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INTRODUÇÃO:

Em setembro de 2016, a Medida Provisória (MP) nº 746 foi adotada, com o parecer do então

Presidente da República Michel Temer (MDB1). Essa MP “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho

2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação” (BRASIL, 2016), além de promover mudanças na estrutura

do Ensino Médio através da criação da Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino

Médio em Tempo Integral. Após tramitação no Congresso Nacional, momento no qual foram propostas

568 emendas, a MP em questão foi convertida na Lei nº 13.415/2017 com 43 votos a favor e 13,

contrários.

O processo de formação da agenda é um aspecto fundamental na formulação de políticas

públicas na medida em que se relaciona com assuntos ou problemas vistos como importantes em

certo momento devido à “ação política de atores” (CAPELLA, 2018). Desse modo, a agenda se

caracteriza como um “conjunto de discussões políticas, entendidas como questões legítimas e que

chamam a atenção do sistema político.” (COBB, ELDER, 1971 apud. CAPELLA, 2018, p. 28). Entram

para a agenda governamental aquelas discussões tidas como importantes pelos tomadores de decisão

e que, portanto, despertam a atenção e o interesse dos formuladores de políticas públicas (COBB,

ELDER, 1971; KINGDON, 2003 apud. CAPELLA, 2018).

A questão que se coloca, então, é como um problema se torna, ou não, alvo de interesse para

a formulação de políticas públicas? (COBB, ELDER, 1971; 1972 apud. CAPELLA, 2018). Como

mencionado anteriormente, a ação política de atores pauta a definição desses problemas - não apenas

isso, mas também a discussão em torno destes. Dessa forma, a atuação de agentes políticos, internos

ou externos ao aparelho estatal, deve ser olhada cuidadosamente ao passo que irá nortear o rumo da
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política. Assim, a definição de problemas se baseia em resultados de processos de escolhas, feitas por

grupos sociais, referentes a questões presentes na arena política (COBB, ROCHEFORT, 1994 apud.

CAPELLA, 2018).

Tendo essas questões em vista, nesta pesquisa, é proposta a análise do processo de

formulação da MP nº 746/2016, a partir dos agentes políticos, em especial aqueles ligados a grupos

empresariais privados educacionais. Desse modo, a pergunta colocada é como esses agentes

atuaram no processo de formulação desta política pública educacional. Considerando que as

discussões acerca de uma reformulação do Ensino Médio já estavam presentes na agenda

governamental há alguns anos, foi feita a escolha de delimitação da análise, entre os anos de 2016 a

2017, abarcando, assim, desde a MP nº 746/2016 até a sua conversão em lei.

A partir dessa abordagem, entende-se que será possível a reflexão sobre os interesses

envolvidos nesta política educacional para além dos expressos no documento legal (FERRETTI, 2018).

De modo a explicitar a importância de olhar para os agentes da educação, com enfoque nos grupos

empresariais privados, será traçado um breve panorama dos caminhos adotados na formulação da

política pública aqui tratada.

A MP nº 746/2016 teve como proposta base o Projeto de Lei nº 6840/2013, apresentado pela

Comissão Especial da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Na elaboração deste PL, se

notava uma
[...] intensa atuação de setores da sociedade civil identificados com o empresariado nacional que,
há tempos, inclusive nos governos do PT [Partido dos Trabalhadores], vêm exercendo forte
influência sobre o MEC [Ministério da Educação], no sentido de adequar a educação brasileira a
seus interesses, entre eles os de natureza financeira.  (FERRETTI, 2018)

Na formulação da MP nº 746/2016, esta atuação dos grupos empresariais privados

educacionais também é perceptível. Esta medida provisória utiliza de propostas presentes “no

documento Educação em Debate: Por um salto de qualidade na Educação Básica, organizado pelo

grupo Todos Pela Educação (2013) em parceria com o Instituto Unibanco” (QUADROS, KRAWCZYK,

2019, p. 41, grifos meus) - tais como a flexibilização curricular, expansão do ensino profissional e

aumento da carga horária (QUADROS e KRAWCZYK, 2019). Além disso, “oito das vinte e quatro

pessoas registradas nas programações das audiências [públicas para discussão da MP] pertencem à

grupos empresariais ou do terceiro setor ligado a instituições privadas.” (QUADROS, KRAWCZYK,

2019, p. 42)

Desse modo, temos a presença de grupos empresariais educacionais atuando na definição de

“finalidades e concepções que orientam os processos formativos escolares” (SILVA, 2018). Quando a

MP nº 746/2016 é convertida na Lei nº 13.415/2017, há a consolidação desta atuação na medida em

que a lei institucionaliza as propostas curriculares defendidas por estes agentes da educação.

Nesse sentido, o objetivo geral colocado pela pesquisa é a análise da MP nº 746/2016 e as

emendas propostas a partir da atuação dos agentes políticos participantes da formulação dessa

política e a sua ligação a grupos empresariais privados educacionais. Com isso, os objetivos

específicos são:
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- Identificar os agentes políticos que atuaram na formulação da política educacional referente à

MP nº 746/2016;

- Compreender a relação estabelecida entre estes agentes e os agentes do setor privado;

- Constituir a rede política de atuação dos agentes políticos privados e o papel destes na

formulação desta política pública.

Diante desta breve introdução, é possível perceber a importância de pesquisar os agentes

envolvidos na formulação de uma política pública de modo a compreender esta em sua totalidade.

Nesse sentido, analisar a MP nº 746/2016 a partir da atuação dos agentes políticos e sua relação com

os agentes privados permite que tenhamos um panorama geral da formulação desta política

educacional na medida em que torna possível compreender quais os rumos adotados na discussão

desta pauta na agenda governamental. Por isso, se faz necessário a identificação destes agentes, o

mapeamento de suas interações entre si e com o Estado, além da identificação de qual foi seu papel

na formulação dessa política pública.

METODOLOGIA:

A proposta metodológica é pautada no estudo qualitativo com base nos pressupostos

teórico-metodológicos de redes de políticas públicas que busca explicar “o relacionamento entre o

Estado e os diferentes grupos que buscam influenciar a produção de políticas públicas, por um lado, e

o interesse do próprio Estado em obter o apoio desses grupos.” (CAPELLA, BRASIL, 2015, p. 62).

Nesse sentido, será construída a rede de relações entre os grupos empresariais privados

educacionais e os agentes estatais, os quais participaram da tramitação da MP nº 746/2016. Para

tanto, será feito o levantamento documental, tendo em vista a estabilidade de dados presente nos

documentos (GIL, 2002). Esse levantamento, por sua vez, consistirá em duas etapas: levantamento de

fontes primárias e de fontes secundárias.

O levantamento documental de fontes primárias será feito através da leitura da MP nº 746/2016

e das 568 emendas propostas, além da votação nominal ao final do processo de formulação desta

política pública. Após a conclusão desta etapa, o objetivo é obter uma visão geral da formulação dessa

política, das mudanças que sofreu antes de se converter na Lei nº 13.415/2017 e do posicionamento

dos agentes políticos durante todo o processo.

Já o levantamento das fontes secundárias consistirá na coleta de informações nas notícias

veiculadas em portais de grande circulação e no acompanhamento das postagens das redes sociais

dos agentes políticos identificados. O período a ser analisado é de 2016 a 2017, referente à duração

da tramitação da MP nº 746/2016 até ser convertida na Lei nº 13.415/2017.

Após o levantamento documental das fontes primárias e secundárias, os dados coletados serão

transcritos para o software NodeXL a fim de gerar a rede de políticas públicas referente aos agentes

políticos, mais especificamente àqueles relacionados ao empresariado, participantes da formulação da

MP nº 746/2016, que, posteriormente, daria origem à Lei nº 13.415/2017. Desse modo, a rede
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possibilitará a visualização das interações destes agentes entre si e com o Estado no processo de

formulação desta política, mostrando seu grau de envolvimento e a influência dos agentes privados no

processo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A rede de políticas públicas ainda está em fase de construção, portanto os resultados e as

discussões que serão levantadas aqui consistem somente na análise das fontes primárias acima

mencionadas.

Após a leitura das 568 emendas propostas em relação a possíveis alterações da redação da

MP nº 746/2016, algo que se destaca é o discurso adotado pelos parlamentares e seus respectivos

partidos políticos tanto em relação às propostas feitas quanto ao vocabulário usado nas justificativas.

Nesse sentido, de modo a traçar um paralelo entre o discurso adotado e o espectro político em que o

parlamentar - e, para além dele, seu partido - se encontra, os partidos políticos foram categorizados

em: extrema-esquerda, esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema-direita.

Essa categorização teve como base a pesquisa realizada pelo Laboratório de Partidos Políticos e

Sistemas Partidários da UFPR, em 2018, e foi feita pelo entendimento de que localizar os agentes

políticos - e, consequentemente, seus discursos - dentro deste espectro contribui para o mapeamento

dos interesses que defendem.

Com isso, foi observado que, em justificativas de emendas propostas pelo Partido dos

Trabalhadores (PT) e pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) - partidos de esquerda e

extrema-esquerda, respectivamente -, utilizaram-se das palavras “autoritário” e “antidemocrático” para

se referir À MP nº 746/2016 na medida em que não permite um amplo debate com a sociedade. A

palavra “golpe” também foi usada para descrevê-la.

Além disso, em emendas propostas pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), categorizado

como extrema-esquerda, nota-se a preocupação da possível transformação do Ensino Médio em

ensino profissionalizante, a qual se daria por meio da separação do itinerário formativo de formação

técnica e profissional dos demais. Na mesma linha, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o PT -

ambos partidos de esquerda - criticam a volta da dualidade entre o ensino voltado para o preparo para

o Ensino Superior e o profissionalizante. Desse modo, reforçam o argumento de que essa dualidade é

reflexo
de uma divisão social imposta pela sociedade capitalista e desigual, onde os pobres precisam
colocar seus filhos para trabalhar ainda na infância e/ou na adolescência, e que apenas os filhos
dos ricos teriam condições temporais e intelectuais para assimilação de conhecimentos mais
complexos. (SANT’ANA; SILVA; LEMOS, 2018, p. 71)

Em contrapartida, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Progressistas (PP) e o

MDB - todos partidos de direita - seguem a linha educacional neoliberal ao proporem a inclusão do

empreendedorismo no currículo, seja como um tema transversal ou na grade curricular propriamente

dita. De formas diferentes, o argumento contido em suas propostas é o da “necessidade de formar

crianças e jovens para a economia do século XXI, o que implica a constituição de sujeitos capazes de

participar ativamente da lógica da concorrência” (ALVES; KLAUS; LOUREIRO, 2021, p. 6)
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Desse modo, é possível notar os variados discursos e interesses por trás dos mesmos

presentes na tramitação da MP nº 746/2016. Essa questão se torna ainda mais evidente ao analisar a

votação desta política pública para a sua transformação em lei (Anexo I). De 59 senadores, os quais

são filiados a partidos de direita - e, aqui, não faço distinção entre extrema-direita, direita e

centro-diretia -, 42 votaram a favor da MP nº 746/2016; os demais, ou não estavam presentes ou não

registraram votos, porém nenhum votou contrário a esta política educacional. Do outro lado, o contrário

também é verdadeiro: dos 19 senadores filiados a partidos de esquerda - também sem nenhuma

distinção -, 11 votaram contrários a esta MP e não foi registrado nenhum voto a favor da mesma. Já

em relação aos partidos de centro, dos dois senadores presentes, um não registrou voto e o outro

votou contra.

Com essas questões em vista, entende-se que os discursos percebidos e as posições

adotadas durante a tramitação da MP nº 746/2016 no Congresso Nacional servirão de base para o

entendimento das relações estabelecidas entre os agentes políticos e os agentes do setor privado uma

vez que a rede de políticas públicas estiver construída.
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