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A História do Brasil e da Educação a Partir da Década de 1980: Suas 

Influências e Reflexos na Educação Atual 

 

1. RESUMO 

Este projeto tem a finalidade de analisar, por meio da história do Brasil, 

quais foram os pontos positivos e negativos da educação a partir da década de 

1980, quais foram as consequências desses pontos na educação daquela 

época e quais são os reflexos e influências deixados por tais atitudes na 

educação atual. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Por meio desse projeto, queremos trazer à tona tudo o que ocorreu com 

a nossa educação e sociedade nas três últimas décadas para que possamos 

refletir para onde a nossa educação está caminhando. 

Uma preocupação que devemos ter como educadores é o de que “o 

Estado brasileiro caminha a passos largos em direção à privatização do ensino, 

sendo esta a etapa final do processo de sucateamento do sistema educacional” 

(Medeiros, 2007) e isso não pode acontecer. Queremos, com essa pesquisa, 

mudar esse parâmetro para que pessoas possam tentar entender melhor como 

a nossa educação pode ser modificada ou melhorada a partir do que já temos 

em mãos. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desse projeto é investigar os pontos bons e ruins que a 

educação e a nossa sociedade passou durante essas últimas décadas e 

analisar o que foi que ocorreu para que chegássemos aonde estamos hoje no 

quesito sistema educacional. Mais especificamente, queremos verificar dados 

da educação para analisar mais profundamente se os aspectos culturais, 

sociais, políticos e econômicos tem influência sobre a nossa educação.  

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa será feita a partir da análise de artigos e textos falando sobre 

as décadas abordadas e cujo material está disponibilizado em livros e artigos 

nas bibliotecas físicas e também em sites de universidades e faculdades com 
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material disponível para pesquisa e bibliotecas universitárias online. Também 

será realizado entrevistas com pessoas que viveram nessa época para relatar 

os acontecimentos e o sentimento vivido por elas nessa época. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Podemos dizer que, em toda a década de 1980, o Brasil passou por 

intensas transformações a começar na área política que estava passando pela 

transição do sistema do voto indireto para o voto direto e o estabelecimento da 

Constituição Federal de 1988 que ocorreu durante a presidência de José 

Sarney. No âmbito econômico, o país passava por um grave problema 

econômico que foi gerado durante a ditadura militar, fazendo com que José 

Sarney começasse a criar planos para reverter o quadro, como o Plano 

Cruzado, o Plano Bresser e o Plano Cruzado Novo. Na área cultural, a cultura 

midiática toma forma, a música toma um novo rumo com a difusão de músicas 

de gêneros como o sertanejo e o rock, há um grande incentivo para a 

publicação de livros e a pintura ganhou incentivo para a abertura de novas 

galerias e difusão das obras da “Geração 80”. Na educação, houve grandes 

mudanças com a criação de associações como Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Educação (CNTE) e a Associação Nacional de Docentes do 

Ensino Superior (Andes), a organização das Conferências Brasileiras de 

Educação (CBEs) para o debate da educação em todos os aspectos, a 

ampliação da produção científico-acadêmica, a integração da educação no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e, 

finalmente, as tendências que surgiram nessa década como a Educação 

Popular, baseada nas idéias de Paulo Freire, e a Educação da Prática, 

inspirada nas teorias marxistas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa realizada demonstrou a necessidade de se resgatar todas as 

informações aqui contidas para uma maior compreensão de quem somos e de 

como toda ela interfere na nossa educação. Tudo o que foi analisado mostra a 

diversificação de pensamentos e de ações para se chegar a um país mais 

igualitário e também a uma educação mais igualitária e significativa.  
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