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Resumo  
 
O trabalho tem como foco analisar as aproximações entre a 
reforma Capanema e a reforma Mendonça Filho (reforma do 
ensino médio). A investigação é bibliográfica e documental. 
Capanema (ARENA) e Mendonça Filho (DEM) imprimiram em 
suas ações educacionais o traço da sociedade de classes — o 
dualismo. Nas duas reformas, é destinada aos filhos dos 
dominados a formação para o trabalho enquanto que, para os 
filhos dos dominantes, é reservada a formação para direção da 
sociedade. Ambas beneficiam o setor privado de ensino que 
objetiva disseminar o ethos mercantil. A reforma do ensino 
médio atual significa um retrocesso educacional. 

Palavras-chave: Política educacional; Reforma do ensino 
médio; Reforma Capanema; Dualismo educacional. 

 

 
 

Abstract  
 
The paper focuses on analyzing the approximations between 
the Capanema reform and the Mendonça Filho (high school 
reform).This research is bibliographical and documentary. 
Capanema (ARENA) and Mendonça Filho (DEM) printed in 
their educational actions the trait of class society – dualism. In 
the two reforms the formation of the work is destined for the 
children of the dominated, while for the children of dominated’s 
children formation the direction of society is reserved. Both 
benefit the private sector of education that aims to disseminate 
the mercantile ethos. The reform of current high school means 
an educational retrogression. 
 
Keywords: Educational policy. High school reform. Reform 
Capanema. Educational Dualism. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A política educacional brasileira é fundada no período de D. João III, sob a forma 

de “regimentos”, editados em dezembro de 1548, orientando as ações do primeiro governo 

geral do Brasil, Tomé de Souza, no ano de 1549. A política educacional trata das decisões 

que o Poder Público, ou seja, o Estado toma em relação à educação em toda a extensão do 

país (SAVIANI, 2008). 

Desde esse período, a política educacional brasileira passou por diversas 

reformas, de acordo com o contexto cultural, econômico, político e social do país. Variando 

desde políticas centralizadas, descentralizadas e mistas, consoante o modelo de governo 

vigente. 

O trabalho tem como foco analisar de forma comparativa a política educacional 

do período do Estado Novo (1937-1945), instituída por Gustavo Capanema Filho e 

conhecida como “Reforma Capanema”, e a atual “reforma” do ensino médio, instituída de 

forma autoritária pelo então ministro da educação, José Mendonça Bezerra Filho, ambas de 

espírito centralizador.  

A perspectiva é identificar nas entrelinhas das reformas Capanema e Mendonça 

Filho, as concepções de educação subjacentes. 

Abordar a temática sob este prisma, ou esses aspectos, nos leva a refletir sobre 

os impasses e desafios da política educacional brasileira. Assim, algumas indagações 

devem ser feitas, tais como: Educação para quê? Para quem? Quais os objetivos dessas 

reformas educacionais? Em que contexto as reformas foram elaboradas e implementadas? 

Quem são seus protagonistas? Qual a sua ideologia? Qual é o objetivo da educação? Que 

bases fundamentam o ensino profissional proposto, defendido nas duas reformas? 

Logicamente, esses questionamentos não serão todos respondidos nesse 

trabalho, mas nortearão nossas reflexões e sistematização de algumas aproximações das 

políticas educacionais desenvolvidas por Gustavo Capanema e Mendonça Filho. 

Consideramos que, para compreender a legislação do ensino e, 

consequentemente, a política educacional, é de fundamental importância analisar como “o 

produto foi produzido” e quem o produziu (SAVIANI, 2013, p.206). 

 

II. REFORMA CAPANEMA: A MARCA DA IGREJA E DE UMA EDUCAÇÃO DUALISTA 

 

Gustavo Capanema, ministro da educação e saúde pública (MESP), instituiu a 

Universidade do Brasil, que serviu de modelo para as futuras instituições de ensino superior 

no país. Na sua gestão Capanema esteve à frente da criação do INEP, em 1938, cuja 



 

administração ficou a cargo de Lourenço Filho. Ainda em sua gestão foram criadas as leis 

orgânicas do ensino, mais conhecida como Reforma Capanema (SAVIANI, 2007).  

As reformas foram sendo implantadas parcialmente e por meio de oito decretos 

– Leis: 1) Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, que cria o SENAI; 2) Decreto-lei nº 

4.073, de 30 de janeiro de 1942: Lei Orgânica do Ensino Industrial; 3) Decreto-Lei nº 4.244, 

de 9 de abril de 1942: Lei Orgânica do Ensino Secundário; 4) Decreto-Lei nº 6.141, de 28 de 

dezembro de 1943: Lei Orgânica do Ensino Comercial; 5) Decreto-Lei nº 8.529, de 2 de 

janeiro de 1946: Lei Orgânica do Ensino Primário; 6)Decreto-Lei nº 8.530, de 2 janeiro de 

1946: Lei Orgânica do Ensino Normal;7) Decreto-Lei nº 8.621,de 10 de janeiro de 1946, que 

cria o SENAC; 8) Decreto-Lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946: Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola (SAVIANI, 2007,p. 254). 

As leis orgânicas que se constituíram dos decretos-leis, começaram a ser 

emitidas durante o Estado Novo, em 1937, e se completaram após o seu término em 1945. 

O ensino secundário, modificado pelo decreto-lei de número 4.244, de 9 de abril de 1942, 

estabeleceu as seguintes diretrizes gerais: “formar [...] a personalidade integral dos 

adolescentes; promover a consciência patriótica e humanística; dar formação intelectual 

geral’’ (Art 1º). Esse objetivos, estavam em consonância com a ideia explicitada na 

exposição de motivos sobre o ensino secundário determinado por Gustavo Capanema. 

É que o ensino secundário se destina à preparação das individualidades condutoras, 
isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da 
sociedade e da nação, dos homens portadores das concepções e atitudes espirituais 
que é preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habituais entre o povo. 
(BRASIL, 1942, p. 1). 

 

Fica explícito também no discurso de Capanema o pensamento conservador 

católico. 

Em relação à estrutura do ensino secundário, havia o curso ginasial de quatro 

anos que antecedia ao curso colegial de três anos, mais voltada para a formação geral. Este 

era dividido em colegial clássico2 e colegial científico3. As matérias comuns aos dois cursos 

eram: Português, Matemática, Francês, Inglês, Espanhol, História Geral, História do Brasil, 

Geografia Geral e Geografia do Brasil. (PILETTI, 1996, p. 90). 

O ensino técnico-profissional que visava à formação de trabalhadores, foi 

implementado por três Decretos-Lei: ensino industrial (Decreto-Lei n°4.073, de 30 de janeiro 

de 1942); ensino comercial (Decreto-Lei nº 6.141, de 28 de dezembro de 1943); ensino 
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agrícola (Decreto-Lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946). A duração de ensino dessas três 

modalidades se comparava ao ensino secundário, desenvolvidos em dois ciclos4. 

Em sua essência, as modalidades supracitadas de ensino técnico-profissional, 

convergiam para um mesmo fim: 1) Formação de profissionais para suprir as necessidades 

de setores específicos; 2) Proporcionar aos jovens e adultos não diplomados a qualificação 

técnica e profissional necessária para o aumento da eficiência e produtividade; 3) Dar 

suporte de capacitação a profissionais diplomados e habilitados (PILETTI, 1996, p. 91). 

Outra mudança na educação estava relacionada ao ensino primário e ao ensino 

normal, regulamentados pelos decretos-leis nº 8.529 e nº 8.530, respectivamente, e 

promulgadas no mesmo dia: 2 de janeiro de 1946. O ensino primário era dividido em duas 

categorias: o fundamental destinado às crianças de sete a doze anos, ministrado em duas 

etapas sucessivas: o primário elementar, com duração de quatro anos, e o primário 

complementar, de um ano. (PILETTI, 1996, p. 92). 

Os decretos, em forma e conteúdo, evidenciam a ideologia do Estado Novo 

sobre a política educacional: centralizada, dogmática, rígida, elitista, vinda de cima para 

baixo sem respeitar a opinião pública e a visão de intelectuais/educadores. Além disso, um 

aspecto fundamental destacado por Saviani (2007) é o caráter dualista da reforma que 

separava o ensino secundário do ensino profissional. O primeiro, “destinado às elites 

condutoras”; o segundo, “destinado ao povo conduzido”. O acesso a qualquer carreira 

superior só era permitido ao ramo secundário. A reforma também tinha um caráter 

corporativista, pois como assevera Saviani: “vinculava estreitamente cada ramo ou tipo de 

ensino às profissões e ofícios requeridos pela organização social.” (SAVIANI, 2007, p. 269). 

O autor destaca ainda, a influência da Igreja Católica na elaboração da política 

educacional da época e a orientação política dada ao ministro pelos intelectuais da Igreja no 

tocante a definição de nomes para ocupar cargos públicos, em especial no magistério. 

 

III.A REFORMA MENDONÇA FILHO: O DESMONTE DO ENSINO MÉDIO 

 

A atual reforma do ensino médio foi aprovada pelo Senado Federal por meio da 

Medida Provisória 746/2016 (Projeto de Lei de Conversão 34/2016) e sancionada pela Lei nº 

13.415, de 16 de fevereiro de 2017. 

Tal medida tem como justificativa os argumentos explicitados na exposição de 

motivos da MP 746/2016. Nesta, o ministro Mendonça Filho afirma que: 

Atualmente o ensino médio possui um currículo extenso, superficial e fragmentado, 
que não dialoga com a juventude, com o setor produtivo, tampouco com as 
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demandas do século XXI. Uma pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Análise 
e Planejamento - Cebrap, com o apoio da Fundação Victor Civita - FVC, evidenciou 
que os jovens de baixa renda não veem sentido no que a escola ensina. 
Um novo modelo de ensino médio oferecerá, além das opções de aprofundamento 
nas áreas do conhecimento, cursos de qualificação, estágio e ensino técnico 
profissional de acordo com as disponibilidades de cada sistema de ensino, o que 
alinha as premissas da presente proposta às recomendações do Banco Mundial e 
do Fundo das Nações Unidas para Infância - Unicef. (MP 746, de 22 de setembro de 
2016). 

 

A juventude mencionada na MP demonstrou que tem uma concepção 

diferenciada da do ministro da educação. Esta foi às ruas defender a educação como direito 

e demarcar politica e educacionalmente que era contra a forma e o conteúdo da reforma 

proposta. 

A forma autoritária, por medida provisória, foi questionada pelos estudantes, 

educadores/intelectuais e até pelo procurador-geral da República Rodrigo Janot, que a 

considerou inconstitucional. 

Por seu próprio rito abreviado, não é um instrumento adequado para reformas 
estruturais em políticas públicas, menos ainda em esfera crucial para o 
desenvolvimento do país, como é a educação. (JANOT, 2016) 
 

A referência aos organismos internacionais, em especial ao Banco Mundial, na 

Exposição de Motivos, traz à tona a influência desses organismos na formulação da política 

educacional brasileira e a postura ativa dos governos na incorporação dessas 

determinações. 

O Banco Mundial, criado em 1944, na Conferência de Bretton Woods, após o 

término da Segunda Guerra Mundial, inicialmente exercia o papel de contribuir para a 

reconstrução das economias atingidas pela guerra. Paulatinamente foi direcionando seus 

investimentos para os países do Terceiro Mundo, passando a financiar políticas de 

industrialização. Nos anos 1970-1980 o Banco assume como preocupação discursiva a 

questão da pobreza. (HADDAD et al, 2008).  

A concepção bancomundialista de educação tem perspectiva economicista 

norteada pelos princípios de mercado: eficiência, competitividade, eficácia etc. Nessa lógica, 

o Banco Mundial aponta para a educação secundária5 a preparação dos alunos para o 

mercado de trabalho. A “reforma” do ensino médio também aponta nessa direção: 

Neste sentido, a presente medida provisória propõe como principal determinação a 
flexibilização do ensino médio, por meio da oferta de diferentes itinerários 
formativos, inclusive a oportunidade de o jovem optar por uma formação técnica 
profissional dentro da carga horária do ensino regular. (MP 746, de 22 de setembro 
de 2016). 
 

O dualismo educacional está presente no seio dessa reforma. Os sistemas de 

ensino não são obrigados a ofertar o leque completo de itinerários formativos (linguagens e 
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suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, 

ciências humanas e sociais aplicadas, e formação técnica e profissional). O governo reforça 

de forma midiática essa dualidade ao incentivar insistentemente os jovens para a formação 

profissional e esvaziar, na prática, o currículo escolar dos alunos da rede pública, segmento 

que será mais prejudicado com essa medida. A educação dos filhos das elites continuará a 

ter como objetivo o acesso a uma formação cultural sólida e à preparação para ingresso no 

ensino superior. 

A proposta de reforma foi aprovada pelo senado, com 22 artigos. A Lei 

aprovada, 13.415/2017, altera a redação de alguns artigos da Lei 9.394/96. Seis deles, pela 

importância dos mesmos, com suas novas redações, serão destacados em nosso texto. 

O art. 24 altera, de forma progressiva, a carga horária mínima anual de 800 para 

1.400 horas. No prazo máximo de cinco anos, esta deve atingir pelo menos 1.000 horas. 

No art. 26, o ensino de arte é definido como componente curricular obrigatório da 

educação básica, embora o art. 35A destaque que a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) referente ao ensino médio incluirá “obrigatoriamente estudos e práticas de 

educação física, arte, sociologia e filosofia”, isto é, o caráter de disciplina é desconstruído. 

Ainda no Art. 26, a inclusão dos temas transversais depende dos sistemas de ensino e 

poderão ser incorporados em projetos e pesquisas. Em nosso entendimento, a diluição e a 

possibilidade do não desenvolvimento dos temas transversais nas escolas tem a ver com a 

forte pressão exercida pelo pool de Igrejas que estão na base do movimento Escola sem 

partido que buscam impedir, mediante a aprovação do Projeto escola sem partido, o debate 

no interior da escola sobre sexualidade, gênero dentre outras temáticas relevantes para a 

formação dos alunos(as). 

O art. 35A define a obrigatoriedade de Língua Portuguesa e Matemática nos três 

anos do ensino médio, bem como o ensino da língua inglesa. Sem contestar a importância 

das duas primeiras, consideramos que a motivação da obrigatoriedade tem a ver com o fato 

de que são esses conhecimentos que são cobrados nos testes padronizados em âmbito 

nacional e internacional. Além disso, a priorização dessas disciplinas ocorre em detrimento 

de outros conhecimentos fundamentais a uma formação integral, tais como Sociologia, 

Filosofia, Arte e Educação Física. A obrigatoriedade do Inglês está correlacionada às 

recomendações do Banco Mundial, em atendimento aos interesses dos Estados Unidos, 

que objetiva o enfraquecimento das relações entre os países da América Latina. 

O art. 36 institui os “itinerários formativos”, que serão ofertados de acordo com a 

disponibilidade dos sistemas de ensino, e a possibilidade da composição do itinerário 



 

formativo integrado6. Permite a organização do ensino médio em módulos e a adoção do 

sistema de créditos com terminalidade específica. 

O art.61, referente aos profissionais da educação, introduz um novo tipo de 

profissional — o profissional com notório saber — para atender exclusivamente ao inciso V 

do caput do art.36; ou seja, para atuação na formação técnica e profissional. 

No Art. 62, as alterações de redações omitem dois aspectos importantes que 

serão destacados, um em negrito e o outro em negrito sublinhado: que a formação dos 

docentes deveria ocorrer em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 

em universidades e institutos superiores de educação [...].  

A discussão sobre o locus de formação dos professores não é nova. As 

entidades e associações representativas dos educadores travaram um luta histórica para 

que a formação de professores em nível superior fosse realizada nas universidades por 

entender que esse espaço é o que garante a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-

extensão, tão necessária para uma formação sólida e de qualidade. 

Outro aspecto importante para a reflexão sobre a reforma Mendonça Filho trata 

do fomento às escolas que implementarem o ensino médio integral e tenham projeto 

político-pedagógico de acordo com o disposto no art. 36 da LDB 9.394/96. O repasse de 

recursos adicionais, por dez anos, é duvidoso em um país cujos congressistas acabaram de 

aprovar a PEC 55/2016 que, congela por vinte anos gastos com educação, inviabilizando, 

inclusive, as metas do Plano Nacional de Educação, e outras áreas sociais.  

 

IV.APROXIMAÇÕES ENTRE A REFORMA CAPANEMA E A REFORMA MENDONÇA 

FILHO 

O responsável pelas Leis Orgânicas de Ensino, Gustavo Capanema (ARENA) e 

pela “reforma” do ensino médio, Mendonça Filho (DEM) imprimiram em suas ações 

educacionais o traço da sociedade de classes — o dualismo. Em ambas, é destinada aos 

filhos dos dominados a formação para o trabalho enquanto que, para os filhos dos 

dominantes, é reservada a formação para direção da sociedade.  

O dualismo educacional define o itinerário formativo dos alunos(as) da classe 

social dominada. O ensino profissional não é uma opção. É um curso guiado pelos 

imperativos do capital. Nesse modelo educacional aprofunda-se o apartheid cultural 

brasileiro. Na lógica do novo ensino médio, os alunos das escolas privadas terão um 

currículo mais diversificado do que os alunos das escolas públicas, pois esses só poderão 
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se beneficiar de outros “itinerários formativos” de acordo com a disponibilidade do sistema 

de ensino. 

Ambas as reformas, não falam da situação dos professores, dos salários 

aviltantes, das condições precárias de trabalho, da intensificação e precarização do trabalho 

docente, desconsiderando inclusive as metas 15, 16, 17 e 18 do Plano Nacional de 

Educação (2014-2024) que trata da valorização dos profissionais da educação. 

A atual “reforma” do ensino médio beneficia, da mesma forma que a reforma 

Capanema, o setor privado de ensino. A influência desse setor é viabilizada pelo movimento 

lançado em 6 de setembro de 2006, no Museu do Ipiranga, denominado Todos Pela 

Educação, composto pelo Grupo Pão de Açúcar, Fundação Itaú Social, Fundação Bradesco, 

Fundação Roberto Marinho, Grupo Gerdau, dentre outros (SAVIANI, 2008). O objetivo do 

setor empresarial é, não só interferir na gestão das escolas, mas definir a formação do ser 

social, disseminando o ethos mercantil. 

Na análise sobre os protagonistas das reformas, outra semelhança nos chama a 

atenção, a ideologia política de ambos, guardada as devidas proporções, tem como aspecto 

convergente o espírito antissocialista e antidemocrático, Capanema foi senador da ARENA e 

Mendonça Filho é do DEM. Além disso, Capanema desenvolve grande parte de suas 

atividades como ministro no governo ditatorial de Getúlio Vargas (1937-1945), resultante de 

um golpe. Mendonça Filho também desenvolve suas atividades ministeriais no governo 

Michel Temer (2016) que “tomou de assalto” o governo de Dilma Vanda Rousseff (2012-

2016), através de golpe parlamentar e midiático. 

 

 
V. CONCLUSÃO 

 
A reforma do ensino médio significa um retrocesso educacional, retorno aos 

tempos da reforma Capanema e aprofunda o dualismo educacional historicamente presente 

na educação brasileira. 

A concepção de educação subjacentes às duas reformas está direcionada para 

a formação de trabalhadores(as) adaptáveis e úteis ao sistema capitalista  

De caráter autoritário, a reforma Mendonça Filho, realizada por medida 

provisória, desrespeita a discussão acumulada em fóruns, conferências, congressos, de 

educadores e estudantes sobre a política educacional necessária ao desenvolvimento 

sociopolítico, econômico e cultural do país consubstanciado num projeto de nação. 
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