu ainda mais termos de qualidade. Acirrando a violência simbólica e física 

no espaço escolar, reproduzindo dinâmicas de opressão presentes da família, sociedade e 

Estado no ambiente ou sistema escolar segundo Saviani (2013). 

Saviani (2013) faz considerações com relação aos críticos-reprodutivistas, pois estes, 

segundo ela, teriam construído teorias explicativas e explanatórias do sistema educacional e 

da educação de uma forma geral, mas não teriam exposto teorias pedagógicas que visassem 

uma solução ou mesmo um caminho de luta e resistência, ficando limitados às críticas ao 

sistema e a seu modo de reprodução considerado injusto. Nesse sentido, assim agindo, os 

críticos-reprodutivistas no Brasil teriam contribuído para denunciar a Política Educacional da 

Ditadura Militar, mas não a teriam transcendido com uma outra alternativa pedagógica, 

fomentando, desse modo, um pessimismo em relação ao processo educacional. Dessa forma, a 

escola seria vista de um único modo como opressora, injusta, determinista, enquanto, na 

verdade, a escola seria um espaço de paradoxos. Todas essas dinâmicas de opressão estariam 

presentes nela. Contudo, por outra via, mesmo com um estado tirânico, uma escola precária 

seria o espaço do aprender, dialogar e se relacionar com o mundo. Nesta perspectiva já se 

abririam muitas possibilidades, ainda que não-hegemônicas e marginalizadas, de resistência, 
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esperança, justiça, construção do saber e da cidadania. Ainda que um governo despótico 

hierarquicamente superior tenha uma postura rígida e contraproducente, a opção da escola, 

professores, pais e alunos pode ser diferente. Enfim, é nesta perspectiva de mudança e de 

construção de uma outra pedagogia que os críticos-reprodutivistas não teriam se engajado, 

apesar de suas notáveis contribuições.  

O debate no terreno da economia girava, basicamente, entre duas correntes, que 

configuravam perspectivas teóricas diversas e visões de mundo diferentes. Uma liberal e 

conservadora que via o mundo, a escola e o mercado como entidades harmônicas e com 

algumas distonias sistemáticas, capazes de serem superadas através da escola em parceria com 

o capitalismo. Na outra perspectiva teórica oposta, situava-se o capitalismo e suas 

superestruturas: escola, Estado e mercado. Estes eram tomados como sendo a causa e a fonte 

geradoras de caos e desarmonia social. O confronto dessas duas idéias, durante a Guerra Fria 

ou mais especificamente no período da Ditadura Civil-Militar (1964-1985), trouxeram 

diferentes desdobramentos e dramas nacionais e internacionais.  
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4 REFORMAS DO ENSINO 2º GRAU E OS ACORDOS MEC-USAID 

 

Estudar como se deu a materialização da cultura liberal na realidade brasileira, como 

foi o intercâmbio cultural e em quais condições éticas, sociais, políticas e econômicas se 

deram a importação de tecnologia educacional para o Brasil é importante, à medida que 

discutiremos a relação Brasil-EUA e os seus desdobramentos éticos, o custo desta 

proximidade para o Brasil e mais precisamente para o sistema educacional brasileiro. Enfim, 

se nos capítulos anteriores abordamos o que é a teoria do Capital Humano, o que significou 

historicamente a ditadura militar; agora estudaremos mais especificamente a reforma do 

ensino secundário, a materialização de uma leitura do Capital Humano e o responsável por 

todo esse processo, que foram os acordos MEC-USAID. 

Os “Anos de Chumbo”, como são conhecidos os anos da ditadura civil-militar, foi 

uma época marcadamente acentuada pela opressão, violência e desigualdade social. Essa 

expressão metafórica tem correlação com o elemento químico chumbo e sua composição e 

característica.  Assim como o chumbo que é denso, compacto, tóxico e pesado, aquele período 

é visto como uma atmosfera pesada, opressora, densamente rígida, sobretudo quanto à 

liberdades individuais e coletivas de expressão. 

Como foi dito no capítulo anterior, a Ditadura Civil-Militar reuniu muitas contradições 

e foram, na suposta tentativa de superá-las, que as reformas educacionais se deram e, mais 

especificamente a reforma do ensino secundário com a lei 5692/71, que instituiu a Reforma 

do Ensino Médio. Essa reforma estabeleceu como padrão ou norma universal a ser alcançada 

um modelo de escola polivalente ou profissionalizante. Como a semântica da palavra 

polivalente indica, esse formato de escola idealmente propunha um modelo pedagógico no 

qual o aluno iria articular a teoria com a prática, aliando propedêutica e pragmatismo. Com 

isso, esperava-se que o aluno se transformasse em um cidadão, aprendiz e profissional com 

inúmeras habilidades e competências.  

Essa concepção ideológica ideal teve implicações materiais que serão abordadas neste 

capítulo. Contudo cabe agora dizer que esse pressuposto teórico teve inspiração na Teoria do 

Capital Humano, teoria esta já exposta e explorada do capítulo anterior. A implantação desta 

teoria se deu no plano real através das parcerias MEC-USAID. Para entender melhor esse 

episódio, é relevante compreender o contexto geral e específico dessa parceria e todos os 

desdobramentos a ela correlatos, para Saviani (2013). 
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Antes de falarmos da aliança entre militares e civis tecnocratas com o governo 

americano é importante entendermos a política diplomática americana. A partir do século 

XVIII e XIX, começa a ascensão dos Estados Unidos da América como grande nação 

republicana e império, aumentando sobremaneira sua influência no continente americano, 

competindo com a hegemonia geopolítica inglesa, que então era o grande parceiro comercial e 

político do Brasil e quase que de todo o restante do continente americano.  A influência e o 

controle dessa nova dominação geopolítica passou a se dar através da coerção e da coação 

bélica através de inúmeras invasões, ataques e desrespeito a soberania nacional dos países  

latino-americanos. A essa política de coação se deu o nome de big steek, significando grande 

cassetete, tratando-se de alusão uma ao uso da força como forma de perpetuação do poder 

político, militar, geográfico e econômico na América. Essa política se baseou na doutrina de 

Monroe, presidente americano no começo do século XIX, que pregava a América para os 

americanos, condenando o colonialismo e imperialismo europeu no continente americano 

(ARAPIRACA, 1979).  

Segundo Saviani (2013), com a Primeira Grande Guerra Mundial, a influência inglesa 

no continente americano e mais especificamente no Brasil começa a declinar. Foi um 

processo natural, resultante dos efeitos traumáticos da guerra que trouxe muitos prejuízos 

físicos, morais e bélicos, mesmo para as nações vencedoras. Por sua vez, os Estados Unidos, 

aproveitando dessa oportunidade histórica, aumentou sua influência na América, pois 

diferente de nações europeias, não sofreu ataques em seu território nacional, ficando livre para 

prosperar economicamente no período das duas grandes Guerras. É nessa época que a política 

diplomática americana tem uma guinada para outra direção.  

Em 1933, tem início a Política de Boa Vizinhança americana no governo de Franklin 

D. Roosevelt. Tratava-se de uma mudança drástica do modo como se dava a interferência 

diplomática estadunidense. Não mais uma perpetuação hegemonicamente violenta e 

truculenta, mas, agora, por meios mais sutis e subliminares de dominação e perpetuação 

política. Os Estados Unidos viram que a intervenção militar direta trazia muitos efeitos 

colaterais como ressentimento, sentimento antiamericano, revolta, rebeldia e até mesmo o 

caos ou anarquia social.  Por essas razões, a diplomacia americana fez uma outra política 

diplomática, bem menos óbvia e mais efetiva. Um marco histórico do início desta política é a 

Conferência Pan-americana de Montevidéu. Contudo, outros esforços de aproximação 

diplomática americana já vinham sendo realizados antes como: a Primeira Conferência Pan-

americana de 1889-1890; II Conferência Pan-americana que ocorreu na capital do México em 

1901; III Conferência Pan-americana de 1906 no Rio de Janeiro; IV Conferência Pan-
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americana de 1910 em Buenos Aires; V Conferência Pan-americana de 1923 em Santiago de 

Chile; VI Conferência Pan-americana de 1928 em Havana, Cuba; VII Conferência Pan-

americana de 1933 de Montevidéu - já mencionada; Conferência interamericana de 

Consolidação da Paz de 1936 em Buenos Aires, Argentina - esta conferência contou com a 

presença do então presidente americano Franklin Delano Roosevelt; VIII Conferência Pan-

americana de 1938 realizada em Lima, Peru; Conferência Interamericana sobre Problemas da 

Guerra e da Paz, realizada em 1945 em Chapultepec, México; Conferência Interamericana 

para a manutenção da paz e Segurança no Continente que ocorreu na cidade do Rio de janeiro 

em 1947; IX Conferência Pan-americana de 1948 em Bogotá, Colômbia e através da Carta da 

Organização dos Estados Americanos é criada a OEA e por fim tem-se; X Conferência Pan-

americana de Caracas em 1954, sendo a última conferência uma vez que seus trabalhos a 

partir de então seriam direcionados pela OEA (Organização dos Estados Americanos). 

Percebe-se o grande esforço político americano de garantir e aumentar a hegemonia política 

sobre o continente americano (ARAPIRACA, 1979).  

De acordo com Arapiraca (1979), é neste período histórico que o Brasil começa a se 

americanizar. Essa influência se deu através da arte, da música, do cinema e na educação. Na 

arquitetura e na cultura, o Brasil ficou se parecendo cada vez menos com Portugal e cada vez 

mais passou a ter influência da cultura ianque. Carmen Miranda canta em inglês, faz sucesso 

no Brasil e Estados Unidos, é um exemplo simbólico da Política de Boa Vizinhança. Ela foi 

atriz de cinema em Hollywood e foi uma das pessoas que fizeram esse intercâmbio cultural 

entre Brasil e Estados Unidos. Na política, Getúlio Vargas era um grande aliado de Franklin 

Delano Roosevelt, demonstrando a política de boa vizinhança na prática comercial entre os 

dois países com a política desenvolvimentista incentivada pelos Estados Unidos da América. 

Nesta aliança, havia um paradoxo. De um lado, os interesses internacionais, e de outro o 

nacionalismo, que se expressava na economia através do nacional desenvolvimentismo.   

Segundo Arapiraca (1979), no campo educacional, na primeira metade do século XX, 

a pedagogia que estava em voga era a pedagogia da Escola Nova. Anísio Teixeira, Fernando 

Azevedo e Lourenço Filho foram os nomes de seus principais representantes. Eles efetuaram 

importantes lutas pela escola pública, laica e de qualidade, além de encabeçarem campanhas 

contra o analfabetismo e pelo aumento da escolarização brasileira como medida a ser 

encabeçada e perseguida pelo Estado Brasileiro. Por sua vez, essa concepção pedagógica 

contém características que podem ser consideradas negativas, como o psicologismo, o 

individualismo, e o foco sobremaneira no indivíduo e sua limitações educacionais e não nas 

determinantes sócio-culturais, contribuindo para alienação político-social do aluno. Esse 
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modelo, apesar de avanços em relação à pedagogia tradicional e seu maior humanismo além 

da boa vontade dos pioneiros da Escola Nova, contribuiu para maior sucateamento da escola 

pública, elitização da educação. Ele também abriu caminho para o tecnicismo educacional, 

pois dentro da própria filosofia da escola nova havia elementos da teoria liberal, tais como: 

individualismo e meritocracia. A ala menos progressista da Escola Nova irá se aliar 

futuramente aos reformadores da educação no período militar. O próprio Valnir Chagas se 

dizia discípulo de Anísio Teixeira.  

Dando continuidade a esse avanço norte-americano sobre o continente latino 

americano, por fim, temos a Doutrina de Truman. Trata-se de uma aliança mundial contra o 

avanço do comunismo no mundo. Leva o sobrenome do então presidente que sucedeu 

Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman e tem como contexto a Guerra Fria e a colaboração 

técnica, econômica, além de trocas culturais e ideológicas entre os países capitalistas. Entre 

um de seus planos está o plano Marshall, que se tratava de uma ajuda econômica através de 

empréstimos para países destruídos pela Segunda Guerra Mundial, mas também servia para 

manter a influência e sujeição desses países aos Estados Unidos, além de evitar o avanço 

socialista sobre esses territórios. É neste contexto que conferências, congressos, intercâmbios 

e empréstimos se darão dos Estados Unidos para o Brasil. Exemplos desses são os 

empréstimos da Usaid (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) 

para a reforma do ensino no Brasil, além dos empréstimos do FMI (Fundo Monetário 

Internacional), que tão marcadamente fizeram parte da política econômica no Governo 

Militar, aumentando o endividamento e a dependência internacional (ARAPIRACA, 1979). 

Segundo Arapiraca (1979), a USAID foi criada em 1961 pelo então presidente John 

Fitzgerald Kennedy e, antes do Governo Militar, já havia feito parcerias e empréstimos ao 

governo brasileiro. Contudo, a partir de 1964, esse intercâmbio se intensifica e aumentam-se 

os empréstimos e investimentos no Brasil.  

A atuação da USAID em todo mundo é objeto de controvérsia. Ela é acusada de ter 

relação direta e imbricada com a CIA (Agência Central de Inteligência) e de influenciar, 

manipular, vigiar e desestabilizar governos, culturas e mercados a favor do Imperialismo 

Norte-Americano. Um ponto de vista que pode ser considerado é o de que esses programas e 

políticas de ajuda de organizações internacionais podem parecer filantropia, quando na 

realidade podem não ser. Eles podem esconder lógicas de dominação, sujeição, dependência e 

controle social. Esses empréstimos, frequentemente, são realizados com uma alta taxa de 

juros. Por isso, comumente, aqueles que emprestam lucram e muito com esse intercâmbio 

político-ideológico. É aprofundando esse contexto que melhor entenderemos a Reforma do 
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Ensino Médio na Ditadura Civil-Militar que se instalou no poder através de um Golpe de 

Estado em 1964. 

De acordo com Arapiraca (1979), por séculos, a forma de exploração das nações não 

desenvolvidas foi o colonialismo que explorou a matéria prima nacional que seria enviada 

para o uso durante a revolução industrial na Europa. Contudo, o tempo passa, as estações 

mudam e o capitalismo altera-se conforme as necessidades daquele momento histórico. Com a 

Revolução Bolchevique de 1917, o capitalismo não era mais o modelo econômico 

monopolista no cenário geopolítico internacional. Devido a esse evento histórico, o 

capitalismo teve que se adaptar, deixou de ser o capitalismo com aspectos mais “selvagens” 

como se via na primeira Revolução Industrial e foi se modificando, humanizando-se aos 

poucos. É sob este contexto que, na década de trinta, começou a industrialização no Brasil, 

então com contornos mais nacionais e nacionalistas. Os EUA não mais usavam de violência 

contra as nações aliadas, até porque poderia levar ou conduzir seus aliados ao socialismo, 

sendo que a diplomacia exigia então harmonia, sabedoria e prudência. Se a indústria nacional 

visava a diminuição da balança comercial desfavorável e a queda de compra de produtos 

industrializados estrangeiros, o capitalismo precisou mudar para ampliar seu poder e seus 

lucros. Para tal ação utilizou de importação de tecnologia para o desenvolvimento industrial e 

científico do país através de importação de maquinário, consultorias, cursos e educação que 

contribuiria para o progresso da nação.  

Como já foi dito, a ajuda multilateral não é neutra e nem uma atividade filantrópica. 

Muitas vezes, ela esconde dialéticas de dominação sobre nações subdesenvolvidas. Para 

exemplificar tal ação, podemos dizer que, se antes a exploração colonial se dava através do 

extrativismo de matéria prima nacional e o país era despojado através de uma tirana 

imposição internacional a despeito de toda vontade nacional, agora a aliança se dava de 

maneira mais complexa pela aliança entre burguesia nacional e o capital internacional. Esse 

processo de dominação se dava através de associações civis e estatais. Ou seja, interesses de 

Estado e interesses não-governamentais, interesses de mercado ou interesses privatistas. Tais 

associações eram: Rotary Club, Função Ford, Fundação Rockfeller, Lions Club e Movimento 

Internacional das Igrejas, como exemplos de instituições não governamentais. Entre 

instituições públicas e ou de interesses públicos, temos: CEPAL (Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe), UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e a Cultura) OIT (Organização Internacional do Trabalho), PNUT (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento), OMS (Organização Internacional do Comércio); 

etc. A UNESCO, como instituição pertencente a ONU, patrocinou muitos projetos 
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educacionais liberalizantes, fundamentados e justificados em uma suposta filantropia que 

mascarava a intenção dos verdadeiros financiadores das Nações Unidas, que então era 

aparelhada pelos EUA. Este injetava dinheiro nesses órgãos em troca de apoio e propagação 

da ideologia de liberação nos mais distantes confins da terra, pois ali queriam chegar as 

ambições capitalistas e liberais do Imperialismo Norte Americano (ARAPIRACA, 1979).  

Além da exploração e lucros exorbitantes com exportação de consultoria tecnológica 

que aumentava a dependência, pois os empréstimos nunca eram suficientes, a implementação 

tecnológica era sempre de tecnologia defasada. Sempre atrás da concorrência internacional. 

Assim, aumentava-se a dependência e o endividamento, pois os recursos eram escassos, o 

montante de empréstimo era alto, a receita baixa e os juros elevados, além das prestações a se 

perder de vista. Essa conjuntura levava à instalação de uma nova ordem mundial com 

mecanismos mais sutis e engenhosos de dominação estrangeira em terras nacionais.  

Com as novas mudanças que apresentariam a face de filantropia, desenvolvimento e 

progresso, o que o capitalismo quis foi adaptar para ganhar, sempre com segundas intenções, 

para angariar mais fundo a fim de aumentar o acúmulo de capital. Para efetuar essa meta era 

preciso mudar as dinâmicas sociais, modernizar o capitalismo e, para isso, a educação era 

fator preponderante. É nesta perspectiva que os cidadãos dos países de terceiro mundo como o 

Brasil tinham que deixar a herança do trabalho escravocrata em uma produção mais de 

subsistência e passarem a ser consumidores no âmbito do mercado nacional e internacional 

(ARAPIRACA, 1979).  

Segundo Arapiraca (1979), as empresas internacionais almejavam novos mercados, 

além de mão de obra mais barata que em seus países de origem. Para isso o Brasil 

representava uma fonte de riquezas virgens a serem exploradas como mercado e como agente 

fornecedor de mão de obra barata.  E onde entra a educação? A educação serviria a propósitos 

profissionalizantes e, portanto, mercadológicos. Ou seja, não mais uma pedagogia tradicional 

de formação propedêutica, mas uma educação imediatista, pragmática e, portanto, tecnicista 

que se resume a funcionar na ordem da técnica, da mecânica, em uma perspectiva muito mais 

positivista de uma sociedade laboral, mecanicista, ordeira e produtivista, excluindo aspectos 

críticos, lúdicos e humanísticos. Para realizar semelhante feito concebido pelo Estado 

Americano e associações de interesse e capital privados, reformas estruturais deveriam ser 

feitas. Deveriam ser tomadas medidas liberalizantes como erradicação do analfabetismo, 

aumento da média de escolaridade e uma escola harmônica com o mercado de trabalho que 

seria capaz de diminuir os gastos com treinamento e investimento no funcionário. No 

capitalismo que se alterava, o aumento da escolaridade, diminuição do analfabetismo de 
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crianças e adultos deveria ocorrer, não porque eles estivessem interessados no 

aperfeiçoamento político, ético e moral do cidadão, mas sim porque estas medidas 

liberalizantes potenciariam os lucros, seja por intermédio da produção, seja através de 

formação de novos mercados fornecedores, competindo com o nacional-desenvolvimentismo 

na concorrência por espaço no mercado nacional e internacional na paradoxal relação e 

aliança entre o capital nacional, representado pela burguesia nacional, e o capital 

internacional, representados através do EUA e de associações privadas.  

Para Arapiraca (1979), para a efetivação dessas políticas na materialidade era 

importante institucionalização, planejamento e ações para sua real e efetiva implantação no 

território nacional e latino-americano. Para tais proposições capitalistas, o Banco Mundial foi 

instrumentalizado para abrir espaços para a implantação e fomentação da sociedade de 

mercado também em solo latino. Essas medidas tinham fundamentação na Doutrina de 

Truman, que buscava o maior fortalecimento do capitalismo em solo de todo continente 

americano como medida para afugentar a ameaça comunista no continente, seguindo as linhas 

ideológicas da “Carta Punta del Este” de 1961 e do Conselho Interamericano Econômico e 

Social (CIES-OEA), que estabeleceram a Aliança para o Progresso em 1961 no governo de 

John Kennedy. Essa Aliança para o Progresso era semelhante ao plano Marshall europeu que 

almejava fomentar o desenvolvimento que, no caso brasileiro, era promovido pela Aliança 

para o Progresso com os seus respectivos departamentos e associações, como a USAID por 

exemplo.  

Para Arapiraca (1979), um mecanismo de planejamento e logística além de 

proposições foi o Relatório de Pearson que foi o relatório da Comissão de Desenvolvimento 

Internacional. Entre seus componentes estava o economista liberal brasileiro Roberto 

Campos. Esse grupo ansiava planejar, avaliar, analisar, ponderar e averiguar os resultados de 

vinte anos de desenvolvimento anterior ao ano de 1968. Tal objetivo foi a pedido do Banco 

Mundial e entre as metas e objetivos dos vinte anos de desenvolvimentismo e os anos que 

sucederiam como metas e objetivos estão: investimento em saúde, educação, infra-estrutura e 

capital físico, além de controle de natalidade como medida eficaz para reduzir a pobreza, pois 

quanto menos pobres nascessem, menos pobres existiriam, infiltrando no tecido social a 

comum idéia de que famílias menores favorecem a confortável vida pequeno-burguesa com 

seus valores de individualismo que segregam o homem de sua dimensão social e coletiva. 

Esse processo, como já foi dito, serve a claro processo de alienação social, mascarado em 

ajuda ou filantropia, impedindo que as pessoas tenham real consciência de classe e da 

controversa dialética social.  
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4.1 O Papel da Educação na Ajuda Internacional e a EPEN 

 

Segundo Arapiraca (1979), com a política de boa vizinhança e as conferências 

internacionais, os efeitos dessas políticas estadunidenses começam a ser observadas dentro da 

cultura brasileira ou mais especificamente na estrutura de Estado. Poder estatal este que 

coopera, alia-se e estimula a ideologia capitalista na escola, com a presença da Teoria do 

Capital Humano. As reformas do Estado brasileiro já estavam em curso anteriormente ao 

golpe de 1964, mas intensificaram e aceleram suas reformas burguesas por intermédio dos 

militares e agentes tecnocratas. O Estado Brasileiro implementou uma face capitalista mais 

selvagem de acúmulo e exploração de capital. É nesta fase que ideologias como 

individualismo e meritocracia passam a influenciar os reformadores da educação brasileira a 

arquitetarem uma reforma desprovida de crítica social e do que estava subjacente a valores 

humanistas. Entre os órgãos reformadores que seguiam as diretrizes internacionais 

anteriormente dissertadas estão EPEM (Equipe de Planejamento do Ensino Médio) e 

PREMEN (Programa de Expansão e Melhoria do Ensino). 

Um ano após o golpe civil-militar de 1964, as autoridades então constituídas no MEC, 

Conselho Federal da Educação (CFE) e da Diretoria do Ensino Secundário (DES) entenderam 

que o problema do baixo êxito da educação no Brasil era um problema de gestão e 

planejamento e que as autoridades educacionais presentes nos estados não estavam aptas para 

gerir a educação. Para tanto, uma parceria com os Estados Unidos da América seria de grande 

valia, pois eles, com grande planejamento em gestão, organização e planejamento 

educacional, transfeririam conhecimento para os agentes técnicos brasileiros, transmitindo 

habilidades e competências para maior e melhor funcionamento da mecânica social, 

superando deficiências no Sistema Educacional Brasileiro (ARAPIRACA, 1979).  

Segundo Arapiraca (1979), com essa justificativa, em 31 de março de 1965, um ano de 

aniversário do Golpe civil-militar, foi assinado um contrato de serviços de consultoria 

educacional entre a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (Usaid-

Brasil) e o MEC. Esse acordo foi efetuado através do DES (Diretoria do Ensino Secundário) e 

com o apoio do CFE (Conselho Federal de Educação). Sua vigência seria até 30 de julho de 

1967. Este acordo foi elaborado pela SUBIN (Subsecretaria de Cooperação Econômica e 

Técnica Internacional, com a numeração 512-11-610-042. Esse acordo foi concebido 

mediante pedido do MEC para o órgão internacional responsável.  

Entre os objetivos desse acordo MEC-USAID estavam prestar assessoria para os 

conselhos das secretarias estaduais de ensino no nível secundário, mais especificamente o 
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ensino de 2° grau, que passou a ser um ensino profissionalizante e técnico. Para efetuar essas 

medidas, entre as atribuições da consultoria, estava a de preparar e orientar os técnicos 

brasileiros para o planejamento de ensino. A USAID fez essa consultoria por intermédio da 

Universidade do Estado da Califórnia, mantida pela San Diego College Foundation. Na 

primeira fase de consultoria, a realização desse processo foi feita por quatro especialistas que 

foram incumbidos de oferecer serviços de consultoria aos técnicos brasileiros por dois anos 

nas áreas de planejamento de ensino secundário, nas instâncias estaduais e federais no 

aparelho burocrático brasileiro (ARAPIRACA, 1979).    

Entre os resultados a serem perseguidos e alcançados através da consultoria estavam:  

 

a) formação de uma equipe integrada por funcionários do Ministério e 

do DES devidamente treinados para orientar e assessorar, em caráter 

permanente, os estados no setor do planejamento do ensino 

secundário; (o que veio a ser a Equipe de Planejamento do Ensino 

Médio (EPEM).  

b) planos racionais sobre o ensino secundário de âmbito estadual, de 

grande e pequena amplitude, para um mínimo de seis estados e para 

tantos estados quanto permitissem as condições; (resultou no 

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio - PREMEN - 

como sendo o produto do Planejamento encomendado  a EPEM).  

c) circunstanciado relatório e recomendações ao Ministério, ao DES e 

ao Conselho (CFE) acerca das condições e reclamos do ensino 

secundário no Brasil, decorrentes do desenvolvimento de planos 

estaduais; (resultou igualmente na transformação completa do ensino 

Médio e Primário com a promulgação da Lei n9 5.692/71). 

(ARAPIRACA, 1979, p. 155-156). 
 

Segundo Arapiraca (1979), entre as obrigações acordadas, a USAID se comprometia a 

financiar a quantia de US$ 410. 000 para a realização de todos os serviços acima citados. Por 

sua vez, coube ao MEC a transferência ou delegação de responsabilidades pelas reformas 

educacionais aos DES (Diretoria do Ensino Secundário), que eram incumbidos das funções de 

indicar quatro educadores patrícios para trabalhar em cooperação com os consultores norte- 

americanos, colaborar de forma efetiva para melhor a prestação dos serviços de consultoria, 

ofertar aos ianques instalações físicas e serviços de secretariado, oferecendo toda liberdade e 

assistência necessária para a efetivação e êxito do trabalho realizado. Por fim, cabia ao 

Ministério em questão ofertar salários aos bolsistas dos diversos cursos oferecidos pelos 

americanos em seu território. A seleção de bolsas de cursos, treinamentos, mestrado e 

doutorado se daria por escolha tanto de brasileiros como de norte americanos. A USAID 

também exigia que o MEC e seus órgãos hierarquicamente subalternos dessem publicidade 

dessa “ajuda externa”, ressaltando o lado filantrópico e positivo do programa. Essa 
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propaganda ou marketing capitalista dar-se-ia por jornais, revistas, televisão e rádio para 

mostrar os “benefícios” da Aliança para o Progresso com sua política de boa vizinhança com 

o Grande Irmão do Norte. 

Em vinte e sete de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco, chegaram ao Brasil 

os consultores americanos, respeitando as cláusulas do contrato que estabeleciam ao DES a 

condição de aprovar os nomes dos consultores norte-americanos iniciais, pois outros 

representantes da USAID e da Universidade da Califórnia ainda chegariam ao Brasil para fim 

de consultoria. Foram estes os consultores americanos aceitos e aprovados pelo DES: Marfred 

H. Schcrupp, Rudolph Sando, Albert Hamel e Floyd L. Mullinix. Eles deram início aos 

trabalhos em janeiro de 1966 em solo brasileiro. Já para compor a comissão que faria parte da 

consultoria norte-americana foram designados pelo DES os brasileiros Pery Porto, Vicente 

Umbelino, Theodolindo Cerdeira e Geraldo Bastos Silva. Essa equipe formou o que se 

denominou de Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM). Seus membros foram 

progressivamente se modificando quanto aos seus integrantes (americanos e brasileiros), não 

formando um corpo sólido e fixo ao longo da história da reforma do Ensino Médio 

(ARAPIRACA, 1979).  

Os serviços de assessoria e consultoria se deram inicialmente por dois anos pelo 

EPEM (Equipe de Planejamento do Ensino Médio), a fim de implantar e inicialmente 

formular a reforma educacional no nível médio brasileiro. Os estados que inicialmente foram 

contemplados com a reforma foram Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e 

Pernambuco. Na organização desta sistemática se instalou os EPEMs locais e o EPEM 

nacional, que orientava e elaborava os planos educacionais para esses respectivos estados da 

federação brasileira. Para custear todo esse processo, o MEC pediu um empréstimo a USAID 

a fim de manter todos os custos com a Reforma do Ensino Médio que traria mais dispêndios à 

limitada verba nacional para a educação, uma vez que, um ensino tecnicista e 

profissionalizante demandaria preparação burocrática para as mudanças educacionais no nível 

médio, maior estrutura física de escolas técnicas, além da expansão de vagas que 

demandariam mais salas, escolas, gastos com materiais, professores e formação técnica. Para 

realização dessas medidas de liberalização foi preparado um plano trienal da educação média 

com apoio e fomentação da EPEM nacional (ARAPIRACA, 1979). 

O pedido de empréstimo do MEC a USAID por intermédio da EPEM foi prontamente 

atendido, ampliando inclusive o tempo de consultoria e da parceria MEC-USAID. O término 

que seria em 30/07/1967 foi prorrogado para 1968. Depois do novo contrato, houve 

aprofundamento da parceira entre o MEC e a USAID, o contrato foi novamente prorrogado 
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para até 31/12/1971. Esse novo acordo abarcava outros estados e expandia a reforma para 

outros níveis educacionais, além de propor o melhoramento da assistência burocrática 

estadual a educação pública. Nessa ampliação e aprofundamento da reforma, o governo 

designou mais seis educadores para colaborar com a EPEM nacional, além de pagar todos os 

salários e gastos dos brasileiros neste intercâmbio educacional internacional que concretizou o 

alinhamento ideológico da educação brasileira aos Estados Unidos e mais especificamente ao 

capitalismo internacional. Para a ampliação e aprofundamento dessa aliança, a USAID 

disponibilizou o montante de mais US$ 325. 000,00 somente para financiar os consultores 

americanos e os bolsistas em San Diego State College Foundation (ARAPIRACA, 1979). 

Em 1970, a EPEM se torna parte estruturante do planejamento do MEC por sugestão 

da USAID, tirando a autonomia de sua equipe, incorporando-a ao PREMEN. Contudo, apesar 

de seu fim e a continuidade da reforma em uma outra fase, a EPEM teve papel primordial na 

elaboração teórica que incorporou a Teoria do Capital Humano ao Brasil, além de 

desenvolver a logística, estruturação e ação do que seria a reforma do ensino médio.  Também 

planejou os treinamentos daqueles bolsistas que retornaram ao Brasil, continuaram o projeto 

de consultoria e incorporaram ao que ficou conhecido pelos críticos dessa proposta 

hegemônica como tecnicismo, pragmatismo, produtivismo e mecanicismo no ensino médio 

brasileiro através da escola capitalista ou de orientação liberal (ARAPIRACA, 1979).  

 

4.2 A cooperação técnica para a articulação da escola primária e o ensino secundário 

 

Segundo Arapiraca (1979), a parceria MEC-USAID na reforma do ensino público 

brasileiro era dividida em setores e subprojetos que mantinham uma unidade essencial entre 

os vários sistemas, formando unidade, coesão e sentidos amplos e gerais entre a ideia e o 

projeto original, constituindo um único corpo reformista. É seguindo essa linha ideológica de 

um único espírito das leis, pressupostos teóricos e decisões internas, que a reforma do ensino 

médio intentou a articulação, conexão e junção do ensino primário e ensino ginasial, pois 

todos deveriam ter o mesmo fim ou objetivo: preparar crianças, adolescentes e jovens para o 

mercado de trabalho pelo incentivo da produção de Capital Humano. Essa imposição de 

junção do ensino primário ao ensino secundário se deu de forma peremptória através de 

resolução interna e definição legal com a lei 5692/71, que instituiu no plano legal a reforma 

do ensino de primeiro e segundo grau no Brasil.  

Além da cooperação técnica para reformar o ensino médio, houve cooperação ou 

consultoria técnica americana para reformar o ensino primário brasileiro e unificá-lo ao 
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ensino secundário. Para que esse processo ocorresse, foi efetuado o financiamento de 375 

milhões de dólares para a contratação de seis consultores americanos no período de dois anos. 

Em 29/12/1965, foram emprestados mais 225 000 dólares para custear mais dois anos de 

consultoria, prorrogando o contrato original. Como já se percebe, os grandes gastos com 

educação se dão dentro do aparelho burocrático, beneficiando primeiro os americanos, depois 

a elite burguesa e militar que se apoderou da burocracia estatal e, por fim, chegava-se a 

pequenos resultados. O capital efetivamente destinado à educação no chão da escola era 

revertido, em sua maioria, para o pagamento dos funcionários presentes na folha de trabalho, 

restando quase nada para o que então se convencionou chamar de Capital Humano 

(ARAPIRACA, 1979).  

No ano de 1966, no dia trinta de dezembro, foi firmado um acordo de novo termo 

aditivo com a finalidade de alterar o contrato e novamente aprofundar e expandir a reforma 

educacional já em curso. Integrando também a reforma do ensino primário às diretrizes gerais 

do MEC, fazendo da reforma, um dos seus componentes estruturais, demonstrando o quanto a 

teoria do Capital Humano estava intrinsecamente relacionada à superestrutura MEC ou 

sistema educacional no Estado Militar Brasileiro. Já nesta fase da reforma estavam 

diretamente alinhados e inter-relacionados o MEC, o INEP, a USAID e o Conselho de 

Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso (CONTAP). Entre os objetivos do termo 

aditivo estavam a definição e ampliação dos objetivos contidos nas cláusulas dos dois 

convênios anteriores bem como no estabelecimento de normas para angariar verbas do 

CONTAP a fim de pagar os consultores americanos e os técnicos brasileiros. Arapiraca 

(1979) dá mais detalhes sobre essa transição:  

O objetivo do presente termo aditivo era o de ampliar e esclarecer as 

cláusulas sobre "objetivos e responsabilidades" dos dois convênios anteriores 

mencionados e obter recursos do CONTAP para certos custos em cruzeiros 

relacionados com o trabalho dos técnicos brasileiros que auxiliassem os 

norte-americanos na execução do projeto. E mais especificamente: a) 

contribuir em base nacional e estadual para a qualidade e eficácia da 

educação primária, elaborar e executar um plano específico para aumentar e 

aperfeiçoar o fluxo dos alunos pelo sistema escolar; b) elaborar planos e 

ações específicas para o melhor entrosamento da educação primária com a 

secundária e a superior; c) melhorar os serviços nacionais e regionais, desde 

os Conselhos Estaduais, Secretarias Estaduais de Educação, no 

desenvolvimento e execução de programas eficazes de educação primária; d) 

treinar uma equipe de, pelo menos, seis técnicos brasileiros em 

planejamento, para a educação primária em nível nacional, capaz de dar 

assistência a Regiões e Estados, em bases contínuas, e que se encarregariam 

do preparo de pessoal-chave em técnicas de planejamento, execução, 

avaliação e administração de educação primária, em nível estadual. 

(ARAPIRACA, 1979, p. 162).  
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 Para custear essa nova fase da reforma educacional, a Aliança para o Progresso 

(CONTAP), forneceu o montante de Cr$ 443.000,00 para pagar salários e viagens dos 

técnicos do Brasil então em intercâmbio nos Estados Unidos. Esse novo desdobramento do 

contrato teria vigência até trinta de junho de mil novecentos e sessenta e sete. Esses técnicos 

foram aos Estados Unidos e observavam como se dava um modelo de escola primária 

americana, a articulação entre educação primária e educação secundária, entre educação 

propedêutica e educação média, profissionalizante, sua preparação e fomentação para 

futuramente formar a classe operária mais apta e prestativa ao Estado, à sociedade e ao 

mercado. Para oferecimento e capacitação, a instituição escolhida para este fim foi a 

University of Wisconsin em Milwaukee. A intenção era influenciar os técnicos brasileiros 

para que também eles pudessem influenciar o ensino elementar no Brasil quanto ao 

aprofundamento e expansão das reformas de ensino. A University of Wisconsin programou 

dois cursos de assistência técnica de nove meses cada. E para isso eles foram assujeitados a 

imersão cultural para transportarem componentes da cultura educacional americana para a 

realidade brasileira (ARAPIRACA, 1979).    

Na primeira fase do treinamento ou curso, foi ensinada a língua inglesa, orientação 

quanto às técnicas de estudos, técnicas de pesquisa e informações sobre a formação, 

constituição e características das comunidades observadas e contempladas com a escola 

polivalente ou escola técnica que integrava ensino primário e ensino secundário, além de 

informações a respeito de funcionamento e estrutura desse projeto pedagógico e sua 

materialidade no plano real. A abordagem que se fazia então partia de três componentes ou 

três dimensões do intercâmbio educacional, o primeiro seria a orientação que se recebia, o 

estudo acadêmico a ser oferecido para o aprofundamento dos pressupostos teóricos dessa 

proposta pedagógica e, por fim, o treinamento que era a intervenção final a ser adquirida 

através da técnica. Na segunda fase da Educação Elementar Brasileira na UWM (University 

of Wisconsin-Wilwalkee), foram abordadas diversas questões no curso acadêmico de então. 

Entre os quais estão: Planejamento de Currículo, Estudos Sociais, Administração Escolar, 

Supervisão, Sistema Educacional dos EUA, Formação de Professores nos EUA, Liderança 

Funcional e Educação numa Perspectiva Sociológica (ARAPIRACA, 1979). 

Por fim, já em plano mais ideológico, além de conferências sobre educação rural, RH 

(Recursos Humanos) na América Latina, eles tinham o ensino de valores que se tratava 

basicamente da transferência de valores referenciais da cultura americana. Essa disciplina se 

dava pela transmissão de conteúdo filosófico, ou seja, da base mais propedêutica do 

intercâmbio que se constituía dos pressupostos teóricos de tais planos de ação, intervenção e 
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reforma do ensino médio. Esses valores seriam os ideais liberais da cultura norte- americana, 

ou, mais especificamente na economia e na educação, os princípios do Liberalismo 

Econômico e da Teoria do Capital Humano. Nesta disciplina que almejava transmitir valores 

específicos da cultura americana e importá-la para o Brasil está a transmissão da filosofia 

social dos Estados Unidos, o ensino do modo como lá se administrava a escola pública e a 

formação de professores na sociedade americana. Isto explica em certa medida o fato da 

reforma do ensino primário ser inter-dependente e inter-relacionada com a reforma do ensino 

médio, bem como a razão da reforma no ensino superior e na pós-graduação ter estado 

diretamente conectada com as reformas dos níveis anteriores de estudo, pois todas estavam se 

referenciando a um único valor liberal correlato de muitos outros valores como: compra, 

consumo, capital, capitalismo e mercado, unificando toda a educação na função 

profissionalizante e mercadológica. Daí a importância de se estudar reforma na educação 

elementar ao se falar de reforma educacional no ensino secundário (ARAPIRACA, 1979). 

O problema do aspecto ideológico dessa concepção não era a unificação da educação 

primária ou elementar com a educação ginasial e educação de segundo grau, e sim os aspectos 

subjacentes e subliminares dessas proposições. O que se observa é uma educação aparelhada 

pelo grande capital, manipulada pelo Estado e serva fiel do empresariado. Essa educação não 

tem função primordialmente humanística ou crítica, mas sim de formar quadros para compor 

a classe proletariada ou trabalhadora do sistema capitalista. Tais práticas educacionais visam à 

sujeição, alienação e doutrinação desde a mais tenra idade. Daí a íntima relação entre 

educação elementar e reforma do ensino médio. O que o sistema, através do aparelho 

ideológico escola, não queria era deixar os pais, alunos e professores verem a dinâmica 

mecanicista de uma sociedade organicamente desigual, segregadora, exploradora e injusta 

com os mais pobres, levando-os a aceitarem e admirarem os valores burgueses, postos como 

absolutos, imutáveis e fatídicos na ordem burguesa. Outro fato digno de nota é que as escolas 

usadas como referência neste intercâmbio foram as escolas dos menos favorecidos, dos 

excluídos e marginalizados que ocupavam as camadas mais baixas da pirâmide social 

(ARAPIRACA, 1979).    

De acordo com Arapiraca (1979), a escola técnica e polivalente que serviu de modelo 

à reforma do ensino brasileiro e que cuidava da educação desde a tenra idade da criança 

almejava gerar um jovem apto para o emprego técnico depois de formado ou até durante os 

seus estudos. Entre os objetivos dessa modalidade de educação estavam a de formar mão de 

obra para as fábricas e setores de serviços, evitando a ociosidade, o caos e a violência através 

do incentivo ao trabalho laboral. É esta a modalidade que foi importada para o Brasil e que os 
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consultores achavam que melhor se adequava à nossa realidade. Não uma escola elitizada e 

propedêutica, mas uma escola tecnicista e imediatista.  Esta perspectiva marcou e muito a 

educação e a cultura brasileira através da ideologia que foi diluída no tecido social.   

 

4.3 Dimensão Ideológica do Conteúdo e dos cursos e Programas Desenvolvidos nos EUA 

 

Segundo Arapiraca (1979), era perceptível a preocupação de Washington com a 

questão ideológica e com a transferência de tecnologia educacional para o Brasil e de manter 

o controle desse processo. Tanto que houve um impasse ou mesmo resistência do MEC para 

com a USAID devido à imposição de uma única universidade para o oferecimento de cursos 

de consultoria. O MEC alegava que a matéria educacional era ampla e diversa e que havia 

pluralidade de teorias, abordagens e concepções as quais somente se teria acesso através da 

abertura para que outras universidades americanas participassem do processo de parceria que 

estava em andamento. Mas a USAID deu a sua resposta impositiva no sentido de que somente 

poderia ser contratada outra universidade se esta estivesse vinculada e submedita ao controle e 

gestão da San Diego University. Essa manobra política demonstra a real intenção educacional 

da USAID e sua intencionalidade ética e acadêmica. Fica também evidente como essa 

proposta pedagógica utilizada nas minorias americanas visava não uma igualdade entre 

burguesia e proletariado, mas sim uma separação não só material como também escolar entre 

escola dos filhos da elite e escola da classe média baixa e da classe baixa. Além do mais, vale 

ressaltar que a importação de um modelo de aparelho escolar semelhante aos da periferia de 

uma grande cidade americana se deu de forma improvisada, cheia de falhas, evidenciando 

como se dá o serviço público educacional oferecido aos mais pobres que se dá de forma 

inacabada, improvisada, não organizada e com fins não tão claros ou obscuros. 

Assim sendo, em todo o processo do início do intercâmbio, da conferência americana 

e do planejamento à execução inicial, intermediária, avançada ou até mesmo ao seu pronto 

esgotamento, essa política dava provas de debilidades de sua vitalidade, uma vez que o 

projeto efetivamente não melhorava a escola pública de fato, mas a inchava, a esvaziava e a 

“preenchia” de vacuidade doutrinária e ideológica, incapaz de fazer mudanças na vida das 

pessoas, uma vez que somente com um ensino crítico e propedêutico de qualidade é que se 

poderia superar limitações sociais a partir do aparelho escolar. Desta maneira, se de fato 

ocorresse uma revolução educacional brasileira, teria havido mudanças qualitativas que de 

fato mudariam a estrutura e nivelaria qualitativamente os alunos e não cingindo, sucateando e 

precarizando a escola pública. Para que essas mudanças de fato ocorressem, a solução não era 
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a importação alienada, o endividamento com instâncias internacionais e a dependência 

econômica e cultural, mas o debate entre educadores brasileiros e a elaboração de uma 

política educacional nacional e emancipadora que não trouxesse prejuízos aos cofres públicos 

por serviços de má qualidade que só serviram aos seus vendedores (ARAPIRACA, 1979).     

Saviani (2013) afirma que a proposição ideológica americana com a importação de um 

aparelho escolar de uma realidade social de pobreza, exclusão e segregação era claramente de 

fazer conosco o mesmo que vinha sendo feito com as minorias daquele país que recebiam a 

educação. A intenção não era integrar, igualar e universalizar valores como da igualdade, 

equidade e justiça, mas sim manipular a ordem social. Ou seja, mudar para continuar o 

mesmo. Desta forma, continuava a lógica do colonialismo com uma nova roupagem, não mais 

a força pela força, mas a manipulação, mascaramento e engodo político realizado através da 

alienação feita pela propaganda e pela escola como aparelho ideológico do excludente Estado 

burguês. Assim sendo tornou-se hegemônico um modelo de escola oferecido às baixas 

camadas societárias americanas, demonstrando que, para os Estados Unidos, nós éramos as 

minorias do mundo e que deveríamos receber um tratamento semelhante aos seus cidadãos 

mais maltratados pelo Estado e a pela dinâmica social. Essa perspectiva ideológica enganava 

as massas através da dupla política, ou seja, um era o discurso oficial outra era a prática real e 

material com suas dinâmicas, consequências e dialéticas intrínsecas a elas. Nessa dialética, 

que na maioria das vezes carrega paradoxos ou ambivalências, estava a materialidade e a 

realidade educacional, pois, atrás de mecanismos de liberação, crescimento econômico e 

industrialização, havia o capitalismo monopolista se adaptando e integrando com complexas e 

sutis formas de atuação e perpetuação de seu poder.  

Um ponto a ser esclarecido dessa problemática é que citamos e mesmo demos voz aos 

documentos da reforma educacional, mesmo sabendo da falácia e distância da práxis 

pedagógica para que o leitor conceba o abismo que existia entre a teoria e a práxis. Seja a 

teoria de Schultz com suas propostas e ideais discutidos, analisados e dissertados no segundo 

capítulo ou com a incorporação desta pedagogia liberal na experiência americana com 

populações marginalizadas e excluídas que foram incorporadas às massas trabalhadoras ou 

proletárias. O que almejamos alcançar com essa discussão é que conhecer essas políticas em 

sua originalidade é primordial para entender a educação capitalista ou educação burguesa com 

seus falseamentos, distorções e inverdades. Dando continuidade a essa linha argumentativa ou 

exploratória, citamos as ementas dos cursos oferecidos na San Diego na parceria MEC-

USAID.  Interessante notar nessas ementas é a real interferência americana e o cuidado e o 

zelo para que essa política fosse manipulada segundo seus meios e fins. A dimensão histórica 
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e burocrática, seus personagens, datas também são elementos importantes para a reflexão que 

aqui estamos desenvolvendo em torno dos desdobramento dessas políticas então em fase de 

gestação. Eis algumas ementas com seus ideais, ideologias e proposições: 

 

DHEW - Planejamento de Educação elementar: 13/4 a 10/5 de 1969 Os 

objetivos deste programa (para oito pessoas) coordenado pelo Dr. Jaak 

Mooers,  foram (1) proporcionar ao pessoal da liderança brasileira a 

oportunidade de ver o planejamento educacional em operação em Porto Rico 

e Estados Unidos; (2) proporcionar uma série de observações, conferências, 

seminários e sessões  de avaliação em dois tipos de ambientes, um em 

Estado em desenvolvimento como Porto Rico e em Estado bem 

desenvolvido como a Califórnia; e (3) proporcionar esse tipo de experiência 

para pessoas de média responsabilidade e status em estados nos quais a 

EPEM está atualmente trabalhando. PREMEN - Planejamento de construção 

03/09 a 06/09 de 1970 Os objetivos deste programa para 5 participantes, 

coordenado pelo Dr. Robert Nardelli, foram:  (1) proporcionar oportunidades 

a engenheiros e arquitetos do PREMEN de visitarem pequenos e 

selecionados "junior - senior high schools" para formarem idéias relevantes 

para o programa brasileiro, as quais eles passam dividir com arquitetos e 

engenheiros dos Zoan State de como adaptarem os projetos de escola - 

modelo às condições locais; (2) e familiarizarem-se com instituições e 

pessoal de contrato da Universidade norte americana e da USAID que dão 

suporte e assistência técnica aos programas da EPEM/ PREMEN.  

(ARAPIRACA, 1979, p. 174-175).  
 

Como se pode observar nessas ementas, os Estados Unidos tinham metodologia clara e 

objetivos certos para perpetuar o seu domínio através da influência cultural e educacional. O 

que Eles almejavam era implantar uma educação que rompesse os elitismos da escola 

tradicional e se embrenhasse pelo produtivismo capitalista. Não mais conhecimentos 

filosóficos, artísticos e científicos comporiam a grade curricular, mas uma educação voltada 

para o saber fazer, reproduzindo um modelo de sociedade mecanicista incipiente com a nova 

ordem capitalista em desenvolvimento através do imperialismo norte americano 

(ARAPIRACA, 1979).  

As ementas dão detalhes técnicos quanto ao processo em que se deu a reforma que 

rompeu com a escola tradicionalista e com a escola nova. Para que esta ruptura ocorresse, 

houve mudanças estruturais no aparelho burocrático educacional. É isso que sinalizava as 

consultorias que ensinaram como deveriam ser a gestão, organização, logística e fundos 

financeiros. Enfim, a organização de secretarias, superintendência, a articulação entre 

educação municipal, estadual e federal, a unificação da escola com um único objetivo 

ideológico de reproduzir valores culturais da sociedade capitalista, tudo isso foi passado pelos 

EUA como receituário para o Brasil. Foi nesta perspectiva que se estabeleceu a escola 

polivalente que levou adiante o ensino da educação tecnicista ao patamar da práxis, bem como 
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outras reformas educacionais. Os Estados Unidos não só ampliaram um modelo específico e 

não hegemônico de seu país para toda a educação brasileira, fazendo disso uma experiência 

única, como disseminaram por aqui seus valores e ocuparam o espaço pedagógico e cultural, 

evitando o avanço de ideais e ideologias contrárias ao seu modo de ser que então ocupavam 

um espaço marginalizado pela própria natureza autoritária, tirânica ou despótica do Regime 

Civil Militar (ARAPIRACA, 1979).  

  

4.4 O primeiro acordo mec-usaid em 31 de março de 1965 e seus desdobramentos 

 

Como já foi dito anteriormente, a função deste acordo era a ludibriação e 

envolvimento do Brasil em uma política diplomática, educacional e cultural que não teria fim. 

O que inicialmente nesta data deveria ser uma consultoria pontual e com finalidade de atingir 

determinada área específica do sistema educacional tornou-se toda a política educacional da 

Ditadura Civil-Militar. Analisando os documentos oficiais, podemos achar lacunas 

interpretativas que dão margem a esse tipo de interpretação textual. Por esse rumo, pode-se 

verificar que a finalidade principal dessa parceria era uma orientação de caráter permanente e 

de custo oneroso e desigual para o Brasil. O fato desse propósito não ter sido explicitado, 

como era de se esperar, indica aspectos nebulosos e obscuros da política norte-americana que 

se aproveitava da “ingenuidade” e inaptidão dos países de terceiro mundo para impor sua 

hegemonia cultural, distanciando-se assim da ética política no trato com as nações “amigas”.  

Como se pode notar nos documentos oficiais da época, um é o discurso oficial com 

sua fundamentação teórica e sua configuração ideológica, outra é a efetiva realidade material. 

Essa dicotomia que contrasta o positivismo, tanto legal como filosófico, com a realidade 

social. De um lado, um ideal de sociedade mecanicista, administrada pela técnica e pela 

racionalidade científica, de outro a realidade propriamente dita, que contrasta e difere dos 

pressupostos teóricos que pensam o mundo a partir de uma construção imagética e não de 

uma dialética social propriamente dista. Partem sempre de aspectos específicos e não 

universais para analisar o fenômeno social, pois partem do mercado (liberalismo) e do capital 

como chave hermenêutica essencial para resolver, enfrentar e solucionar a problemática 

social, enquanto aí reside o problema, não como meio, mas como causa ou etiologia.  

Tomando-se essa perspectiva interpretativa, fica demonstrando a falta de crítica e de 

contextualização dialética desses documentos. Deles emergem processos alienantes ali 

presentes como ideologias, diagnósticos e problemática. Quando contrastada com a realidade 

sócio-educacional, fica explícito a mentira ou falseamento ideológico presente no discurso 
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oficial, uma vez que ali, não está presente ordem e progresso e sim desordem política e caos 

social através do sucateamento da escola pública, o não acesso à educação, privatização do 

ensino, limitação sistêmica. Pois que não haveria possibilidade de mudanças se a estrutura 

sócio-econômica ficaria igual. Enfim, a materialidade da própria luta de classes demonstra 

que a equalização social não é possível nesse modelo de sociedade capitalista que aparelha o 

sistema educacional para manutenção e perpetuação das forças conservadoras na política. Ou 

seja, as mudanças que houveram foram para manter as coisas onde elas estavam, para dar 

continuidade à ordem estabelecida, sendo esse o verdadeiro espírito desses documentos 

oficiais trazidos a luz da crítica (ARAPIRACA, 1979).  

 

4.5 O PREMEN 

 

O PREMEN (Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio) foi criado por um 

decreto presidencial em 26 de dezembro de 1968, o número desse decreto é n° 63. 914. Ele 

tinha por finalidade incentivar as reformas do ensino médio através de sua atuação 

administrativa, que visava implementar, desenvolver, aperfeiçoar e estabelecer o modelo de 

escola polivalente.  Seu funcionamento data de 1° fevereiro de 1970 nos estados de: Rio 

Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Sua organização administrativa era 

constituída de seis membros, sendo um o coordenador nomeado pelo ministro da educação. 

Uma de suas funções era a gerência de recursos externos via empréstimos como o acordo 

MEC-USAID (ARAPIRACA, 1979).  

 Segundo Arapiraca (1979), o PREMEN se dividia em dois subprogramas, um 

nacional e outro estadual. Estava hierarquicamente subordinado à gerência estadual e nacional 

respectivamente nesta ordem progressiva de submissão e organização. Entre seus projetos 

estavam equipamento, construção e treinamento para a reforma do ensino médio. Em janeiro 

de 1972, através do decreto n° 70. 067, a fim de melhorar o alinhamento ideológico com a 

USAID, o PREMEN passou a se chamar Programa de Expansão e Melhoria do Ensino, tendo 

em vista a unificação da educação de 1° e 2° graus com objetivo de unificação ideológica em 

torno da profissionalização e da educação enquanto Capital Humano. Este Programa estava 

diretamente articulado com fins reformistas como o (GOT) Ginásio Orientado para o 

Trabalho, a DES (Diretoria do Ensino Secundário) e o modelo de Escola Polivalente. 

De acordo com Arapiraca (1979), para custear esse programa, a USAID emprestou ao 

Brasil US$ 32.000.000,00 com prazo de quarenta anos para pagar e com taxa de juros de 

2,5% ao ano e com carência de uma década. Contudo, os custos iniciais com o modelo de 
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Escola Polivalente superaram em mais do dobro o empréstimo inicial, ficando no montante de 

73. 866. 622,89 US$. A esta negociação somaram-se os demais dispêndios, além do 

empréstimo da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional a custo do 

Governo Federal e dos quatro estados da federação brasileira. Seguem-se os respectivos 

dados: 

... discriminado da seguinte maneira: USAID" US$ 32.000.000,00; Governo 

Federal US$26.089.326,61; Estado do Rio Grande do Sul US$ $ 

3.369.121,73; Estado de Minas Gerais, US$7.379.450,96 ; Estado do 

Espírito Santo US$ 2.244.683,50; e o Estado da Bahia com US$ 

2.784.040,09. Os Estados e a USAID participa com somente com o custo de 

construção e recursos humanos , ao passo que o Governo Federal se 

envolveu em toda dimensão do Projeto, ou seja construção, equipamento, 

recursos humanos e administrativos. Esses dados comprovam a revelação do 

Relatório Pearson de que,"no ano de 1969, a parte do Brasil na despesa total 

de assistência técnica, sob o Programa da USAID,foi cento e trinta e sete por 

cento da parcela dos Estados Unidos". (ARAPIRACA, 1979, p. 188).   
  

 

 Em 1971, foram entregues as primeiras Escolas Polivalentes e houve a necessidade de 

mais recursos financeiros para a obtenção de mais capital. Foram assinados acordos 

complementares com a USAID, bem como de outros credores como o BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) e BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento).  A USAID emprestava a taxa de juros, carência e prazo conforme o 

contrato anterior, nada alterando. Já o BID dava uma carência de oito anos, prazo de vinte 

anos e taxa de juros 6% ao ano. O BIRD, por sua vez, funcionava no mesmo regime que o 

BID. A USAID cobria 50% dos custos totais do projeto, o BID e o BIRD cobriam 40%, 

ficando os demais custos a cargo do Governo Federal e dos Estados (ARAPIRACA, 1979).  

 Para Arapiraca (1979), entre os vários acordos para a modernização do ensino, o 

primeiro foi a instalação e inauguração da Escola Polivalente de 1° grau, inicialmente 

aplicada em quatro estados com custo total de mais de setenta e três milhões de dólares, sendo 

os recursos da USAID apenas a quantia de trinta e dois milhões de dólares. Em 1971, foi 

assinado o segundo acordo que expandia a reforma para outros estados da federação. O 

empréstimo da USAID foi de cinquenta milhões de dólares e os custos dos demais gastos do 

governo brasileiro foram de 137%. Com a crise internacional e a elevação do valor do dólar, 

já no início da reforma, esse tipo de política começa a mostrar debilidades, além de aumentar 

o endividamento externo do Brasil, afetando diretamente este projeto.  

Como já foi dito no decorrer desse trabalho e agora mais ainda, pode-se verificar, por 

esses dados, o caráter não-filantrópico dessa reforma. Seus ganhos reais são questionáveis, o 

custo em capital e juros muito alto. Essa realidade fornece elementos para que se questione o 
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balanço final desse projeto.  Entre prós e contras, parece que a balança tende a se inclinar para 

os credores, no caso os EUA, uma vez que seus pressupostos teóricos e suas premissas 

ideológicas ignoraram a luta de classe, alienaram e fantasiaram a realidade social, 

contribuindo para o aumento e intensificação do caos educacional, cultural e social dentro da 

sociedade brasileira (ARAPIRACA, 1979).  

 

4.6 As conferências 

 

A educação se constitui em um conjunto de saberes e técnicas. Como ciência e 

profissão, é comum que seus representantes se reúnam periodicamente em conferências para 

justamente debater esses saberes e técnicas. A problemática desses encontros realizados no 

período do Governo Militar é que as conferências focavam muito a técnica e metodologia e 

eram desprovidas de uma reflexão crítica, historicamente contextualizada e que não ficasse 

somente em âmbito generalista, debatendo questões do “chão da escola”. O momento 

histórico era outro e a filosofia educacional também, e estas não eram opções do projeto 

pedagógico da Ditadura Civil-Militar. Uma vez que a educação não é neutra e suas técnicas e 

saberes não são universais, a Ditadura fez uma opção ideológica de fundamentar-se em uma 

teoria importada que se distanciava da realidade brasileira, e é neste contexto de imposição 

cultural que as conferências internacionais ocorreram (ARAPIRACA, 1979).  

Essas conferências internacionais eram patrocinadas pelo Bureau International d‟ 

Education de Genebra, que promove conferências desde 1929 e em 1974 se juntou à 

UNESCO para formar uma comissão mista que decidiria as bases desta cooperação bem como 

a convocação e patrocínio de conferências internacionais.  As vinte e quatro conferências que 

se deram de 1934 a 1963 produziram seis recomendações sem maiores especificidades a 

respeito da escolaridade obrigatória e a respeito da escola primária e da formação desses 

professores. Foram realizadas duas conferências interamericanas de educação, uma no 

Panamá, em outubro de 1943, e outra no Peru, em maio de 1956 As recomendações eram 

vagas e generalistas e os estados e organizações internacionais não eram claros em suas 

resoluções para melhorarem a educação na América Latina.  
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4.7  O PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO DA ALIANÇA PARA O PROGRESSO 

 

Arapiraca (1979) diz que, a fim de aumentar o poder e a influência sobre as “nações 

amigas”, além de alcançar novos mercado, fazia-se necessário investir em educação e ocupar 

espaços antes vagos para que a ordem e o progresso pudessem imperar no terceiro mundo, 

uma vez que, caso houvesse vácuo de poder, este espaço poderia ser ocupado pelo famigerado 

e temido socialismo. Esse era o contexto de mudança do capitalismo e o início do processo de 

modernização do terceiro mundo. Mirando neste contexto internacional, em agosto de 1961, 

foi realizada a Reunião Extraordinária do Conselho Interamericano Econômico e Social em 

Nível Ministerial em Punta Del Este, no Uruguai, com finalidade de efetivar a política 

estadunidense de Aliança para o Progresso. Entre essas medidas, estava a discussão e debate 

de questões educacionais na América Latina, como o analfabetismo, a pobreza, a fome, o 

progresso e a relevância da escolarização. Para a superação de tais limitações e para chegar a 

determinados fins, foi elaborado um plano decenal de metas para diagnosticar, avaliar e 

determinar aspectos da educação naquele período histórico.  

Tais metas, valores e princípios foram seguidos pela Reforma do Ensino Médio. 

Contudo, de uma forma mais débil, conforme será discutida na última parte deste trabalho, 

uma vez que os mecanismos liberalizantes não foram suficientes e o mecanismo que imperou 

de fato foi o da contenção e não o da educação como motor para o desenvolvimento e o 

progresso. Os ganhos com capital e aumento do PIB foram marcas do capitalismo de Estado, 

investimento em capital físico e não em Capital Humano propriamente dito também. Sendo 

assim, faz-se necessário, mais uma vez, salientar-se o ideal dos planos de metas ou ideologias 

e teorias que o sustentam na realidade concreta ou material com os resultados e frutos de todo 

esse processo. Por sua vez, analisar a letra fria da lei, portarias, pareceres e relatórios nos 

permitem observar o que inspirava tais reformadores e fazer uma articulação dialética entre 

práxis e teoria, ou seja, ideal e realidade (ARAPIRACA, 1979).  

Segundo Arapiraca (1979), em março de 1962, foi realizada a segunda Conferência 

sobre Educação e Desenvolvimento Econômico e Social na América Latina, em Santiago, 

Chile. Esse evento teve diversos apoiadores, tais como OEA, OIT, FAO, UNESCO e CEPAL. 

Nessa conferência, as metas se dão de maneira mais pragmática e menos utópica, mais 

racional e menos revolucionária em suas exigências e plano de metas. Exigia um plano de 

intervenção e reforma dos países que aderissem a tais metas para o desenvolvimento social e 

econômico através da educação. Entre essas medidas estão planos mais administrativos de 
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mudança na gestão escolar, profissionalização do ensino e uma escola unificada, que 

articulasse escola, mercado e estado em um tripé do desenvolvimento econômico e social.  

Nos pareceres dessas conferências, encontram-se todas as diretrizes, metodologias, 

justificativas e embasamentos que fundamentaram toda a reforma no ensino brasileiro, 

especialmente a reforma do ensino de 2° grau. Conhecer esses eventos e suas configurações 

históricas pode nos dar um panorama histórico interessante da gradação das reformas no 

ensino público brasileiro. Por sua vez, uma análise como a que se apresenta acima é uma 

oportunidade para o pesquisador conhecer, analisar e aferir as inúmeras dialéticas e 

implicações de que essas metas, programas, leis, pareceres e portarias trouxeram para a 

realidade sócio-política e econômica da sociedade e também na história da educação brasileira 

(ARAPIRACA, 1979).  

Dando continuidade à apresentação destes eventos históricos que ensejaram as 

reformas educacionais, de acordo com Arapiraca (1979), em agosto de 1963, acontece em 

Bogotá, Colômbia, a terceira Reunião Interamericana de Ministros da Educação. Essa reunião 

foi convocada pelo Conselho da Organização dos Estados Americanos – OEA. O objetivo de 

tal reunião era avaliar o que já tinha sido feito conforme as diretrizes da Aliança para o 

Progresso e das demais conferências, tais como a do Chile. Tal reunião propunha corrigir 

imperfeições, otimizar resultados, além de fazer um balanço geral de ganhos e perdas desde as 

últimas conferências. Outra recomendação da Reunião de Bogotá foi o papel de cada Estado 

no processo de internalização e implantação deste modelo educacional e dos valores 

capitalistas ou liberais ali positivados. 

É evidente o contraste dessas recomendações com as outras conferências que se 

traduzia como um apelo muito mais progressista e com viés menos metodológico. Essas 

recomendações de caráter mais social e de apelo liberal menos radical são reflexos de 

governos populistas em toda América latina e do otimismo pedagógico da época, que, de certa 

forma, foge das diretrizes ideológicas da Aliança para o Progresso. Contudo essa situação irá 

se alterar com a derrubada de todas as democracias progressistas na América Latina através 

de Golpes de Estado. Após esse período, as reformas educacionais se intensificam, os 

empréstimos aumentam e a relação EUA e América Latina se estreita com o apoio 

estadunidense aos golpes militares em democracias eleitas, através do uso e manipulação da 

burguesia nacional. O Golpe propiciou a hegemonia cultural americana, capitalista e liberal 

em terras latino-americanas e enterrou de vez o ideal de uma escola pública e de qualidade 

para todos, ficando ao campo educacional a ideologia do mérito, individualismo e egoísmo 

como forma de cultura hegemônica. Nesse sentido, o relatório acima diz respeito a uma 
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exceção em tempos de implantação da ideologia burguesa, conhecida como Teoria do Capital 

Humano, que alcançou sua implantação em escala mais ampla a partir de 31 de março de 

1964, sem representar uma ruptura de todo, mas somente uma intensificação e modernização 

agressiva do aparelho escolar brasileiro (ARAPIRACA, 1979).     

 

4.8 As conferências nacionais 

 

Para aplicação das recomendações da Carta Punta Del Este e da Conferência de 

Santiago, Arapiraca (1979) conta que foram realizadas conferências em âmbito nacional a fim 

de implantar as propostas políticas ali debatidas e propostas. O clima político era favorável, 

com o apoio americano ao golpe civil-militar brasileiro, acelerando o processo de reformas 

capitalistas na sociedade e Estado brasileiro através de um Estado autocrático. É marca deste 

período a renegociação da dívida externa brasileira além de mais empréstimos para todas as 

áreas, inclusive a educacional, o que levou a uma maior dependência com os interesses norte- 

americanos. As primeiras conferências se deram de 1927 a 1956 pela Associação Brasileira de 

Educação (ABE) e eram de caráter generalista e não estabeleciam condições reais para a 

efetuação de propostas almejadas. Muitas dessas conferências se deram no período ditatorial 

do Estado Novo e tinham como objetivo organizar, otimizar e reformar a educação através da 

instituição do ministério da educação e de seus correspondentes burocráticos. Salvo as 

conferências que ocorreram no Estado Novo, as demais conferências não eram legalizadas ou 

institucionalizadas pelo Estado. Somente em 1965 que a primeira conferência institucional 

ocorreu com um contexto similar à conferência no Estado Novo. O objetivo era legitimar o 

governo despótico através do aparelho escolar com a educação profissionalizante que se 

apresentava com uma roupagem paternalista, uma oferta caridosa de um tirano aos seus filhos 

menos afortunados. E, por fim, com o Decreto do Presidente da República, de n° 54. 999 de 

novembro de 1964, foi estabelecida a Conferência Nacional de Educação, que posteriormente 

foi regulamentada pelo Ministro da Educação através da portaria n° 348 de 20 de dezembro 

de 1965. 

Segundo Arapiraca (1979), a Primeira Conferência Nacional de Educação, após a 

legalização e institucionalização desta prática pelo Estado brasileiro, ocorreu em março e abril 

de 1965, e, entre os temas abordados, discutidos e propostos estão:  

 

“a coordenação de recursos e medidas para o desenvolvimento da 

educação nacional", com dois sub temas, "Plano nacional e Planos estaduais 
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de Educação"; e "normas para elaboração, articulação, execução e avaliação 

dos planos de educação".As recomendações mais significativas foram no 

sentido do estabelecimento de uma ação sistemática racional planejada da 

educação, de modo a compatibilizá-la com os padrões das técnicas 

econométricas do orçamento programa; Como também tornar obrigatória a 

colaboração e execução de planos estaduais de educação (ARAPIRACA, 

1979, p. 208-209).     
 

A Segunda Conferência foi realizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em abril de 

1966. Ela discorreu sobre a educação infantil e sobre a necessidade de formação de 

professores, a formação de especialistas com curso superior, elaborou o Estatuto do 

Magistério, aumentou de três para quatro anos o tempo de formação para professores do nível 

elementar, além de desvincular os cursos normais de todos os níveis de ensino 

(ARAPIRACA, 1979).  

De acordo com Arapiraca (1979), em abril de 1967, foi realizada a Terceira 

Conferência na cidade de Salvador, Bahia. Entre os temas propostos estava o aumento de 

escolarização e a unificação de ensino primário e secundário através de uma educação voltada 

para o despertamento da vocação com a teoria nos anos iniciais e da articulação teoria e 

prática no ensino médio. Sendo assim, essa conferência propôs o modelo de escola polivalente 

e preparou o caminho para a reforma do ensino médio, que se iniciou com a lei 5692/71, mas 

que já estava em elaboração há tempos, como mostra essas conferências e outros documentos 

oficiais.  

As conferências nacionais incorporaram o ideal liberal da Carta de Punta del Este e da 

Conferência de Santiago. Esses eventos forneceram as diretrizes para a Escola Polivalente e 

toda reforma do ensino médio, primário e universitário brasileiro. As diretrizes, proposições e 

diagnósticos citados e discutidos anteriormente foram o corpo de toda reforma educacional na 

Ditadura Civil-Militar brasileira. É nesta perspectiva que o PREMEN elaborou a reforma e 

seguiu as diretrizes da USAID, que, em parceria com o MEC, concretizou a escola 

polivalente, dando todo apoio físico e monetário para que esse ideal, liberal e burguês, se 

materialize através desta proposta educacional (ARAPIRACA, 1979).  
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4.9 Escola Polivalente 

 

Segundo Arapiraca (1979), este modelo de escola foi inspirado no Comprehesive High 

School americano e na sua proposta de articular teoria com profissionalização. Já havia no 

Brasil propostas de profissionalização do ensino, como o Ginásio Orientado para o Trabalho, 

administrado pela DES e que encontrou sérias limitações materiais, além de não serem tão 

exitosos em seus frutos. Dos 600 GOTs (Grupo Orientado para Trabalho), a maioria não 

completou sua organização, limitando-se a duas áreas técnicas e coexistindo paralelamente 

com o ensino ginasial tradicional. Essas experiências pré-legislação 5692/71 falharam e, antes 

da incorporação desta lei, o modelo já era fracassado em terras nacionais, sendo que a reforma 

do ensino médio já nasceu moribunda.   

Foi neste contexto real de precarização que nasceu a reforma do ensino médio, 

demonstrando um contraste gritante entre teoria e prática, entre propaganda oficial e realidade 

social e educacional. Essa proposta também demonstra que o problema da educação brasileira 

não era somente técnico, como diziam os liberais, positivistas e agentes tecnocratas. Era uma 

problemática social e ideológica, pois tais fatos sociais escondem dinâmicas de opressão, 

alienação, divisão de classes, e, se não fossem atacadas as raízes materiais desses problemas, 

nada mudaria (ARAPIRACA, 1979).    

Assim sendo, a pobreza, sucateamento do ensino público, perpetuação da ignorância 

nada mais eram que consequências naturais do capitalismo, uma vez que os resultados da 

Escola Polivalente não eram um acidente ou incidente, mas sim uma proposta racionalizada e 

pré-concebida de conservação e manutenção do domínio burguês sobre a pobreza através da 

escola dual que mantinha a divisão de classes também no aparelho escolar, como era 

observado em todos os âmbitos da sociedade. Ou seja, há sempre a clara divisão de classes 

entre ricos e pobres, burgueses e proletariado, cidadãos e excluídos (ARAPIRACA, 1979).    

 

4.10 Fundamentos Teóricos, Estrutura, Funcionamento, Organização da Escola 

Polivalente e o Currículo 

 

Segundo Arapiraca (1979), o embasamento teórico da Escola Polivalente é a ideia de 

escola única, não dividida por classes e que articula teoria e prática. Não mais a educação 

propedêutica da burguesia e a educação somente prática da classe trabalhadora, mas uma 

educação pública para todos que una trabalho laboral e conteúdo teórico imaterial, unindo 

tudo e todos em uma única classe. Essa educação não era mais de fundamentação ontológica, 
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mas era pragmática, o saber fazer era o mote de então. Sua visão de mundo se baseia na idéia 

liberal de meritocracia e funcionamento mecanicista da sociedade, a função da escola nesta 

sociedade era embasada na Teoria do Capital Humano que propunha uma educação capaz de 

aumentar os ganhos físicos com capital, resultando em uma educação produtivista. Contudo, 

para longe de seus ideais teóricos a escola única foi, na verdade, um modelo de escola 

dualista, cingida entre a separação pobres e ricos, aumentando ainda mais a desigualdade 

social, legitimando o abismo existente entre proletariado e burgueses, divisão de classes ou 

desigualdade social aumentada com o modernização agressiva que o Brasil fazia, depois do 

Golpe de 1964. Este é o verdadeiro espírito da reforma do ensino médio, legitimar 

desigualdades.   

De acordo com Arapiraca (1979), a intencionalidade ideal da Escola Polivalente era 

ter uma escola única que fomentasse a justiça e o desenvolvimento social desde a base. 

Contudo, constituiu-se em uma escola de classes, sendo o oposto de tudo que se programou. 

Deste modo, esse modelo de escola serve para mascarar suas reais intenções através da 

ideologia, a Teoria do Capital Humano. Tendo como base a Teoria Econômica Liberal, serve 

bem a esse propósito de ludibriar e mascarar as dialéticas sociais. A estrutura e funcionamento 

deste modelo de escola se tornam irrelevantes na medida em que tudo que é proposto no 

campo das idéias não era realizado no campo da materialidade. A realidade seria aquela do 

despreparo, improvisação, caos pedagógico e em nada se parece com os ideais propostos para 

a elevação do nível de Capital Humano. Enfim, a função desta escola era treinar os indivíduos 

no lugar das fábricas, confundindo os papéis de escola e linha de produção, contribuindo com 

o caos educacional, que a partir de então, passou a ser característica marcante e predominante 

na educação pública brasileira. 

Para efeito de informação, já que o ideal (documentos oficiais e organização 

burocrática) contrastava-se com a realidade conforme as discussões anteriores, a escola 

polivalente se organizava da seguinte maneira: 

Basicamente a Escola Polivalente se classifica por dois momentos tipológicos:  

a) Escola Polivalente do tipo Integrada. Esse tipo se caracteriza pela possibilidade 

que tem de comportar alunos desde a 1a. série à 8a. série. Deste modo, física, 

pedagógica e administrativamente ela também é integrada.  

b) Escola Polivalente de 5a. a 8a. séries.  

Este modelo se caracteriza pela propriedade que tem de absorver o contingente 

escolar de outras escolas, as antigas primárias. Ela assume duas funções básicas: 

 1 - é chamada de escola aberta quando recebe alunos concluintes de 4a série do 1° 

grau de qualquer escola da rede;  

2 - e é chamada de área ou ainda complexo escolar quando restringe sua clientela de 

concluintes de 4a. série de 1° grau de determinadas escolas, denominadas de 

tributárias. (ARAPIRACA, 1979, p. 229-230).     
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Vale novamente salientar a relevância de se falar dessas reformas mesmo quando o 

recorte do trabalho são as reformas do ensino médio. Naquele momento histórico, o que se 

propunha era a unificação educacional em todos os níveis, voltado sempre para o mercado e a 

profissionalização, assim sendo, a educação elementar e ginasial era um treinamento para o 

ensino médio e profissionalizante, daí a importância de também se citar e discutir essas 

reformas (ARAPIRACA, 1979).  

Segundo Arapiraca (1979), no modelo de escola polivalente, as disciplinas de caráter 

pragmático e vocacional eram obrigatórias e esses dois componentes se intensificam à medida 

que avançavam os anos de estudos. Entre as disciplinas práticas estavam: Técnicas Agrícolas, 

Economia Doméstica, Educação para o Lar, Técnicas Comerciais e Artes Industriais. Por sua 

vez, apesar dessas medidas de liberação, milhões de jovens ainda estavam fora do sistema 

educacional, a opção ideológica da Ditadura se pautou muito pela negação do comunismo, da 

própria esquerda e, ao ambiente educacional, foi legado essa falta de identidade, ausência de 

comprometimento histórico e de importação de uma teoria econômica e educacional como a 

Teoria do Capital Humano, que se distanciava da realidade histórica e social brasileira, 

deixando um legado de sucateamento do sistema público de educação e a clara cisão teoria e 

práxis.  
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5 OS RESULTADOS DA POLÍTICA EDUCACIONAL DA DITADURA 

 

Sobre os resultados das políticas educacionais da Ditadura Civil-Militar, confrontou-se 

os dados do investimento em educação e pesquisa no Brasil com dados de investimento e 

pesquisa nos EUA apresentados por Schultz (1973) em sua obra. Problematizaremos questões 

e aprofundaremos o debate, confrontando um ideal teórico e a realidade material do Sistema 

Educacional brasileiro, além de trazer a crítica de outras perspectivas teóricas.  

Com tais políticas respaldadas em fundamentação ética duvidosa, os resultados não 

poderiam ser diferentes. Seguiremos com a apresentação de alguns dados que darão ao leitor a 

dimensão real do impacto dessas políticas educacionais na dimensão social, seus avanços e 

retrocessos. Algum vislumbre do que são esses resultados já podem ser efetivamente 

percebidos. Agora, vamos aos números, dados, estatísticas e fatos dos resultados de vinte e 

um anos de tirania institucional no Brasil. 

 A universalização da educação na Ditadura Civil-Militar não passou de uma promessa 

política apesar de uma maior liberalização da educação no Brasil. Para se ter uma ideia, o 

ensino expandiu 40% entre 1973-1985, o que significou que o número de matriculados passou 

de 15 132 904, em 1973, para 20 615 486 em 1985, representando um crescimento 

significativo. O atendimento escolar de alunos de 7 a 14 anos cresceu 8,8%. Portanto, o 

atendimento escolar dessa faixa etária passou de 76,2% para 85% em doze anos. Apesar 

desses avanços no quesito liberação do ensino, ainda eram muitas as amarras que prendiam a 

educação pública brasileira. Por exemplo, 15% da população em idade escolar não estava na 

escola, e 18,8% da população escolar que se encontrava no primeiro grau estava fora da sua 

série correspondente à sua idade (GERMANO, 2011).  

Apesar de algum progresso, o crescimento educacional brasileiro foi marcado por 

problemas crônicos que ainda persistem. Esse aumento de vagas foi uma mudança apenas 

quantitativa e não qualitativa, uma vez que, para atingir tais números, houve diminuição da 

carga horária e divisão por turnos, o que claramente provocou um maior sucateamento da 

qualidade de ensino. Outras medidas estatais que contribuíram para esse sucateamento foram 

o baixo ou insuficiente gasto com educação e o abandono ou mesmo omissão do sistema 

educacional como um todo. Em 1985, apenas 27% dos prédios, segundo o próprio Ministério 

da Educação (MEC apud Germano, 2011), estavam em condição de uso. O número de 

professores leigos cresceu 5,4% entre 1973 e 1983. No nordeste, 36% do professorado tinha 

apenas o 1° grau. Houve a proletarização dos professores, uma vez que os salários 
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deterioraram-se ao longo do tempo com a falta de aumento e com o crescimento inflacionário. 

As escolas públicas também degradaram e aos alunos foi oferecida uma escola de baixa 

qualidade, sendo que a evasão e repetência eram altas neste período. A taxa de repetência 

cresceu de 27,2% , em 1973, para 34,2 % em 1983. 

 O oferecimento de escolarização obrigatória para todos se restringiu aos três 

primeiros anos escolares. A taxa de eficiência, que é a razão entre as taxas de matrícula e 

número de aprovados, decresceu. Para se ter uma dimensão, em 1973, a taxa de eficiência era 

de 75,4%, passando para 62,6% em 1983. A universalização da faixa etária de 7 a 14 anos 

estava longe de ser alcançada conforme proposto pela legislação, e a taxa de analfabetismo 

era alta. Em 1985, 20,7 % da população maior de 15 anos era analfabeta.  Outro dado 

alarmante sobre situação educacional do povo brasileiro no período é que 60,6 da população 

que era economicamente ativa em 1984 nunca tinham estudado ou estudaram no máximo 

quatro anos, contrastando claramente com a proposta do Capital Humano de aumento efetivo 

da escolarização (Germano, 2011).     

Os que mais afetados com esses dados negativos e seus desdobramentos foram as 

minorias: negros, mulatos, índios mamelucos. A fim de comprovar tal assertiva, seguem-se 

alguns dados apresentados por Germano (2011). De acordo com esse estudioso, um ano 

depois do fim da Ditadura Militar no Brasil, os resultados do Estado de exceção são esses: em 

1986, 43,4 milhões de pessoas no Brasil viviam em estado de pobreza com renda inferior ou 

igual a meio salário mínimo. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

em 1987, 59% da população de analfabetos era composta por negros e pardos. De acordo com 

o censo de 1980, 60% da população que ganhava meio salário mínimo era constituída de 

negros e pardos, e 39% da população negra tinha um ano a menos de estudo do que brancos, 

além de somente 6%  deles irem ultrapassarem o primeiro grau.  

O que fica evidenciado é que a desigualdade social afeta a escolarização e vice- versa. 

Uma vez que a desigualdade social é causa da baixa escolarização, bem como a baixa 

escolarização provoca desigualdade social em uma relação dialética que contribui para a 

perpetuação da pobreza e da ignorância. Para se ter um vislumbre desse fato em números, o 

Banco Mundial fez uma pesquisa onde consta que: 58,6% da população brasileira são de 

baixa renda, ou seja, recebem até dois salários mínimos. A participação da maioria numérica 

da população brasileira decresce no grau de escolarização. No 1° grau, representam, 37%;  no 

segundo, 11,6%; no superior 4,5 %. Já os mais ricos, com renda maior que dez salários 

mínimos, representam 5,8% da população e têm uma participação crescente no grau de 

escolarização: 7,7% no primeiro grau, 23,1% do 2° e 46,8% do superior. Esses dados 
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confrontam claramente com os ideais da reforma educacional brasileira em todos os níveis: 

elementar, secundária e superior e demonstra o que estava subjacente a certas concepções de 

mundo, sociedade, economia e escola, pois os dados revelam o que pressupostos teóricos 

escondem (GERMANO, 2011).      

Saindo dos resultados gerais e indo para o campo específico, a educação tecnicista no 

ensino médio também foi um fracasso, não obtendo o êxito como era esperado em sua 

inspiração teórica liberal. Uma das razões do fracasso da profissionalização no ensino médio 

foi o baixo investimento educacional por parte do governo federal no ensino médio, uma vez 

que este modelo de escola custava mais caro que o ensino médio convencional. Para se ter 

uma ideia, em números, a escola técnica custava 60% mais que o ensino secundário, e o 

investimento do governo no período de 1980 era de 8,4%, contrastando com a média da 

América Latina, que era de 25,6%. Essa situação fazia como que o Brasil fosse um dos piores 

investidores na educação do ensino médio das Américas, ficando à frente apenas de El 

Salvador e novamente contrastando aquilo que era proposto na Teoria do Capital Humano 

(GERMANO, 2011).  

 A segunda razão para o fracasso dessa política educacional importada foi que o Brasil 

escolheu um modelo pedagógico anacrônico e defasado, que já vinha sendo abandonado 

inclusive pelos países de economia capitalista desde a década de 70. As empresas não mais 

exigiam somente um profissional com respostas prontas e mecânicas, mas demandavam cada 

vez mais um profissional com conhecimento propedêutico em matemática, língua e ciências e 

que soubesse responder às mais diversas situações no trabalho. Assim sendo, a escola das 

minorias americana já estava em processo de decadência, e o Brasil copiou esse modelo, 

mostrando o quanto estávamos atrasados no processo histórico educacional (GERMANO, 

2011).  

Segundo Germano (2011), a terceira razão do fracasso do ensino médio tecnicista é a 

incapacidade do ensino profissionalizante se adaptar àquilo que era exigido ou demandado 

pelo mercado de trabalho. Os alunos técnicos, não tinham noções básicas de como funcionava 

uma fábrica, era necessário receber novo treinamento e qualificação no ambiente de trabalho e 

o ensino tecnicista contribui pouco ou quase nada para o processo produtivo, demonstrando 

mais uma vez como esse modelo de escola era um retrocesso até mesmo para os parâmetros 

ideais de progresso e desenvolvimento capitalista ou burguês. O mercado tem funcionamento 

dinâmico e sofre ao longo do processo histórico muitas alterações, essa proposta de escola 

burocrática, mecanicista e de baixa qualidade não acompanhou o dinamismo mesmo do 

capitalismo e as grandes demandas dessa ordem econômica. 
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Uma quarta razão que podemos citar é que a grande demanda por acesso à 

universidade não foi estancada de todo. Houve uma resistência não ativa no campo dos 

sonhos e desejos dos brasileiros. Uma vez que o trabalho laboral por herança histórica era 

identificado com trabalho escravista, ir para a universidade era se desvincular desse estigma 

social e ascender socialmente ao trabalho não-laboral manual.  Tendo em vista esta 

perspectiva, a escola profissionalizante, que era identificada com o trabalho laboral realizado 

com as mãos, não foi amplamente aceito pelas camadas médias e altas da sociedade brasileira, 

ainda que possivelmente almejavam um trabalho intelectual e não laboral diferente da 

proposta escolar governamental (GERMANO, 2011).  

Para Germano (2011), uma quinta razão seria o fato de que a escola profissionalizante, 

pela falta de recursos, não foi amplamente implantada em escolas estaduais e municipais, 

sendo raramente implantada em escolas privadas devido aos seus altos custos. Essa realidade 

custou o fracasso desta política desde seu início. A proposta educacional em nível médio já 

nasceu moribunda devido aos seus aspectos de falta de recursos, improvisação e 

burocratização, que não melhorava a educação efetivamente, legando aos mais pobres uma 

educação precária.  Enfim, esse modelo de escola foi sempre exceção e nunca regra, apesar de 

ser o modelo hegemônico e imperativo da ditadura, demonstrando a incapacidade do Regime 

de levar adiante uma reforma educacional, abandonando-a no processo e legando ao ensino 

público brasileiro o caos pedagógico e institucional.  

Germano (2011) diz que, devido ao governo militar ser incapaz de implantar sua 

própria reforma educacional em nível médio, essa proposta foi relativizada, adaptada e 

abandonada ao longo de seu período de vigência. Ela passou de obrigatória, conforme parecer 

CFE 45/72 e respaldado na lei 5.692/71, para uma relativização que tinha caráter menos 

peremptório com a introdução das “habilidades básicas”, conforme o parecer CFE N° 76/75, 

que recomendava apenas uma formação genérica a ser completada pela empresa. Em 1982, 

com a Lei n° 7. 044, foi revogada a profissionalização do ensino de 2° grau e a questão da 

profissionalização é transferida do MEC para a responsabilidade do Ministério do Trabalho, 

que exercia poder sobre o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), o SENAC 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e outros órgãos. 

Apesar de bem regulamentada e positivada no campo legal, a profissionalização nunca 

foi efetuada conforme a Lei 5.692/71 e as recomendações do parecer CFE 45/72. Essa 

proposta serviu para nivelar por baixo boas escolas técnicas com escolas concebidas às 

pressas em uma proposta imediatista, que legava propositalmente uma escola precária aos 

mais pobres. Além de afetar o serviço técnico já existente de qualidade, esse modelo escolar 
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sepultou de vez a escola tradicional pública de qualidade e ideias pedagógicas 

revolucionárias, como a Escola Nova, contaminando todo o cenário educacional brasileiro 

com uma estrutura que já nasceu fadada ao fracasso dado as suas ambivalências internas. 

Apesar dos avanços liberacionistas, esse é o verdadeiro legado do Regime Militar na 

educação brasileira (GERMANO, 2011).  

Segundo Germano (2011), falando dos aspectos liberalizantes no ensino secundário, 

pode-se afirmar que houve aumento de alunos no nível médio. De acordo com pesquisas de 

1985, as matrículas mais que duplicaram de 1972-1985, passando de 1.330.251 em 1972 para 

3.165.577 em 1985. Contudo, apesar desse aumento, se comparada com o primeiro grau, o 

segundo grau não obtinha grande representatividade. Para se ter uma noção, em 1983, 

enquanto a matrícula do primeiro grau era na casa de 20.762.741, o segundo grau era de 

apenas 2.946.657 de alunos. Em 1982, havia 198 mil estabelecimentos de 1° grau contra 8 mil 

estabelecimentos do segundo grau. Outro dado que desmonta o discurso ideológico por parte 

do governo é um que demonstra a privatização do ensino médio. Enquanto que no ensino de 

1° grau, em 1982, 87% das matrículas e 95% das unidades escolares eram escolas públicas, no 

ensino de 2° grau, a matrícula era na casa de 60%, e o número de estabelecimentos de ensino 

representavam 50%, demonstrando que, boa parte do ensino médio, não era público. Esse 

quadro aponta para o fracasso de políticas inspiradas no Capital Humano para o ensino médio. 

Para se ter uma noção da gravidade do problema, enquanto que, em 1965, o índice de 

matrícula em escola secundária representava 16% no Brasil, na Coréia representava 35%,  no 

Chile 34%, e no México 17%. Já em 1986, o índice de matrícula da população entre 16 e 18 

anos representava respectivamente: Brasil 37%, Coréia, 95%, Chile 70% e México 55%. 

Outros dados alarmantes são que, em 1982, mais da metade da população entre 15 a 

19 anos com condições de fazer o ensino médio estava fora da escola. 30,65% dos alunos 

matriculados no ensino secundário tinham mais de 19 anos e não correspondiam à idade 

adequada ou ideal do grau de instrução, sendo que apenas 37% da população entre 16 e 18 

anos estava no seu respectivo nível de ensino de acordo com a idade esperada. Esses dados 

demonstram a já comentada falta de eficiência do sistema público de ensino e demonstram em 

números o sucateamento público do ensino brasileiro no período. Esse quadro trouxe muita 

reprovação e evasão escolar. Em 1973, a taxa de reprovação e evasão era de 11,8 e 10%. Em 

1983, essa taxa passou para os preocupantes 20% e 16,9% respectivamente (Germano, 2011).  

Para Germano (2011), a reforma do ensino de 2° grau serviu para a manutenção e 

conservação das desigualdades regionais também no âmbito do ensino secundário. Enquanto 

que o Sudeste correspondia a 49,6% da matrícula, o Nordeste correspondia a 23,3%, o Sul 
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16,2%, o Centro-Oeste 6,7% e o Norte a 4,2%. No quesito renda, esse aspecto piramidal 

também é observado. Enquanto as famílias de baixa renda (até dois salários mínimos) 

representavam 58,5% da população, mas correspondiam apenas a 11,65% das matrículas em 

nível secundário. Já nos setores de maior renda, há maior participação no ensino médio, 

correspondendo a 30,3% das matrículas para uma população que ganha de 5 a dez salários 

mínimos por mês e correspondem a 9% da população brasileira. 

Esses dados demonstram a realidade de uma escola dualista, cingida e que fortalece o 

sistema privado de ensino e enfraquece o público. Tira do sistema público no âmbito de 1 ° e 

2° grau o caráter propedêutico que de fato tinha elementos para a transformação social e 

alteração desse quadro que aí se apresentava por intermédio da educação. Também é deste 

período o nascimento dos chamados cursinhos que ofereciam uma educação estritamente 

propedêutica a fim de preparar as pessoas para o vestibular. Esse ensino privado ficou restrito 

às camadas mais abastadas, enquanto aos mais pobres ficou o legado de um ensino 

profissionalizante, precário e alienante. Nesse cenário, o sistema privado sai fortalecido e o 

público enfraquecido. O ensino privado, nesse cenário, cada vez mais, expandiu-se e tomou o 

lugar do ensino público como escola de qualidade, contribuindo para o aumento da 

desigualdade social através da escola de classes. Desse modo, a luta de classe, a escola 

dualista, a escola como aparelho ideológico do Estado e a escola como campo de violência 

simbólica estavam presentes (GERMANO, 2011).  

 

5.1 A Estratégia Privatizante na Educação Brasileira 

 

A reforma educacional da ditadura, conforme já discutido anteriormente, veio a 

fracassar. Isso porque, para que tivesse êxito, seria necessário, conforme a Teoria do Capital 

Humano, investir efetivamente em educação através da universalização do ensino em todos os 

níveis básico, secundário e superior. Contudo, essas medidas não se realizaram, uma vez que 

os investimentos foram poucos, insuficientes ou inferiores a um patamar mínimo de melhoria 

da sociedade através da educação. Esse quadro se dá em um contexto de crescimento do 

ensino privado médio e superior, fortalecido pela ausência estatal ou mesmo por 

investimentos públicos. São esses elementos, contextos e dados que aqui apresentaremos e 

discutiremos. Essa realidade somente foi possível devido à transferência de capital público 

para o empresariado brasileiro e internacional, que desviou dinheiro de necessidades sociais 

para incentivar a modernização capitalista do Brasil. 
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Segundo Germano (2011), na questão educacional, muitas vezes, o discurso do Estado 

Militar é diametralmente oposto à sua prática social. Prova disto é que contrariamente ao que 

propõe a teoria do Capital Humano, a Ditadura Civil-Militar não investiu suficientemente ou 

mesmo cortou ou diminuiu investimentos em educação e pesquisa. As áreas mais afetadas 

foram o ensino de 2° grau e o ensino superior. Para efetivar tal ação a constituição de 1967 

tira a obrigação, por parte da União, de investimento mínimo em educação e cultura. Os 

resultados nós já sabemos que foram a diminuição desses investimentos. Para se ter uma 

idéia, os dispêndios do governo ao longo da ditadura foram: 1964- 9,4%; 1965 -13,1%, 1966-

9,6%, 1967-11,8%, 1968-8,3%, 1969-8,0%, 1970-7,3%, 1971-6,3%, 1972-6,4%, 1973-5,5%, 

1974-5,2%, 1975-6,0%, 1976-7,0%. Como se observa por esses dados, o período de maior 

queda do investimento em educação por parte do Governo Federal foram os anos do 

denominado “Milagre Econômico”. Este foi um período de grande crescimento econômico, 

industrialização e aumento de arrecadação de impostos. Esse quadro demonstra as 

contradições internas do próprio regime, que tinha um discurso oficial e uma prática social 

diversa do que propagava.  

É neste cenário que a privatização do ensino se dá para implementar ou mesmo 

acelerar a privatização que estava em andamento na educação brasileira. A Constituição de 

1967 estabelecia que o ensino seria de responsabilidade da iniciativa popular e deveria ser 

amparado pelo poder público. Ela também previa a retirada de recursos do ensino público 

para que fossem destinados ao ensino superior, isso se daria com o repasse de verbas pelo 

Governo à instituições privadas, as quais deveriam, como forma de ressarcimento ao cofres 

públicos, fornecer bolsas de estudo para os alunos que não tivessem condições de arcar com 

os custos do ensino. Outra medida que tirou dinheiro da educação foi a tirada da classificação 

do orçamento oficial da rubrica “despesas de ensino”. Com isso, tornou-se possível o desvio 

de dinheiro do Ministério da Educação e Cultura para outros ministérios e áreas distintas da 

educação propriamente dita. Os programas salário-educação (1964), Fundo de Apoio ao 

Desenvolvimento Social FAZ (1974), Fundo de Investimento Social (Finsocial) (1982) e as 

bolsas de estudo e créditos educativos somente serviram para desviar dinheiro da escola 

pública e transferir recursos para bancos e para o empresariado, contribuindo, desse modo, 

com o processo de privatização do ensino. Essa transferência de recursos se dava através de 

concessão de bolsas, incentivo fiscal ou isenção de impostos e empréstimos. Essas medidas de 

parceria público-privada se davam muitas vezes no sentido de não favorecer a educação 

pública. Exemplo disso é o fato de que as bolsas de estudos oferecidas visavam beneficiar as 

escolas privadas dos próprios empresários, não fortalecendo o ensino público, ao contrário, 
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este sofria com a falta de investimento. Outra medida que mostra o descaso com dinheiro 

público são as bolsas MEC/MPAS que visam cancelar dívidas de empresas escolares com a 

previdência se estas concedessem bolsas de estudos (GERMANO, 2011).  

Germano (2011) afirma que o Regime Militar sucateou áreas sociais, dentre elas, as 

mais afetadas foram: saúde e educação. A educação e a cultura ocuparam o sexto lugar do 

ranking de prioridades do governo nessa época, sando responsável por 8,71% de despesas da 

nesse período. A Segurança Nacional ficou em terceira posição, com investimento de 13,69% 

do PIB. Áreas sociais importantes, como saúde e saneamento, ficaram em 9ª posição, 

representando 3% das despesas. O trabalho ficou na 10ª posição, com 1,99%. Habitação e 

urbanismo ficaram com 0,80%, ocupando a 15ª posição, demonstrando o descaso do Regime 

militar com as áreas sociais, que ocuparam somente 25,2% da receita do Estado. Por outro 

lado, áreas de planejamento, administração, desenvolvimento e manutenção do aparelho 

burocrático e capitalista eram responsáveis por 58,65% dos dispêndios da União entre 1965-

1982. Entre as medidas privatizantes estão o desvio de recursos da educação para outras áreas, 

Para se ter uma ideia, em 1978, 11,44% dos recursos da educação eram desviados para outras 

áreas. Em 1982, esse número saltou para 17,34%. 

Esse estado mínimo para programas sociais resultou no consequente fortalecimento do 

ensino privado. Neves (1983) analisou dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e constatou que, entre 1976 e 1978, ocorreu aumento de apenas 29,6% de 

empresas que destinavam o salário-educação (imposto destinado à educação) aos cofres 

públicos, enquanto que a porcentagem desse tributo destinado a escolas privadas cresceu 

163%. Em 1980, 3.044 bilhões foram direcionados a pagamentos de bolsas de estudo em 

escolas particulares. Esse processo claramente beneficiou o privado em detrimento do 

público. Além desse mecanismo de privatização do ensino, o Estado lançava outros meios 

como compra de vagas, assistência técnica e financeira. Todos esses mecanismos nada mais 

eram do que aplicação de capital público em empresas privadas. Segundo Neves (1983), 

50,2% das vagas de matrícula inicial no Recife eram de bolsistas. Além disso, havia também 

o empréstimo, por parte do Estado, de muitos funcionários e professores para o setor privado. 

Segundo Cunha (1985), a própria USAID, em 1976, estava resistindo em oferecer 

mais empréstimos ao Brasil, uma vez que o País estava se esquivando de investir o necessário 

no ensino público, contrariando mesmo até as funções liberais do Estado em Educação, 

conforme a Teoria do Capital Humano. O Estado utilizava esses recursos externos justamente 

para não investir seu orçamento mínimo em educação. Além de desviar o pouco recurso que 

havia para instituições de ensino privadas, 40% dos recursos destinados ao ensino de 2 grau e 
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39% dos recursos destinados ao ensino superior eram direcionados a empresas privadas de 

educação. Esse processo contribuiu para que a educação virasse um negócio e mercadoria no 

Brasil, sujeita ao mercado e à especulação financeira, trazendo acúmulo de capital para muitas 

empresas educacionais.  

O contexto descrito nos parágrafos anteriores possibilitou o aumento da corrupção em 

âmbito educacional, somente em 1982 os desvios eram computados em cerca de 18 bilhões. 

Essa corrupção era devido à sonegação e fraude, uma vez que a verba repassada para escolas 

privadas era menor do que o declarado e a lista de alunos bolsistas eram, muitas vezes, falsas, 

elas, também muitas vezes, eram resultado de fraude por parte da empresa de ensino e do 

empresariado. Comumente o aluno bolsista era obrigado a pagar parte de uma bolsa que 

deveria ser totalmente gratuita. Segundo Cunha (1985), a Secretaria de Educação do 

Município do Rio de Janeiro constatou que 50% das escolas aplicavam essa “meia-bolsa” 

ilegal. De acordo com o Ministério da Educação, houve desvio de 40% do salário-educação. 

No Rio de Janeiro, em 1983, houveram 150 mil “bolsas-fantasma”, representando um prejuízo 

para os cofres públicos de 4 bilhões de cruzeiros causadas por 210 escolas. 

Em 1975, foi criada uma lei de autoria do então ministro da educação Ney Braga, a 

Lei n° 6.297, que estabelecia incentivos a empresas que investissem em formação 

profissional, um dos grandes beneficiários foi a fundação do Banco Bradesco. Além disso, 

foram criadas muitas fundações privadas de ensino que fortaleceram o sistema privado de 

educação. Este passou a ocupar o vácuo do sistema público de ensino e recebeu muitos 

incentivos e investimentos por parte do Estado brasileiro. Para se ter uma noção do 

sucateamento dos serviços sociais no Brasil nesse período, Serra (apud Germano, 2011) traz 

alguns dados. Para esse autor, os gastos públicos beneficiaram mais aos ricos do que aos 

pobres, estes receberam apenas 6% dos benefícios sociais. As crianças mais pobres recebem 

apenas 7% desses gastos. Na saúde, 78 % dos gastos são com saúde curativa, e apenas 22% 

foram direcionados para a saúde preventiva. Na educação, o 2° grau recebe apenas 9% dos 

dispêndios orçamentários contra os 23% destinados às universidades. Na Coreia, esses dados 

corresponderam a 37% para o 2° grau e 11% para a universidade.  

Enfim, a política educacional da Ditadura não cumpriu seus objetivos e metas, tanto 

do ponto de vista quantitativo como qualitativo. Esse processo se deu porque o Estado 

brasileiro se desobrigou de investir em educação pública e incentivou sobremaneira o ensino 

privado a ocupar o lugar e a função do sistema público de educação brasileira. A partir dos 

anos 80, com a crise do Regime, o Estado começa a mudar de postura quanto aos gastos 

sociais. O então presidente João Figueiredo introduz mudanças do salário-educação a fim de 
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estancar a corrupção na parceria público-privada. Em 1983, o Congresso aprova uma emenda 

de autoria de João Calmon que restabelece porcentagem mínima de gastos púbicos com 

educação correspondendo a 13%-União e 25%-Estados e municípios. Contudo, essa mudança 

legal somente foi regularizada com a “Nova República” em 1985 (GERMANO, 2011).   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Notavelmente, os vinte e um anos de Ditadura Civil-Militar são fundamentais para 

entender o Brasil e mais especificamente a educação brasileira. Foi nesta perspectiva que esse 

trabalho se embrenhou na complexa tarefa de entender, analisar e refletir essas duas décadas 

de quebra da normalidade institucional e de um Estado de exceção que, de regime 

excepcional, tornou-se regra. O Brasil é um país complexo em sua dimensão social e por esta 

razão nem sempre é cristalina essa dimensão histórico-social, pois carrega a nebulosidade do 

que seja a realidade brasileira. A nação brasileira carrega a hibridez desde sua origem, sendo o 

resultado originalmente de três povos e culturas diferentes: o branco, o negro e o índio. 

Também na perspectiva das ciências humanas e sociais, que muito contribuíram com este 

trabalho, não foi diferente. Recebendo muitas influências culturais, políticas, econômicas e 

pedagógicas. Por essa razão, as dialéticas existentes no tecido social são um tanto confusas às 

vezes e, assim como a linguagem, essas relações nem sempre são transparentes ou óbvias na 

difícil, mas não menos relevante, tarefa de compreender a identidade brasileira com seus 

elementos de continuidade e transitoriedade.    

A Ditadura inaugurada em 1964 não foi a única que aconteceu no Brasil, pois 

existiram outras e este fato revela um paradoxo. Por um lado, a Ditadura não foi um evento 

acidental em nossa história, ela representa um projeto de país e nação há muito sedimentado 

no processo de luta de classes brasileira. Por outro, também foi um processo de rupturas com 

conquistas democráticas recém-conquistadas naquele período histórico. A jovem e imatura 

democracia brasileira não resistiu à violência e ao assalto ao poder de uma classe que utilizou 

a força como meio para perpetuar seu projeto de poder.  Com essa traumática e violenta 

transição que arrebatou a sociedade brasileira para outra condição, perdas e retrocessos 

aconteceram, principalmente nas áreas sociais do país como saúde, educação e reforma 

agrária. 

Como todo processo de transição e ruptura institucional, houve muitos traumas, os 

quais foram discutidos e analisados ao longo desse trabalho: o sucateamento do ensino 

público, a desigualdade social, as inúmeras injustiças, o terrorismo de Estado. Todos esses 

fatos sociais causaram traumas institucionais, culturais e sociais permanentes. Como todo 

trauma, que é a perpetuação de uma realidade passada no presente e consequentemente no 

futuro, a Ditadura deixou muitas marcas na vida social do país, a maioria deles ainda não 

foram solucionados, perpetuando o passado no presente e futuro, fazendo do retrocesso uma 
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realidade permanente na cultura e política nacional. Daí a relevância de entender e 

compreender a Ditadura, pois não se entende a educação brasileira como um todo dando um 

salto histórico neste período.  

Entender a Ditadura Civil-Militar é entender mais do que o passado, é compreender o 

presente, pois o trauma do passado é o mesmo que causa o sintoma do presente e fatalmente 

ainda causará muito caos também no futuro. Saindo de uma perspectiva menos generalista e 

adentrando mais especificamente no campo educacional, os sintomas do caos educacional dos 

dias hodiernos como analfabetismo, semianalfabetismo, privatização do ensino, falta de verba 

para educação, baixo salário dos professores, decadência da escola pública, tanto da 

perspectiva física como moral de uma escola que não é suficientemente boa para ensinar, 

educar e politizar o aluno, todos esses sinais e sintomas têm sua etiologia em grande parte no 

Governo Militar. A Ditadura Civil-Militar é um dos fundamentos, ou melhor, o principal 

fundamento do sistema público de ensino brasileiro atual. 

Um desses fundamentos que lançou confusão no cenário educacional nacional foi a 

privatização do ensino, que, fundamentado na teoria liberal e na perspectiva educacional da 

Teoria do Capital Humano, embasou a razão de ser e existir das políticas educacionais da 

Ditadura Civil-Militar. Estas perspectivas teóricas serviram de norte tanto para agentes 

americanos a serviço da USAID quanto para os técnicos brasileiros que foram submetidos à 

essa imersão cultural americana e trouxeram essa teoria importada para a realidade 

pedagógica brasileira. Uma realidade distinta da nossa, realidade esta que deifica o mercado, 

colocando-o primordialmente antes de direitos sociais. Essa perspectiva concebe o mundo a 

partir de uma visão mercadológica e comercial. Portanto, é a visão do opressor que enxerga de 

cima para baixo, medindo, julgando, premeditadamente com preconceitos. Essa teoria 

contribuiu e muito com o aprofundamento e acentuação do caos e da crise educacional 

brasileira, todos os resultados que contiveram o avanço e o progresso de uma escola pública e 

de qualidade estão diretamente relacionados a essa teoria.  

Se antes do Golpe a Escola Nova vinha com a bandeira de uma escola pública, laica, 

de qualidade e para todos, com a ruptura, esse processo retroagiu no tempo e no campo das 

ideais. Antes da repressão, o país começava a acordar da letargia, despertar do sono, e as 

massas começavam a se conscientizar socialmente e politicamente. O Estado Militar cuidou 

de usar a escola como Aparelho Ideológico do Estado e alienar, ludibriar e tirar o povo do 

foco das políticas sociais. O enfoque passou a ser o capitalismo e o seu incentivo através de 

políticas estatais que tiravam dinheiro público e destinavam aos mais ricos, alienando, 

marginalizando e tornando a pobreza uma situação perene de ignorância, e indignidade. Nesse 
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ínterim, o Governo se jactava do grande crescimento do PIB, da industrialização agressiva e 

autoritária que o país passava sem nunca mencionar o preço social e político que esse modelo 

econômico trouxe ao País e o os custos elevados que os mais pobres e não os ricos tiveram 

que pagar.  

Os estigmas impostos pela Ditadura foram tão profundos que suas mazelas foram e 

são sentidos na Nova República. O processo de transição foi lento, gradual e seguro, 

articulado entre a parceria dos militares e a burguesia nacional. Começou em 1979 com a 

discussão e articulação para a abertura política, mas somente foi se materializar em 1980 com 

a Lei de Anistia. Contudo, a Ditadura ainda se manteve por mais meia década e, mesmo na 

transição democrática, com a eleição indireta de Tancredo Neves (falecido dias antes da posse 

presidencial), os militares, ainda que não mais protagonistas, continuaram presentes no 

governo de José Sarney. Assim, a transição lenta, gradual e segura arquitetada por Geisel, 

João Figueiredo, Golbery Couto e por outros militares que não constituíam a Linha Dura se 

materializou no plano real. As políticas econômicas e os ideais da teoria liberal na cultura e 

educação continuavam vivos com a Nova República na vida política nacional. Esse processo 

somente foi possível devido ao tipo de transição a que fomos submetidos, não obstante a crise 

econômica que se abatia sob o Brasil ao longo de toda a década de 1980 e começo da década 

de 1990. 

Se por um lado a educação tecnicista e o modelo de escola polivalente já tinham sido 

abandonados na década de 1980 e sua estrutura, organização, modelo e gestão, não mais 

existiam, seus pressupostos teóricos e seus valores morais de individualismo, mérito pelos 

estudos, ascensão social pela educação – que eram os valores da Teoria do Capital Humano - 

já tinham se misturado ao pensamento social brasileiro e até  se incorporado de forma não 

científica ao senso comum, quando se falava de educação, economia e mudanças sociais com 

uso da educação. Valores do capitalismo tinham sido “adequadamente” incorporados em uma 

sociedade que se modernizou e avançou na adoção do capitalismo como sistema hegemônico 

nacional. Sem a educação a serviço das burguesias nacionais e internacionais, esse processo 

não teria tamanho “êxito” na alienação e mascaramento das dinâmicas sociais de opressão e 

luta de classes que se acirraram ao longo desse processo para o qual o povo se manteve 

letárgico, ficando também alienado da verdadeira situação social e histórica que o país 

passava e ainda passa. 

Claro que houve avanços no campo oposicionista. A abertura política também não foi 

um processo do acaso. As manifestações por “Diretas Já” tomaram conta do país e a Ditadura 

foi perdendo força. Cada vez mais o discurso social ganhava força e a própria Ditadura o 
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incorporou em seu discurso oficial já nos idos da década de 1980. Contudo, esse discurso era 

contraditório com tudo que significou a privatização da saúde, educação e habitação no Brasil, 

uma vez que o Estado era omisso ou quase inexistente nessas áreas. Nessa voga de lutas 

democráticas e progressivas, a forma de ser e pensar que constituiria a Nova República com 

sua Constituição Cidadã já vinha sendo moldada e transformada na luta por democracia no 

interior da própria Ditadura. É nessa tendência que a universalização do ensino e o Sistema 

Único de Saúde (SUS) têm sua primeira concepção histórica ainda como concepção que sai 

do mundo das ideais e começava a se constituir no campo da materialidade social, política e 

cultural brasileira como forma de ideologia que já tinha mais espaço para se fomentar e 

crescer. 

Contudo, apesar dos avanços já perceptíveis no final da Ditadura Militar, o estigma 

traumático era muito profundo para ser simplesmente apagado da vida social brasileira. Nesse 

sentido, maiores eram os desafios que as conquistas alcançadas. Mesmo que as políticas da 

Ditadura tenham falhado, elas migraram ou mesmo se transformaram, quando não 

continuaram tendo a fluidez ou dinâmica própria que uma ideologia pode tomar com 

mudanças históricas. Assim sendo, na transição, a burguesia tomou o protagonismo tido antes 

pelos militares, mas continuou a mesma burguesia empresarial e tecnocrática que apoiou o 

Golpe Civil-Militar que ocupou o poder por vinte e um anos. Todavia, a diferença era que, 

nesse novo momento histórico, a burguesia seria a classe hegemônica, sem dividir o poder 

com os militares. Assim, o Estado conservador se transforma para continuar o mesmo. A 

Ditadura se torna o Estado burguês com forte viés liberal, no qual a política econômica e 

educacional ou é a mesma ou tem destacadas semelhanças com a política antecessora. Apesar 

das rupturas, a hegemonia é forte demais para se quebrar tão facialmente, e dialéticas de 

opressão, desigualdade, sucateamento do sistema público de ensino continuam e se agravam, 

não obstante os avanços históricos (SAVIANI, 2013). 

Assim sendo, os ideais da Teoria do Capital Humano, apesar de sua má aplicação na 

realidade educacional brasileira e de uma tendência oposta ao que era proposto pelo seu 

precursor, uma vez que não houve muito investimento em educação e pesquisa, continuou 

viva, segundo Saviani (2013), enquanto ideologia. Desse modo, ela toma novas faces na Nova 

República através do neo-tecnicismo e do neo-produtivismo, os quais traziam velhas ideias 

com um discurso aparentemente novo e que estaria em constante mutação. No entanto, essa 

“nova” ideologia tinha sua raiz no Regime Militar e na sua forma de importação desses ideais 

que aqui se materializaram como resultados já discutidos ao longo desse trabalho.  
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Muitos dos professores, educadores, enfim, pessoas que de alguma forma estão 

implicadas com o processo educacional desconhecem a história da educação. Por essa razão, 

muitas vezes, são incapazes de fazer uma análise crítica de sua prática ou do momento 

histórico que vivem. Assim, em muitos casos, o que se pode observar é uma postura passiva 

dos agentes da educação frente às determinantes históricas. Todo esse legado se deve em sua 

maior parte a Ditadura Civil-Militar 

A Ditadura fez escola em muitas áreas da vida nacional. Foi a responsável pela maior 

parte da industrialização, modernização e situação que se encontra o País atualmente. Nesse 

sentido, também a situação política, cultural, social, econômica e educacional se deve em 

maior parte ao Governo Militar. No entanto, os poucos avanços econômicos, de infraestrutura 

e modernização que se deram nesse período fazem frente a um legado de alienação política, 

ignorância intelectual, pobreza cultural, pois podem ser considerados heranças da Ditadura 

Civil-Militar, que massificou, padronizou em parceria com a burguesia os mais pobres. O 

Brasil mudou muito nesses mais de vinte anos. O divórcio foi aprovado, a TV chegou em 

muitos lares, e uma camada da sociedade se abriu ao consumo de massas e à prática alienante 

e descontextualizada historicamente como forma de ser, existir e se constituir socialmente. 

Nesse meio termo, as elites se enriqueceram e ficaram pacificadas enquanto o povo 

continuava alegre e mortificado na política de pão e circo estatal e privada.  

A educação, que seria forte agente transformador e modificador desta triste realidade 

social, está debilitada pelo contínuo e proposital abandono do poder público, seja na Ditadura, 

na transição ou mesmo na Nova República. O Estado brasileiro não tinha um projeto de país 

verdadeiramente libertador e, na educação, que seria um motor dessas transformações, havia 

uma confusão pedagógica e uma não continuidade de um projeto educacional que de fato 

modificasse positivamente a escola brasileira apesar dos avanços insuficientes, mas pontuais 

de melhora no quadro geral do ensino brasileiro. Assim sendo, a educação continuou 

sucateada, o ensino continuou em grande medida privatizado e, apesar da liberação, ainda 

hoje não há universidade pública e de qualidade para todos, sendo que o Brasil tem um 

enorme déficit público com o ensino se comparado com outros países. 

 Em síntese, o resultado de anos de opressão e tortura que silenciaram e sucatearam 

ótimas ideais pedagógicas e nos deixaram como legado a ignorância, da falta de dignidade e 

da injustiça. Esse é o verdadeiro legado da Ditadura Civil-Militar brasileira., que infelizmente 

faz verdadeira a frase de Max Weber: “a vida dos vivos é dirigida pela vida dos mortos”. Os 

velhos generais, os antigos burgueses, anacrônicos ideais e velhas ideologias ainda têm poder 
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sobre nós, fazendo do nosso presente uma vivência constante do evento traumático que durou 

mais de duas décadas e que leva cativo consequentemente parte do nosso futuro.    
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