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Para SAVIANI (1999), os indícios da ideia de Plano Nacional de Educação datam da década de
1930, com o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, lançado em 1932. Dessa forma, buscaremos
trazer os antecedentes históricos dos pressupostos do pensamento de renovação da educação na década de
1930.  O  período  da  República  Velha  no  Brasil  foi  caracterizado  economicamente  pela  transição  do
modelo  agrário  exportador  de  acumulação  de  riquezas,  para  o  início  da  industrialização  nos  solos
brasileiros.  Esse  modelo,  conferia  um  grande  poder  político  aos  fazendeiros,  que  organizavam  e
reproduziam seu domínio através das oligarquias. O principal produto de exportação brasileira era o café.
De acordo com Caio Prado Júnior  “(...)  era inevitável  que a oferta de café  tendesse a crescer,  pela
disponibilidade de mão de obra e terras sublocadas(...)”.

A produção de riquezas no Brasil  era,  portanto,  controlada pelos  fazendeiros  e garantida pelo
trabalho camponês e pela acumulação de extensas faixas de terra por parte da burguesia latifundiária.
Nessa direção, a educação não priorizava a especialização de mão de obra, uma vez que o trabalho e a
economia  eram essencialmente  agrários.  No  período  da  expansão  cafeeira,  o  campo  da  política  era
dominado, como dito antes, pelas oligarquias. No sentido de proteger os grandes fazendeiros de café era
instituída a “política dos governadores”, quando o poder federal dividido entre os estados que eram os
maiores  produtores:  São Paulo  e  Minas  Gerais,  eram apoiados  pelas  oligarquias  dos  demais  estados
através  da  troca  de  favores.  Ao  mesmo  tempo  em que  se  dava  a  expansão  cafeeira,  foram criadas
indústrias de que pudessem facilitar a exportação do produto, como os artigos voltados para a construção
de ferrovias.

Durante a Primeira Guerra Mundial, empresários brasileiros investiam em indústrias de produtos
para  exportação,  como  a  carne.  No  Brasil  se  desenvolviam  então  duas  novas  classes:  a  burguesia
industrial  e  o  operariado.  A velha  estrutura  política  que  comportava  o  modelo  agrário-comercial  era
incoerente com a nova configuração social que se delineava com o capitalismo industrial no Brasil.

Após a Revolução de 1930, com a aceleração da industrialização do país e a mobilização
das massas urbanas, assistimos à transformação da questão social de ‘caso de polícia’ para ‘caso de
política’ e ao advento do populismo. O desenvolvimento nacional passou a ser a ideia guia, dando
azo  à  manifestação  de  ideologia  que  veio  a  ser  identificada  pelo  nome  de  'Nacional
Desenvolvimentismo (SAVIANI, 2010, p.311.)

Nessa direção, percebemos a orientação que pautava a ideia de desenvolvimento do Brasil, sob a
batuta da burguesia industrial, onde o povo deveria ser guiado pela “inteligência esclarecida” Importante
se faz observar, que o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” surge imbuído da necessidade de
reproduzir  e dar corpo ao Nacional Desenvolvimentismo3 no campo da educação. Percebemos que o
primeiro arremedo de Plano Nacional de Educação esteve imbricado à ótica do pensamento escolanovista,
assim, a necessidade de um PNE esteve relacionada à crença da educação enquanto elemento necessário
ao desenvolvimento do Brasil como potência industrial.  Portanto, podemos afirmar que o PNE nascia
comprometido  com  a  ideologia  Nacional  Desenvolvimentista,  que  naquele  cenário,  se  mostrava
progressista.

Os chamados “Pioneiros da Educação nova”, indivíduos assim chamados por terem redigido o
manifesto que traduziria as novas demandas educacionais do país, impulsionaram mais tarde a primeira
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (4.024/61). Antes disso, o “Manifesto dos Pioneiros da



Educação  Nova”,  segundo  SAVIANI  (1999,  p.76),  já  falava  em  um  plano  de  metas  que  pudesse
operacionalizar os aspectos políticos e filosóficos do pensamento escolanovista.

Devido á ditadura do Estado Novo, decretada em 1937 e tendo como ator principal Getúlio Vargas,
o  processo  de  elaboração  do  PNE  foi  retardado  para  dezembro  de  1961,  em concomitância  com a
aprovação da LDB, sendo este PNE elaborado por Anísio Teixeira. Nesse primeiro pulsar do PNE já
podemos observar os indícios de que ele se relacionava com as tentativas nacional desenvolvimentistas de
impulso das  forças  produtivas  para  consolidação do capitalismo no Brasil.  Temos  nos  “Pioneiros  da
Educação Nova” a contradição entre a defesa da educação pública e a relação direta dos “Pioneiros” com
a instrução  privada.  Como no caso  de  Lourenço  Filho,  e  em algumas  biografias  dos  escolanovistas
sistematizadas na pesquisa “História das Ideias Pedagógicas  no Brasil”,  de Demerval  Saviani  (2010),
percebemos  que  Anísio  Teixeira,  ao  mesmo tempo  em que  ocupava  cargos  públicos  de  gerência  da
educação em diversos estados, era também um empresário do ramo de exportações de minério.

Desde  sua  gênese,  o  PNE  foi  pelos  seus  teóricos,  no  campo  ideológico  e  na  prática,
compromissado  com  a  especialização  de  uma  mão  de  obra  voltada  as  então  novas  demandas  do
capitalismo que se desenvolvia no Brasil na década de 1930.

No  contexto  de  industrialização  do  Brasil  e  de  ajustes  feitos  no  intuito  de  “racionalizar”
cientificamente o processo de produção de riquezas, a educação passa a ser pensada também em conjunto
com  a  ideologia  do  nacional  desenvolvimentismo.  Articulada  aos  aspectos  políticos,  filosóficos  e
programáticos do pragmatismo professado por John Dewey, sistematizados nos ideais escolanovistas da
“santíssima trindade”  do  então  movimento  de  renovação da  educação:  Lourenço  Filho,  Fernando de
Azevedo e Anísio Teixeira. Já durante o período que compreendeu a ditadura militar no Brasil (1964-
1985),  o  planejamento  educacional  no  país  esteve  relacionado  as  determinações  da  USAID,  um
departamento  de  Estado  americano  ligado  à  CIA (LEHER,  1998).  Demonstrando  o  claro  intuito  de
defender os interesses da burguesia durante a polarização ocasionada pela Guerra Fria,  que dividia o
mundo entre as influências socialista e capitalista.

Perante as possibilidades de expandirem-se os focos de influência socialista no pós – Revolução
Cubana,  mediante às  disputas  ideológicas  do período,  o  Brasil  dos  “anos de chumbo” apoiado pelos
E.U.A conferia um caráter tecnicista à educação, intencionando uma formação pragmática que resultava
numa formação para o emprego imediato

O processo de expansão estadunidense em solos latino-americanos pode ser classificado enquanto
ação  imperialista,  aferindo  influência  econômica  e  cultural  através  de  projetos  educacionais  e
intervencionistas como a “Aliança para o Progresso”. Deixando assim, transparecer a superioridade das
ofensivas ideológicas burguesas durante a Guerra Fria.

Na mesma dinâmica de disputa ideológica e imperialismo, o Banco Mundial passa a exercer sua
influência sobre os países periféricos. Entre outros setores em que o BancoMundial passou a influenciar, a
educação ganha determinações através de Declarações que a colocam enquanto elemento primordial para
a  solução  dos  problemas  sociais  como  trataremos  alhures.  Como  abordaremos,  os  objetivos  dos
organismos multilaterais para a educação no Brasil, como o Banco Mundial, são de criar as condições de
captura de subjetividade através de uma educação que sirva as demandas de intensificação da acumulação
do capital.



Reestruturação Produtiva, Neoliberalismo e Educação

Até aqui temos caminhado observando as adequações da educação às mutações no modelo de
produção capitalista. Na década de 1930 foi necessário pensar na formação de uma mão de obra que
atendesse ao desenvolvimento da industrialização no Brasil, daí surgia a necessidade de um PNE. Porém,
essa necessidade foi posta como minoritária, uma vez que os setores conservadores eram dominantes.
Durante a Ditadura Militar o ensino tecnicista atendia a uma política de aceleração do desenvolvimento
econômico à custa da exploração e expressiva desmobilização da classe trabalhadora. E após a crise da
década de 1970 a educação segue alinhada às determinações do Banco Mundial, cujos objetivos foram
brevemente expostos. Seguiremos observando os imperativos das dinâmicas de mudança do capitalismo
até  o desembocar  no Plano Nacional  de Educação.  Podemos  perceber  a  centralidade  do trabalho no
desenrolar da história da educação no Brasil, com mais ênfase a partir da década de 1930, mas não o
trabalho em seu sentido ontológico, categoria de transformação inerente à sociabilidade humana, mas a
centralidade do trabalho em uma concepção de educação atrelada ao desenvolvimento do capitalismo.

É nesse processo que a educação a partir das determinações postas pelo Banco Mundial vai se
inserir.  As  teorias  que  constituem os  aspectos  filosóficos  da  educação  voltada  para  a  reestruturação
produtiva seguem pautadas no pragmatismo e distanciamento do conhecimento científico. 

O processo de acumulação fordista entrava em colapso em decorrência da chamada “Crise do
Petróleo” (1973). Alain Bihr em “Da Grande Noite a Alternativa: O Movimento Operário Europeu em
Crise”  (1998)  caracteriza  a  crise  pela  a)  diminuição  dos  ganhos  de  produtividade,  b)  elevação  da
composição  orgânica  do  capital,  c)  saturação da  norma social  de  consumo e  d)  desenvolvimento  do
trabalho improdutivo (p. 69 à 73), fatores que enfraqueceram o fordismo.

A necessidade  de  reestruturação  produtiva  deu  lugar  ao  toyotismo7.  Dando  azo  á  produção
“limpa”, ao “just in time”, e aos “Programas de Qualidade Total”,  além de outras determinações que
vieram como resposta a crise e que pretendem utilizar padrões que aumentem a produção sem que se
aumente o contingente dos trabalhadores. Nas relações entre patrões e empregados reinam as propostas de
intensificação  do  trabalho  pautadas  nas  palavras  de  ordem:  “multifuncionalismo”,  “qualificação”  e
“participação”, imanentes às subcontratações e terceirizações. De acordo com ANTUNES (1999)

O neoliberalismo  foi  Outra  resposta  dada  a  crise,  articulando  as  relações  de  intensificação  e
precarização do trabalho com a  expansão do setor  de  serviços  privados e  privatizações  de  empresas
estatais.  Teve como precursores Tatcher  na Inglaterra  e  Reagan nos Estados Unidos,  efetivando-o na
década de 1980. No Brasil, a década de 1990 foi característica da ascensão do Estado neoliberal, iniciada
no governo Collor.

Temos enquanto elementos importantes à análise do Plano Nacional de Educação a concepção de
que na década de 1990 se dava uma explosão das políticas neoliberais no Brasil: privatizações, Plano
Collor,  Plano Real  e  a  ofensiva  contra  a  organização da  classe  trabalhadora  mediante  os  ataques  da
burguesia aliada ao Estado. É exatamente nesse período que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação será
promulgada,  mais  especificamente  em  1996,  sendo  que  um  dos  artigos  irá  nos  interessar  para  o
aprofundamento da análise sobre um plano nacional de educação.

Nos mandatos  de  Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e  1999-2002),  que tiveram o claro
objetivo de aprofundar as políticas de privatizações dos direitos sociais, sob a justificativa de moralização



do  funcionalismo público,  o  capital  internacional  encontraria  terreno  fértil.  Característica  que  ficava
evidenciada desde o discurso de posse do então presidente.

Com os elementos teóricos que buscamos sobre as implicações do capital sobre a educação e dos
primeiros indícios de PNE, temos algumas das bases que erguem sua estrutura. Faremos uma análise dos
movimentos que também durante a década de 1990 reabriram as discussões sobre o Plano Nacional de
Educação. Observando que a base da discussão atual do PNE se ergue sob a égide das influências do
Banco Mundial na educação, com o seu “projeto-mor” para área o “Educação Para Todos”, e tudo o que
reverbera  da  necessidade  de  reestruturação  produtiva  e  neoliberal  contra  a  classe  trabalhadora.  Para
entender o caráter de classe do documento, será necessário, compreender o processo de sua gestação,
através dos atores sociais e instituições que o criaram.

A EDUCAÇÃO NA PERIFERIA DO CAPITALISMO: BANCO MUNDIAL – PNE`s 

Como  medida  interessante  ao  predomínio  da  hegemonia  estadunidense  foi  criado  o  Banco
Mundial.  Um organismo  multilateral  nascido  a  partir  do  acordo  de  Bretton  Woods.  As  teorias  que
orientam as políticas do Banco Mundial, fazem uma releitura da Teoria do Capital Humano, formulada
inicialmente por Theodore Schultz na década de 1970.

As releituras da Teoria do Capital Humano são postas através da teoria das Competências e da
Pedagogia  do  Aprender  a  Aprender.  Onde se justifica  a  objetivação de uma pedagogia  que  se pauta
exclusivamente em uma formação para o trabalho que contenha a resistência dos trabalhadores através do
aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conhecer e também do aprender a empreender.

Assim,  o Banco Mundial  recomenda a difusão de saberes em espaços não institucionalizados,
intencionando a diminuição dos gastos públicos com estrutura escolar e universitária. Quanto menos saber
sistematizado mais se otimizam gastos e tempo. Recomenda-se também, como forma de romper os limites
impostos pelo tempo e falta de estrutura a aplicação massiva de instrumentos de EaD, além de iniciativas
que provoquem ruptura com a educação formal. Os parâmetros atribuídos pelo BM a uma educação que
“solucionará os problemas da humanidade” incluem contribuições de empresários, voluntários, sociedade
civil organizada e Estado.

No Plano Decenal de Educação Para Todos são definidas metas a serem cumpridas em um prazo
de dez anos, a primeira semelhança mais nítida com o nosso Plano Nacional de Educação, que se constitui
em um processo similar.

Nos anos de 1990 quando o antigo secretário de defesa estadunidense (durante o período da guerra
do Vietnã), o senhor Robert Mcnamara,  assume a presidência do Banco mundial, muda a linha desse
banco, que nasceu com o proposito de financiar e lucrar com a destruição dos países europeus pós-2ª
guerra.

A nova  linha  adotada  tinha  como  centro  o  empoderamento  e  o  desenvolvimento  dos  países
subdesenvolvidos através da educação. Ancorados na teoria do capital humano, que nega o trabalho, e
coloca  o  conhecimento  como  produtor  de  riquezas,  o  BM  definiu  que  a  mola  propulsora  do
desenvolvimento dos países periféricos seria a educação, dessa prerrogativa é que nasce a máxima “há
empregos, não há mão de obra especializada”.



Dessa forma foi  promovido em Jomtien na Tailândia em 1990, o I Encontro Internacional de
Educação Para Todos (EPT), assinado por representantes de mais 100 países, incluso Brasil, essa linha
estratégica de vinculação educação-desenvolvimento foi adotada. O BM formulou, então, uma série de
metas e modelos do que esse considerava como prioritário para o desenvolvimento da educação.

No Brasil o grupo Todos Pela Educação (TPE), formado pela burguesia nacional (Itaú, Gerdau,
Camargo Correa, Vale, Vivo, Globo etc) em conjunto com o BID aplica a linha adotada no EPT. O TPE
junto com os  sindicato das escolas particulares  , disputa os programas nas CONAE. Como sabemos boa
parte do PDE de Dilma fora planejado pelo TPE.

O Plano Nacional de Educação, como se sabe,  fora formulado nas Conferências Nacionais de
Educação, ele é uma síntese de Estado dos principais programas governamentais aplicados na era PT, em
especial os do PDE, que foram por sua vez formulados pela TPE/EPT.

Na tentativa de maquiar-se como democrático a atual proposta de PNE  se utiliza de elementos
desenvolvidos  no documento  “PNE da sociedade civil”  que fora elaborado por  diversos  movimentos
sociais e sindicatos ligados a educação no terceiro Congresso nacional de educação em 1996 e 97. Muitas
das entidades que desenvolveram tal PNE hoje estão na base do governo e outras tais como ANDES
reivindicam essa proposta de PNE da sociedade civil.

Contudo essa proposta de PNE, formulado já no período do sindicalismo de resultado da CUT não
representa  a  luta  por  uma  educação  popular,  apesar  de  conter  bons  elementos  essa  proposta  admite
explicitamente a convivência entre o ensino público e privado, como se vê: “Quanto às parcerias - Poder
Público/empresas privadas - admite-se a adoção dessa estratégia visando a criação de alternativas para
saldar a imensa dívida social na área educacional.” (PNE sociedade civil). Não achamos que a educação
privada pode saldar a divida educacional brasileira, pelo contrário, a mesma só pode aumentar o fosso de
classe no Brasil na medida em que a degradação da escola pública é proporcional a otimização do ensino
privado, desresponsabilizando a união quanto a educação básica e superior.

Nos últimos anos a ANPED e o ANDES elaboraram uma nova proposta de PNE, nessa proposta,
bem mais  curta  do que a do sociedade civil,  faz a criticas  a  educação privada e a  outros  elementos
neoliberais do novo plano nacional de educação, mas é patente que a prioridade dessa proposta de PNE
gira em torno da meta 20, do financiamento da educação. Essa proposta do ANDES não apenas defende
10% do PIB para a educação,  como também sugere como deve ser  feito  esse repasse,  que seria  via
roaylites  do  pre-sal  (sic).  Além das  semelhanças  com a  proposta  do  governo  (UNE/CNTE)  cabe  o
questionamento se a proposta de aumento dos investimentos em educação é somente para um novo PNE
ou  para  este  em  curso,  essa  é  uma  ambiguidade  que  se  torna  pari  passo  mais  explicita,  se  o
ANDES/SINASEFE etc continuar a centrar força na defesa dos 10 por cento e secundarizar o debate
politio-programático do plano, o aumento dos 10 por cento não significará outra coisa senão a vitória dos
tubarões do ensino.


