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A todos os oprimidos no mundo/ O dia pode vir em que percamos/ Mas não é hoje/                 

Hoje lutaremos  

[...] 

Não, hoje não / Flores eventualmente murcham / Porém não, hoje não / Hoje não é o                 

dia / Não não, hoje não / Ainda não um dia para morrer  

[...] 

Se não pode voar, então corra / Hoje nós iremos sobreviver / Se não pode correr                

então ande / Hoje iremos sobreviver / Se não pode andar, então rasteje, se prepare /                

Mire! Pronto! Fogo! 

[...] 

Jogue pra cima! Jogue pra cima! / Esqueça o medo em seus olhos / Acabe com isso!                 

Acabe com isso! / Quebre o vidro que te enjaula / Aumente! [o som] (Aumente!) /                

Queime! (Queime!) / Até o dia da vitória (lute!) / Não ajoelhe, não desabe / Isso não                 

é hoje 

BTS 



RESUMO 

 

Este trabalho analisa teórica e historicamente, através de pesquisa bibliográfica, a           

correlação de forças presente na formulação do Plano Nacional de Educação com            

base na formação em uma sociedade neoliberal e conservadora. Dado o momento            

atual, caracterizado por grande retrocesso e volta de fortes valores conservadores,           

seria imprescindível que a educação dispusesse de aparatos que garantissem a           

perpetuação de uma educação de qualidade e de um real sistema de ensino plural              

que atingisse a todos. Uma vez que não possuímos tais mecanismos, este estudo se              

propõe a entender os motivos pelos quais falhamos enquanto nação na instauração            

de um Sistema Nacional de Educação, de acordo com a visão de Plano e Sistema               

propostos por Dermeval Saviani (2010 e 2014) e Trigueiro Mendes (2014). Por fim             

esta monografia tem por objetivo provocar uma inquietação em relação a um futuro             

projeto de nação possível que inclua a educação como aliada e bem público a ser               

defendido.  

 

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação. Sistema Nacional de Educação.         

Sociedade Neoliberal. Valores Conservadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper analyzes theoretically and historically through a bibliographic research the           

correlation of power present on the National Education Plan’s making based on a             

formation of a neoliberal conservative society. Given the current moment          

characterized by a great setback and a return of strong conservative values, it would              

be essential for education to have devices that guarantee the perpetuation of quality             

education and a real plural education system that reaches everyone. Since we do not              

have such mechanisms, this study aims to understand the reasons why we failed as              

a nation to establish a National Education System, according to the vision of Plan              

and System proposed by Dermeval Saviani (2010 and 2014) and Trigueiro Mendes            

(2014). Finally, this paper has as its goal to cause uneasiness about a possible future               

nation project that includes education as an ally and a public good to be defended. 

 

 

Keywords: National Education Plan. National Education System. Neoliberal Society.         

Conservative Values. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Em agosto de 2020 foi anunciado pelo Ministério da Economia um provável            

corte orçamentário da educação em relação às despesas de 2020 para o então             

orçamento de 2021. O corte seria de aproximadamente 18%, equivalente a R$4,2            

bilhões. Para aqueles que não têm contato com a realidade da educação brasileira             

talvez o choque seja grande, porém para quem vive essa realidade há décadas             

(talvez séculos), não é de se espantar tamanho retrocesso, ainda mais com o             

cenário político mundial apontando para um definhamento de conquistas. Cito como           

exemplos a eleição de líderes conservadores e fascistas como Donald Trump, Boris            

Johnson e Jair Bolsonaro.  

No Brasil, a educação, como sempre, serve como espaço de resistência e            

acaba por sofrer com as tentativas de desmonte dos apoiadores conservadores que            

clamam pela volta de valores, legado de um passado histórico repressor e ditatorial.             

De acordo com Cunha (2014), um dos legados que temos até os dias de hoje,               

vindos do período da ditadura civil-militar-empresarial é a questão dos valores           1

morais advindos de uma junção da força do cristianismo com a corrente do             

positivismo. Precisamos lembrar que a história não se dá de forma pontual e sim é               

um processo que acontece de forma contínua. Assim, as disputas conservadoras           

vão acontecendo ao longo das décadas, durante o regime autoritário e para além             

desse período, enfrentando uma correlação de forças e tendo diferentes resultados           

que vão refletir no processo histórico.  

O conservadorismo é um elemento ideológico que constrói senso comum.          
Portanto, não é exclusivo de nenhuma classe social. Na disputa por poder            
que ocorre no campo da cultura, o conservadorismo é um importante           
elemento na construção dos interesses de classe e na própria consciência           
de classe. Em tal processo, não estão em disputa somente as condições            
materiais de sobrevivência, estão também as condições simbólicas,        

1 O termo utilizado é uma junção dos termos civil-militar, cunhado por muitos autores que defendem a                 
colaboração e a legitimação por uma parcela da sociedade civil na instauração do golpe militar de 64 e na                   
permanência do regime autoritário. Além do termo militar-empresarial, também utilizado por muitos autores             
que defendem a importância de uma grande parcela do empresariado no financiamento do golpe e na                
sustentação do regime. Logo defendo que não somente de uma parte de militares foi constituído o período                 
ditatorial, contando também com o apoio de grande parcela do empresariado e de civis que apoiavam o                 
regime. Deixo aqui duas fontes para aprofundamento dos dois termos respectivamente: Rollemberg (2010) e              
Dreifuss (1981). 



compostas por diversas argumentações de diferentes naturezas, o que         
torna o processo de conscientização mais lento. (SEPULVEDA &         
SEPULVEDA,, 2016, p.88) 

Agora, a consequência dessa disputa é uma nova onda conservadora que,           

mais forte do que nunca, procura reviver retrocessos. Essa perspectiva vai de            

encontro a tudo que se propõe a educação brasileira nos dias atuais. E o embate vai                

sendo sufocado a medida que os conservadores ganham forças e novas           

deliberações restringem o espaço de atuação da academia e da educação num            

geral. Muitas vezes a resistência do embate progressista se perde em medo e             

confusão, em temor pela volta de tempos obscuros e em tristeza pela perda de              

ganhos tão preciosos. 

A ignorância do governo Bolsonaro prefere mentes vazias a mentes          
produtivas. É a educação que faz do futuro um lugar de esperava e             
transformação. Bolsonaro é inimigo da Educação. Agora quer acabar de vez           
com nossas universidades. A educação brasileira pede socorro. (AGÊNCIA         
SENADO, 2020) 

 

 É necessário então entender quais são os principais agentes responsáveis,          

dentro desse processo político-histórico, por nos deixar um legado cultural e           

econômico em que seja possível, na disputa de correlação de forças, o avanço             

desmedido dessa cultura conservadora. Para que assim possamos refletir porque,          

dentro das políticas educacionais, os dispositivos criados ao longo da trajetória da            

história da educação acabaram por não cumprir com seus devidos papéis. Será            

inevitável entrelaçar as duas questões, já que o fracasso dos dispositivos legais            

educacionais vão estar intimamente relacionados com as forças políticas que agem           

ao seu redor.  

Para tal, neste trabalho vou discutir sobre o Plano Nacional de Educação            

(PNE) como base inexorável do funcionamento do Sistema Nacional de Educação.           

Sendo assim como referência irei trabalhar majoritariamente com o sentido de           

planificação para Saviani (2010):  

[...] que em nenhum momento se deve perder de vista o caráter racional das              
atividades desenvolvidas. E o plano educacional é exatamente o         
instrumento que visa introduzir racionalidade na prática educativa como         
condição para superar o espontaneísmo e as improvisações, que são o           



oposto da educação sistematizada e de sua organização na forma de           
sistema.(p.389) 

 

Portanto, para efetivar esse estudo, no primeiro capítulo farei um panorama           

histórico-econômico, seguido de um breve apanhado da história da educação.          

Tenho por objetivo expor as correlações de forças presentes a partir da Segunda             

Guerra Mundial até a força neoliberal presente no governo FHC. Já no segundo             

capítulo, vou explorar teoricamente os sentidos de Sistema de Educação e           

planejamento para alguns pensadores a fim de compreender a relação entre esses            

dispositivos. Em seguida analiso as correntes presentes na formulação do Plano           

Nacional de Educação com a finalidade de expor as influências conservadoras           

presentes na elaboração do documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UM BREVE PANORAMA DA ASCENSÃO DO NEOLIBERALISMO E DO         

CONSERVADORISMO PÓS SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Quando se pensa um Projeto Nacional de Educação de um país, não se pode              

deixar de levar em conta as vertentes políticas do governo que estruturam esse             

projeto. É necessário visualizar então as influências de múltiplas ideologias ao longo            

da história. Nenhum projeto é neutro, apartidário, sem intenções de autopromoção.           

Além disso também é necessário se pensar nas correlações de força, na oposição e              

em sua influência. Há sempre uma disputa de interesses. Para entender esse            

debate e como ele se dá no cenário político-educacional atual, é importante            

caminhar por essa trajetória, nos atentando aos pontos que possam nos ajudar a             

definir momentos que nos façam compreender a conjuntura presente. 

Considero que um ponto relevante para começar essa trajetória seja o final da             

Segunda Guerra. O mundo, de uma forma geral, estava vivendo o período dos anos              

dourados. Os países capitalistas experimentaram a vitória do pós-guerra,         

principalmente os Estados Unidos, e adotaram o sistema do capitalismo          

democrático, que consistia em uma produção em larga escala controlada pelo           

Estado visando um modelo que evitasse longos períodos de crise. Sua verdadeira            

intenção era de manter uma dinâmica em que haveria uma longa e intensa onda de               

prosperidade, enquanto que as crises seriam mais superficiais, curtas e cíclicas.  

Aparentemente, o taylorismo-fordismo e o keynisianismo, feitos um para o          
outro, consolidaram o ‘capitalismo democrático’: a produção em larga escala          
encontraria um mercado em expansão infinita e a intervenção reguladora do           
Estado  haveria de controlar as crises. (NETTO e BRAZ, 2008, p.212) 

De fato, esse período não foi conhecido como anos dourados sem que            

houvesse um motivo para tal. 

(...) o crescimento econômico mostrou-se dominante. Os ‘anos dourados’          
expressam exatamente esta onda longa de expansão econômica (...)         
durante a qual crescimento econômico e taxas de lucro mantiveram-se          
ascendentes entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a segunda metade            
dos anos sessenta. (NETTO e BRAZ, 2008, p. 213)  



Porém esse ciclo teve sua estafa a partir de meado dos anos sessenta. O              

crescimento econômico já não era o mesmo, os Estados Unidos decidem então            

romper o acordo de Bretton Woods, que mantinha o dólar atrelado ao ouro, o preço               

do petróleo tem também uma alta definida pela OPEP. Além disso, alguns fatores             

sociais começaram a ficar mais latentes como movimentos feministas, revoltas          

estudantis, movimentos negros e a questão dos movimentos sindicais que          

buscavam melhores condições de trabalho, melhores salários etc.  

Com essa crise, os movimentos anticapitalistas são favorecidos enquanto que          

politicamente o capital monopolista se retrai. Como reação, há a implementação de            

uma série de medidas, começando por responsabilizar os sindicatos e suas           

conquistas pelos gastos públicos. Também se altera a forma como se acumula,            

sendo agora implementada a acumulação flexível que continua atendendo a grande           

escala porém visando uma maior variabilidade cultural, diferentes nichos, num          

“movimento de desconcentração industrial: [que] promove a desterritorialização da         

produção”.  (NETTO e BRAZ, 2008, p.216)  

Com esse grande período de recessão, o crescimento econômico quase não           

ocorrendo em diversos países, com exceção da China, o modelo de welfare state,             

com grande influência do Estado, que estava em voga em grande parte do mundo,              

começa a ser mal visto. Portanto ter o Estado forte, controlando a economia não              

fazia mais sentido para o capitalismo. Também as dinâmicas de trabalho agora são             

outras já que aquelas, com direitos e os sindicatos à frente, não estavam             

funcionando (ou pelo menos assim queriam os liberais que acreditassem os países            

em crise), então flexibilizam-se as condições de trabalho. Nessa época surgem           

governos repressivos como o de Thatcher (Inglaterra), que ficou conhecida como a            

dama de ferro, exatamente por suas atitudes autoritárias e que não levavam em             

conta a parcela mais pobre da população. Característica inclusive marcante nesse           

período da história, que normaliza o desemprego maciço.  

A recessão generalizada de 1974-1975 acende o sinal vermelho para o           
capital monopolista que, a partir de então, implementa uma estratégia          
política global para reverter a conjuntura que lhe é francamente negativa. O            
primeiro passo é o ataque ao movimento sindical, um dos suportes do            
sistema de regulação social encarnados nos vários tipos de Welfare State -            
com o capital atribuindo às conquistas do movimento sindical a          



responsabilidade pelos gastos públicos com as garantias sociais e a queda           
das taxas de lucro às suas demandas salariais. Nos finais dos anos setenta,             
esse ataque se dá por meio de medidas legais restritivas, que reduzem o             
poder de intervenção do movimento sindical; nos anos oitenta, o assalto dos            
patronato toma formas claramente repressivas - de que são exemplos as           
ações dos governos Thatcher (Inglaterra) e Reagan (Estados Unidos).         
(NETTO e BRAZ, 2008, p.215) 

 

E é assim que, aos poucos, com a crise do petróleo, o rompimento de Bretton               

Woods, a longa onda de recessão, a má popularidade do welfare state (e o repúdio               

a qualquer tipo de regulamentação) e dos movimentos sociais e a normalização da             

pobreza e do desemprego, o neoliberalismo foi ganhando espaço e mais governos            

foram se elegendo ao redor do mundo como o próprio governo de Thatcher, o de               

Reagan (nos EUA), o de Pinochet (no Chile) etc. 

O neoliberalismo prega então a mínima intervenção do Estado (na teoria), é a             

favor da privatização, assim como a flexibilização das leis trabalhistas, o que            

também implica muitas vezes em um retrocesso nas questões sociais. 

Essa ideologia legitima precisamente o projeto do capital monopolista de          
romper com as restrições sociopolíticas que limitam a sua liberdade de           
movimento. Seu primeiro alvo foi constituído pela intervenção do Estado a           
economia: o Estado foi demonizado pelos neoliberais e apresentado como          
um trambolho anacrônico que deveria ser reformado - e, pela primeira vez            
na história do capitalismo, a palavra reforma perdeu o sentido tradicional de            
conjunto de mudanças para ampliar direitos; a partir dos anos oitenta do            
século XX, sob o rótulo de reforma(s) o que vem sendo conduzido pelo             
grande capital é um gigantesco processo de contra-reforma(s), destinado         
à supressão ou redução de direitos e garantias sociais. (NETTO e BRAZ,            
2008, p. 227) 

No Brasil a trajetória não foi muito diferente. Ao final da Guerra Fria nós              

começavamos aqui o período conhecido como república populista. Em 1930 temos o            

início da era vargas que a princípio foi um período democrático porém depois se              

tornou uma ditadura (de 1937 à 1945) com o Estado Novo. Já sobre o governo Dutra                

que se seguiu depois: 

[...] logo se deparou com os problemas derivados do início da Guerra Fria² e              
do período da economia internacional conhecido como de “escassez de          
dólares”.³ As sucessivas crises de balanço de pagamentos por que passaria           
o Brasil nos primeiros anos do pós-Guerra acarretaram o abandono do           
modelo liberal e deram lugar a um modelo de desenvolvimento industrial           
com crescente participação do Estado. (GIAMBIAGI et al., 2011, p.1)  



Em 1951 temos a volta de Vargas, agora em um período democrático, com             

um projeto nacionalista. Ao longo de seu governo temos a criação do BNDE (atual              

BNDES) e da Petrobrás, dois projetos estatais. Ambos com intuito também de            

alavancar a industrialização nacional. Ainda com o BNDE, mantido através de           

impostos, foi possível investir também em infra-estrutura, transporte e energia.          

Porém seu plano encarou adversidades já que grupos políticos divergiam. De um            

lado trabalhadores que exigiam mais e do outro, empresários insatisfeitos com           

algumas medidas. Além disso ocorre uma nova crise na agricultura cafeeira que            

seria tida como responsabilidade do presidente, pois “Nas palavras de José Luís            

Fiori, [...] o Estado nacional não conseguia se articular com a burguesia industrial em              

prol da construção de uma sociedade industrial avançada.” (LACERDA et al. 2010,            

p.76) 

Porém esse período deixa como rastro, mudanças que possibilitaram mais          

tarde essa industrialização, porém com o capital privado como destaque, liderando o            

processo. A conclusão desse governo, pautado em uma crise tem seu desfecho na             

morte de Vargas, que leva junto um projeto nacional não concretizado. 

Depois de um breve governo de Café Filho, vice-presidente de Getúlio           

Vargas, assume Juscelino Kubitschek. Há, nessa época, uma grande demanda,          

deixada pelos governos anteriores, por um processo de industrialização. Entretanto,          

diferente de seus antecessores, Juscelino não teve problemas em aceitar o capital            

externo. “O crescimento industrial que ocorreu a partir do início do governo JK             

estava estruturado em um tripé formado pelas empresas estatais, pelo capital           

privado estrangeiro e, como sócio menor, pelo capital privado nacional.” (LACERDA           

et al. 2010, p. 85 e 86) 

A forma como o capital estrangeiro se organizava é bem diferente da que             

conhecemos hoje em dia. Como nossa economia não era aberta, não favorecendo            

as importações, as companhias multinacionais estrangeiras vinham para o Brasil e           

montavam sedes aqui. O intuito era valorizar o mercado nacional. Porém, mesmo            

não facilitando as importações, o que vai ocorrer então, por conta desde tripé, é o               

estabelecimento de uma oligopolização na economia brasileira. Porém esse modelo          



também encontrava opositores. Apesar de políticas liberais quanto ao capital          

estrangeiro, muitos organismos internacionais discordavam do protecionismo e do         

controle de importações.  

As empresas multinacionais passaram a dominar amplamente a produção         
industrial brasileira, especialmente os setores mais dinâmicos da indústria         
de transformação. [...] Dadas as escalas de produção e a intensidade de            
capital necessárias, foi inevitável a supremacia do capital externo,         
dominando amplamente os setores industriais mais dinâmicos de nossa         
economia. Ao capital privado nacional coube o papel subordinado de          
fornecedor de insumos e componentes, como no caso da relação          
complementar entre o setor de autopeças e a indústria automobilística.          
(LACERDA et al., 2010, p. 86 e 87) 

 

 É importante ressaltar que é nessa época que se populariza o uso do termo              

“plano”. O termo vem aparecendo ao longo das décadas de 1930, 1940 e 1950, em               

diversas áreas, por exemplo no manifesto dos escolanovistas. Mas é nessa fase que             

o planejamento vai se tornar importante na política econômica.  

 

O planejamento estatal começou a ser utilizado amplamente na União          
Soviética, com o primeiro plano quinquenal de 1929, no momento em que            
praticamente toda a economia mundial começava a enfrentar os duros anos           
da Grande Depressão. De 1929 a 1940, enquanto as economias capitalistas           
sofriam os traumas da Depressão, a participação da produção industrial          
soviética aumentou de 5%, no total mundial em 1929, para 18%, em 19381.             
Esses resultados impressionaram políticos e técnicos de vários países e,          
rapidamente, os termos “plano” e “planejamento” passaram a frequentar os          
debates mesmo nas economias capitalistas, que não eram centralmente         
planejadas. Posteriormente, com a divulgação da macroeconomia       
keynesiana e com a evolução dos modelos de crescimento, típicos da           
ideologia desenvolvimentista, o planejamento estatal passou a ser uma         
técnica utilizada intensamente em todo o mundo. Alguns autores, como          
Galbraith, apontariam, ainda, a crescente importância do planejamento        
empresarial nas grandes corporações privadas, confirmando a utilidade        
dessa ferramenta. (LACERDA et al., 2010,  p. 82) 

Assim, através dessa corrente de planejamentos e planos é pensado o Plano            

de Metas, importante política do governo Kubitschek que vem, principalmente, do           

trabalho realizado pelo Grupo Misto BNDE-Cepal (criado em 1953) responsável por           

identificar os pontos de estrangulamento da economia brasileira para que comissões           

designadas propusessem soluções, já que o panorama não era otimista de acordo            



com os resultados do levantamento. O plano foi enfim criado e consigo 31 metas              

que definiam pontos como 

Os setores de energia, transporte, siderurgia e refino de petróleo           
receberiam a maior parte dos investimentos do governo. Subsídios e          
estímulos seriam concedidos para expansão e diversificação do setor         
secundário, produtor de equipamentos e insumos com alta intensidade de          
capital. Para a implementação efetiva do Plano, especialmente nos         
aspectos de responsabilidade do setor privado, foram criados grupos         
executivos, colegiados que congregavam representantes públicos e       
privados para a formulação conjunta de políticas aplicáveis às atividades          
industriais. (LACERDA et al., 2010,  p. 84) 

O plano de industrialização de JK acabou criando um desequilíbrio          

econômico, como por exemplo a geração de um saldo comercial negativo. Havia o             

anúncio de uma recessão com a desaceleração do crescimento industrial em 62. O             

período que se segue sinalizava grande fragilidade em meio a crise. Com essa             

conjuntura se tornou propício o golpe de 64 pelos militares, que ao se consolidarem              

no poder, apresentariam o “milagre econômico”  . 

A sociedade brasileira atravessou, a partir da posse e precoce renúncia do            
presidente Jânio Quadros, um período de grande instabilidade, que resultou          
na interrupção do processo político democrático e na instauração da          
ditadura militar, em 1964. A política de estabilização intentada pelo governo           
João Goulart, com o Plano Trienal de Celso Furtado, fracassara, agravando           
a crise econômica e aumentando o seu desgaste político. [...] O regime            
militar assumiu a direção do país, em 1964, com uma postura           
tecnocrático-modernizante, comprometido com a superação das políticas       
populistas de João Goulart, consideradas atrasadas e ultrapassadas.        
Apesar das críticas ao nacionalismo econômico do governo deposto, o novo           
regime manteria um discurso desenvolvimentista, comprometido com a        
retomada do crescimento econômico. (LACERDA et al., 2010,  p.91 e 95) 

Tentando reverter a situação econômica deixada por seus antecessores, os          

militares buscaram expandir o processo de internacionalização estabelecendo a         

oligopolização das multinacionais. É nesse período que se inicia o “milagre           

econômico”, com grande aumento do PIB e o aproveitamento de uma boa fase             

mundial do capitalismo do pós-guerra. Entretanto, internamente lidamos com uma          

alta inflação que para ser controlada necessitava de uma política monetária que            

gerasse maior crescimento econômico. Para isso tivemos uma flexibilização do          

crédito do setor privado para que aumentassem a produção. Contudo essa           

estratégia acabou por gerar um maior endividamento externo. Também, na década           



de 1970 a crise mundial nos afetaria, dificultando o desenvolvimento nacional, algo            

que perduraria por muitos anos. 

Nos anos 1980, a economia brasileira foi marcada por graves desequilíbrios           
externos e internos. Logo no início da década, o país enfrentou sua mais             
grave recessão desde a Grande Depressão. Em 1982, as autoridades          
econômicas recorreram formalmente ao FMI, em um momento de grande          
turbulência internacional causada pela moratória da dívida externa        
mexicana. Ao mesmo tempo em que caía o PIB brasileiro, a inflação            
começava a alçar um vôo que a transformaria, no final de 1989, em uma              
hiperinflação. (LACERDA et al., 2010,  p118) 

A piora da crise econômica somada a outros fatores foi tornando impossível o             

modelo ditatorial continuar por muito tempo. Em 1985 então tivemos eleições           

indiretas e a volta gradual dos processos democráticos. Porém a abertura não            

ajudou a resolver as questões econômicas  

Assim, a política de comércio exterior estivera fortemente voltada para a           
obtenção de superávits comerciais, por meio de contenção de importações          
e incentivos às exportações. O principal instrumento de contenção das          
importações durante os anos 1980 foram medidas não tarifárias, dentre as           
quais se destacava a Lei do Similar Nacional, que listava alguns produtos            
cuja importação era proibida. [...] Paralelamente ao controle das         
importações, o governo implementara um projeto de promoção de         
exportações. Apesar das distorções decorrentes da concessão de incentivos         
que acabavam privilegiando alguns setores, houve um avanço na qualidade          
das exportações brasileiras no período. Ou seja, aumentou a participação          
de setores da indústria pesada em relação ao total das exportações, ao            
mesmo tempo que se reduziu a participação dos setores intensivos em           
recursos naturais e mão-de-obra. [..] Em função do quadro de instabilidade,           
reinante praticamente durante toda a década de 1980, grande parte dos           
setores da economia brasileira encontrava-se em atraso tecnológico em         
comparação com os padrões internacionais. Esse atraso se manifestava         
tanto na obsolescência das máquinas e equipamentos quanto nos métodos          
administrativo gerenciais e nas relações capital-trabalho. (LACERDA et al.,         
2010, p.168 e 169) 

Então, ao final do mandato de Sarney, em 1989, estávamos defasados no            

processo de industrialização e avanço tecnológico, e atingimos a hiperinflação. 

Em 1990 com o governo Collor, tivemos a inevitável abertura econômica para            

as importações, para produções e o capital estrangeiro, uma tentativa de aumentar o             

desenvolvimento da indústria que agora se encontrava obsoleta após a revolução           

tecnológica que atingira os países centrais nas décadas 1970 e 1980. 

No início dos anos 1980, acreditava-se que a abertura econômica era           
inevitável, apesar das controvérsias a respeito de sua condução, uma vez           
que o processo de substituição de importações se esgotava e começava a            
ser questionado. Desde então, a liberalização vem-se constituindo no         



grande condutor das políticas econômicas dos países em desenvolvimento.         
O pano de fundo desse processo é a crença em que o livre comércio pode               
proporcionar desenvolvimento com melhoria da qualidade de vida da         
população [...]  

A abertura da economia brasileira intensificou-se a partir de 1990. O           
esgotamento do modelo de substituição de import19ações e a crescente          
desregulamentação dos mercados internacionais contribuíram para uma       
reestruturação da economia brasileira, influenciada pela redução das tarifas         
de importação e eliminação de várias barreiras não tarifárias. (LACERDA et           
al., 2010,  p. 166 e 167) 

O governo de Collor então aplicou os Plano Collor I e II que consistiam em               

várias medidas fiscais e monetárias para auxiliar a economia, além da abertura            

econômica, com cortes de gastos, demissões em massa, fechamento de órgãos           

públicos, diminuição da dívida interna, congelamento de preços, entre outras          

medidas para que fosse possível diminuir a inflação. Porém, 

A conjugação dessas tentativas de combate à inflação com a reestruturação           
que se vislumbrava fez com que o período 1990-1992 fosse marcado por            
forte recessão — com queda de quase 10% no PIB —, pelo aumento do              
desemprego e pela queda dos salários reais e da massa salarial. A            
precariedade do Plano Collor II, aliada ao desgaste do governo com os            
efeitos do confisco ocorrido no plano anterior, assim como às crescentes           
denúncias de corrupção, acabaram por determinar o impeachment de Collor          
em outubro de 1992. (LACERDA et al., 2010, p.170) 

Por fim assume então Itamar Franco que nomeia Fernando Henrique Cardoso           

como seu ministro da fazenda. O então ministro cria então o Plano Real,             

responsável por estabilizar a economia. 

O Programa de Estabilização Econômica, ou Plano Real, foi concebido e           
implementado em três etapas: a) Estabelecimento do equilíbrio das contas          
do governo, objetivando eliminar a principal causa da inflação. 
b) Criação de um padrão estável de valor, a Unidade Real de Valor (URV). 
c) Emissão de uma nova moeda nacional com poder aquisitivo estável, o            
real. (LACERDA et al., 2010, p.184) 

Esse plano criou medidas como diminuir o controle do Estado na economia,            

incentivar a privatização de estatais, reduzir os gastos da União, cortar o orçamento             

do governo, limitar as despesas com servidores civis, impor controle mais rígido nos             

bancos estaduais entre outros. Também alterou-se a relação entre o governo e os             

estados e municípios, dificultando a transmissão de recursos federais e a obtenção            

de crédito para estados e municípios endividados. Por fim, após essas e outras             



medidas, tivemos a implementação da nova moeda, o Real. Sobre os resultados do             

plano podemos dizer que: 

O Plano Real é apontado como a melhor experiência de estabilização da            
economia brasileira. No entanto, a sua sustentabilidade e, principalmente, a          
retomada do crescimento econômico dependem de reformas mais        
profundas, de âmbito estrutural, envolvendo as áreas fiscal-tributária,        
patrimonial, financeira e administrativa. 

Assim, a experiência brasileira corrobora a visão de que os desafios são            
enormes, já que várias mudanças ocorrem simultaneamente: alteração do         
perfil do mercado consumidor, reestruturação produtiva com aumento do         
coeficiente de importação, privatização, entrada de novos concorrentes por         
meio dos investimentos diretos em novos empreendimentos e/ou fusões e          
aquisições. Os impactos dessas grandes transformações não se restringem         
ao aspecto macroeconômico, em que a vulnerabilidade das contas externas          
e a incapacidade financeira do Estado fragilizam o arcabouço da política           
econômica. Também no âmbito microeconômico observaram-se enormes       
mudanças, sobretudo no ambiente empresarial, que teve de se adaptar a           
uma nova realidade. (LACERDA et al., 2010, p.190) 

Ao final do governo FHC, após a realização do Plano Real, podemos afirmar             

que o neoliberalismo estava mais que consolidado no país. Apesar de entendermos            

que sempre houve uma disputa política acontecendo como pano de fundo das            

eleições e dos governos, é nos anos 90 que vemos, através de Collor e FHC, o                

firmamento do modelo liberal, com políticas recorrentes de privatização, diminuição          

do poder do Estado, entre outros. 

Com a chegada de Cardoso ao poder, o Estado passou a ter outra função.              
Do Estado desenvolvimentista e grande investidor, como foi o caso de           
Getúlio Vargas, JK e da ditadura militar, o Estado passaria a ser regulador.             
[...] setores que eram protegidos pelo poder público, como a educação,           
viram os investimentos diminuir e aumentar a participação do capital          
privado.  

Igualmente, o aumento de concessões para empresas estrangeiras        
operarem no Brasil. A concessão não é uma privatização. Trata-se apenas           
de ceder ao investidor a exploração de um serviço mediante certas           
condições. (TODA MATÉRIA, 2020) 

Essa trajetória político-econômica teve grande influência no cenário        

educacional. Na década de 30, com a chegada de Vargas ao poder, a mão de obra                

especializada se torna imprescindível. Há então uma distinção entre trabalho          

intelectual e trabalho manual, deixando claro uma divisão de classes. A educação            

era a forma de capacitar os trabalhadores assalariados para que estes adentrassem            

o mercado de trabalho e auxiliassem nas demandas do capital, impulsionando o            

crescimento econômico. Uma das medidas do governo de Vargas foi a criação do             



Ministério da Educação e Saúde Pública. O então ministro Francisco Campos foi o             

responsável pela reforma Francisco Campos, a primeira de nível nacional, que           

organizou o ensino secundário, superior e comercial, além de instituir o currículo            

seriado. 

Essas medidas procuravam produzir estudantes secundaristas      
autorregulados e produtivos, em sintonia com a sociedade disciplinar e          
capitalista que se consolidava, no Brasil, nos anos de 1930. A Reforma            
Francisco Campos, desta forma, marca uma inflexão significativa na história          
do ensino secundário brasileiro, pois ela rompe com estruturas seculares          
nesse nível de escolarização. ( DALLABRIDA, 2009, p.185) 

Ainda no início da década de 30 tivemos o Manifesto Pioneiro da Educação             

Nova. É nesse manifesto que surge a ideia de um plano na área da educação. Após                

identificar a situação da educação pública, o manifesto propõe diretrizes que           

resultariam em um plano. É no manifesto que fica marcado com força o rompimento              

da ideia de uma educação tradicional em que o professor, detentor do conhecimento             

enciclopédico, era o centro (dentre outras características). Passa-se a repensar as           

formas de educar, os espaços e metodologias. Se antes a luta era para se              

estabelecer uma educação com uma estrutura, um professor, uma metodologia, uma           

lei, agora os pensadores questionariam que tipo de educação, que estrutura, que            

tipo de professor, que metodologia, que lei. É claro que questionamentos acerca do             

ensino sempre existiram, mas historicamente esses tomaram corpo e deixaram sua           

marca com o manifesto. 

Não podemos negar então a influência do manifesto na Constituição de 1934            

que prevê em seu art. 150 “fixar o plano nacional de educação, compreensivo do              

ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar              

a sua execução, em todo o território do país” e a formação de um Conselho Nacional                

de Educação que teria como função elaborar esse plano. Em 1937, após uma             

extensa pesquisa envolvendo profissionais da área, associações, sindicatos etc. é          

apresentado o anteprojeto. Porém, ainda nesse ano com ascensão do Estado Novo,            

há a interrupção da Câmara dos Deputados que impediu a continuidade do processo             

de estudo do Plano Nacional de Educação. 



Com o fim do Estado Novo e a redemocratização do país, temos a volta da               

discussão da educação, agora acerca da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Dois             

grupos vão se destacar nessa discussão  

[...] que, de certo modo, expressa a contradição entre as forças que se             
aglutinaram sob a bandeira do nacionalismo desenvolvimentista que        
atribuíam ao Estado a tarefa de planejar o desenvolvimento do país,           
libertando-o da dependência externa, e aquelas que defendiam a iniciativa          
privada, contrapondo-se à ingerência do Estado na economia e àquilo que           
taxavam de monopólio estatal do ensino. (SAVIANI, 2010, p.389) 

Contudo, no fim, a tendência que defendia a liberdade de ensino e o Estado              

mínimo acabou tomando força e tendo mais influência sobre a formação das leis.             

Temos então em 1961 a publicação da primeira LDB (Lei n. 4024/61). Em 1962              

temos o relatório Educação e Desenvolvimento Econômico, elaborados pelo INEP          

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas) e apresentado na Conferência sobre           

Educação e Desenvolvimento Econômico na América Latina, que fazia um          

levantamento do panorama educacional e econômico brasileiro dos 3 anos (1963 à            

1965) correspondentes ao que seria o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico           

e Social. Algumas discussões acerca do papel do Ministério da Educação e Cultura             

(MEC), assim como colóquios para ajudar na construção de um planejamento           

aconteceram ainda nesses anos, mas foram descartadas durante o período da           

Ditadura civil-militar-empresarial. 

Sobre a ditadura civil-militar-empresarial, é essencial dizer que houve um          

retrocesso em todas as discussões acerca da temática da educação, quanto mais da             

planificação. Ainda sobre essa época podemos complementar que 

A partir de 1964, o protagonismo no âmbito do planejamento educacional se            
transferiu dos educadores para os tecnocratas, o que, em termos          
organizacionais se expressou na subordinação do Ministério da Educação         
ao Ministério do Planejamento, cujos corpos dirigente e técnico eram, via de            
regra, oriundos da área de formação correspondente às ciências         
econômicas. (SAVIANI, 2010, p.390) 

 

Essa forma de pensar a educação iria deixar muitas marcas na forma            

como vemos a educação até hoje. De acordo com Cunha (2014) um dos             

legados mais marcantes da época da ditadura civil-militar-empresarial é a          

simbiose Estado-capital. Os grupos religiosos e privatistas que apoiaram o          



golpe ganham força e preferência em decisões relacionadas à educação,          

como já era possível ver anteriormente na LDB de 61. Essa herança vai             

permanecer mesmo após o período ditatorial que vai refletir na LDB de 96,             

onde “o texto da lei admitia a transferência de recursos públicos para            

instituições educacionais privadas, sem fins lucrativos, desde que fossem         

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, segundo normas a serem        

definidas por lei.” (CUNHA, 2014, p.365,366) 

Também o planejamento irá sofrer muitas marcas dessa trajetória         

tecnocrática. No contexto de redemocratização, o assunto de um plano          

ressurge com a Constituição de 1988, no art. 214. que institui um plano             

nacional de educação com período plurianual. Dessa vez se concretizando,          

teremos o primeiro Plano Nacional de Educação, com vigência de 2001 à            

2011. Porém, apesar de um avanço nas conquistas político-educacionais, não          

é possível deixar de problematizar por que, apesar de já estarmos em            

vigência com o segundo PNE, algumas questões parecem não serem          

solucionadas, mesmo com metas delineadas por um plano, com orçamentos          

definidos e leis que direcionam. Para entender essa problemática, parte está           

no legado histórico analisado até agora. Porém creio que também há           

necessidade de explorar os conceitos e controvérsias por trás da planificação           

em específico. 

 

 

 

 

 

 

 



A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA E DE UM PLANO NACIONAIS DE           

EDUCAÇÃO EM MEIO A UM LEGADO CONSERVADOR 

 

A partir da formulação do PNE podemos ter uma leitura mais detalhada            

acerca do que se espera para a educação do país e das influências políticas que               

pairam sobre o cenário educacional do Brasil. Para avaliar mais minuciosamente vou            

trabalhar uma meta do PNE de 2014 que possa nos dar pistas para compreender              

essas relações político-educacionais. 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios           

(Pnad) Contínua, a taxa de analfabetismo no Brasil passou de 6,8%, em 2018, para              

6,6%, em 2019. Apesar da diminuição, que representa em torno de 200 mil pessoas,              

o Brasil ainda apresenta o expressivo número de 11 milhões de analfabetos. Nesse             

quantitativo são consideradas pessoas de 15 anos ou mais que, pelos critérios do             

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não são capazes de ler e             

escrever nem ao menos um bilhete simples.  

O objetivo da META 9 do Plano Nacional de Educação - Lei Nº 13.005/2014              

é: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para               

93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE (2024), erradicar o              

analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Porém,            

ao longo da história podemos ver que diversas outras medidas também foram            

tomadas no intuito de tentar erradicar ou diminuir o analfabetismo. 

Tomemos o exemplo dos dois pontos fixados pelo Art. 60 das Disposições            
Transitórias da Constituição: eliminação do analfabetismo e universalização        
do ensino fundamental. A constituição fixou o prazo de 10 anos para o             
cumprimento dessa meta: 1998. O Plano Decenal “Educação para Todos”,          
de 1993, também 10 anos: 2003. O FUNDEF, de 1996, igualmente 10 anos:             
2006. O FUNDEB, de 2007, 14 anos: 2021. O PDE, de 2007, 15 anos: 2022.               
E o PNE, 10 anos a partir de sua aprovação. (PORTAL ANPED, 2014) 

Não seriam então essas deliberações suficientes. Pois a forma como elas são            

postas, apenas como múltiplas ideias desarticuladas do todo, mecanicamente,         

fazem com que não haja um movimento dialético. E de acordo com Saviani (2010) é               

necessário que esse movimento ação-reflexão-ação ocorra para que aconteça uma          



educação sistematizada, para garantir assim que tudo ocorra de forma conectada,           

para que os propósitos aos quais se destinam sejam alcançados.  

O termo sistema de acordo com Saviani (2010) pode ser definido como ações             

sistematizadas, com objetivos prévios de partes propositadamente reunidas, a fim de           

constituir um corpo coeso e eficaz. Na educação, ele ganha um maior detalhamento             

como, por exemplo, ser autônomo e soberano, ou seja, todas as suas partes devem              

seguir suas normas para agirem de forma articulada, atingindo os objetivos           

inicialmente projetados. 

Como se mostrou, o sistema resulta da atividade sistematizada; e a ação             
sistematizada é aquela que busca intencionalmente realizar determinadas        
finalidades. É, pois, uma ação planejada. Sistema de ensino significa,          
assim, uma ordenação articulada dos vários elementos necessários à         
consecução dos objetivos educacionais preconizados para a população à         
qual se destina.  (SAVIANI,2010, p.388) 

Outro ponto a se observar, é que é compreensível pensarmos que um            

Sistema Nacional de Educação se encaixaria perfeitamente em um regime          

federativo, já que “a federação [é] senão a unidade de vários estados que,             

preservando suas respectivas identidades, intencionalmente se articulam tendo em         

vista assegurar interesses e necessidades comuns” (SAVIANI, 2010, p.382).         

Lembrando que, sem negar o Estado Nacional, esses estados respondem à União, o             

que faz com que tenhamos a possibilidade de construir um sistema pleno amparado             

pela LDB e autônomo por permitir uma liberdade em relação a certas normas (desde              

que não vão de encontro com as leis federais). 

Algumas questões surgem quando se trata da instância municipal. Porém “a           

diferença de graus de autonomia não significa redução de importância”(SAVIANI,          

2010, p.383). A articulação da autonomia das instâncias com a União evita o             

isolamento. Lamentavelmente não foi o que ocorreu no Brasil, em que a            

municipalização do ensino isolou os municípios, particularmente os municípios         

pobres que foram condenados a um ensino deficiente, sem recursos. Isso muito            

provavelmente porque não houve um projeto de estruturação de um Sistema           

Nacional de Educação, o que fez com que a questão da municipalização ficasse             



suscetível ao isolamento e a desarticulação das outras instâncias. O sistema não            

deve ser uma mera formalidade, uma proposta aprovada:  

Trata-se de construir um verdadeiro Sistema Nacional de Educação, isto é,           
um conjunto unificado que articula todos os aspectos da educação no país            
inteiro, com normas comuns válidas para todo o território nacional e com            
procedimentos também comuns visando assegurar educação com o mesmo         
padrão de qualidade a toda a população do país. (SAVIANI, 2010, p.384) 

Se é necessário um sistema de educação, é necessário então planejá-lo.           

Surge assim a necessidade de um plano nacional de educação que não vá deixar o               

sistema virar uma simples articulação dos estados com ações improvisadas, que           

continuamente repetem formas antigas a novos processos. 

Supõe, portanto, planejamento. Ora, se ‘sistema é a unidade de vários           
elementos intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto         
coerente e operante’ (Saviani, 2008, p. 80), as exigências de          
intencionalidade e coerência implicam que o sistema se organize e opere           
segundo um plano. Consequentemente, há estreita relação entre sistema de          
educação e plano de educação (SAVIANI, 2010, p.388) 

A partir do manifesto escolanovista é comum ver o termo do plano de             

educação sendo usado com diferentes conotações. Os próprios terão uma visão de            

instrumento e de racionalidade científica conectada ao termo. Mais à frente,           

Capanema (1943) irá associar planificação com o conceito de liberdade, traduzindo           

um anseio democrático, visto que o momento era de repressão do Estado Novo.             

Também Mannheim (1942) vai associar a planificação da educação à liberdade,           

porém essa concepção já tinha um viés ideológico neoliberal. Dentre muitos           

estudiosos vale ressaltar Luiz Pereira e Trigueiro Mendes, que se opõem na hora de              

pensar o planejamento e podem complementar nosso entendimento acerca do          

termo. 

Luiz Pereira, influenciado por Mannheim acredita que a planificação é um           

processo de controle social. Para ele são necessários três fatores para que o             

planejamento surja: um desequilíbrio na macroestrutura vigente, a presença de uma           

ideia planificadora e a existência de uma agência de controle na estrutura de poder              

que possa agir na vida coletiva. Porém é importante nos atentarmos para a relação              

entre planejamento e política na teoria de Pereira: 

[..] ele sempre é processo de desenvolvimento do tipo e não de implantação             
histórica deste ou de implantação de uma das etapas do seu           



desenvolvimento. Em suma, planejamento não é Política, que no limite          
consiste na práxis inovadora máxima: a negação de etapas de um tipo            
macroestrutural histórico e sua substituição por outra e, mais ainda, a           
negação de um tipo e sua substituição por outro. (PEREIRA, 1970, p.16-17            
apud HORTA e FÁVERO, 2014,  p.506) 

Então para Luiz Pereira, o planejamento não é político, as decisões políticas            

são apenas implantadas pelo plano, porém decididas fora dele. O plano é somente             

um instrumento que coloca em prática o “projeto histórico” escolhido pela política,            

não compete então ao planejamento estabelecer um projeto.  

Antagônico a essa ideia Trigueiro Mendes vai entender o planejamento          

exatamente como o diálogo entre o poder e o saber. Não só ele vai criticar essa                

falta de relação com a política, como também uma visão tecnocrática que herdamos             

do período da ditadura civil-militar-empresarial e que vai aparecer desde então           

diversas vezes nas leis referentes a planejamento e educação. De acordo com ele:             

“‘Se lhe cabe realizar uma política, cabe-lhe por igual ter uma atitude política e não               

apenas técnica. Não somos um colégio de amadores, mas órgão normativo’           

(MENDES, 1965, p. 63 apud HORTA e FÁVERO, 2014, p.508) 

Para Mendes, não é importante uma quantidade técnica e sim uma busca            

pela elevação, atuando, de forma qualitativa, onde a política por si só não consegue.              

O diálogo entre política e planejamento também deve ocorrer para evitar a            

compartimentalização do plano. Essa forma fragmentada de enxergar também é          

uma característica tecnocrática. Ele defende então o planejamento como atitude          

política, logo ela é o que norteia a planificação. Na sua visão de política educacional,               

Mendes vai inclusive analisar as questões que podem ter gerado impasses no            

planejamento, criticando as duas fortes vertentes, neoliberal e tecnocrática,         

“responsáveis legalmente pela definição das políticas e pelas estratégias do          

planejamento.”(HORTA E FÁVERO, 2014 p.508).  

Em relação aos neoliberais, Mendes já começa criticando a própria          

incongruência presente em sua ideologia. Pois planejar vai essencialmente contra a           

ideia liberal de liberdade. Assim, os neoliberais não negam o planejamento, mas            

assumem a planificação com a intenção de esvaziar o sentido político e o             



transformar em uma ferramenta de manutenção de algumas ações para manter um            

status quo. 

[...] no primeiro round, foram os liberais que destruíram o instrumento. Aos            
ouvidos desse grupo – que, na verdade, representava a geração do começo            
do século – a palavra plano brotava de uma velha semântica, e não             
significava nada de novo: não se tratava de articular a práxis educacional no             
país, mas de deixá-la desenvolver-se naturalmente, apenas acompanhada        
pela ação supletiva do Estado. Não se cuidou de estabelecer um novo            
projeto nacional, servido por novas instrumentalidades, mas somente        
revigorar os meios de ação existentes. (MENDES, 2000, p. 17-18 apud           
HORTA e FÁVERO, 2014, p.509) 

Já a crítica aos tecnocratas era a questão do formalismo. Enquanto a os             

pensadores da educação visavam um planejamento objetivo e sucinto, os          

tecnocratas almejavam um planejamento recheado de leis e minúcias. Resumindo,          

“sobre o planejamento, os economistas pensavam o contrário dos pedagogos; para           

estes, o plano não deveria conter quase nada, enquanto para aqueles devia conter             

quase tudo.”(MENDES, 2000, p. 20-21 apud HORTA e FÁVERO, 2014, p.509). 

Sendo assim essas mesmas forças que já agiam anteriormente e          

influenciaram, por exemplo, a confecção das LDB, mais uma vez se fazem            

presentes e ganham na disputa de correlação de forças, fazendo valer suas visões             

políticas, econômicas e educacionais. Logo, “os planos nacionais foram substituídos          

por planos setoriais e, sobretudo, por “programas de ação” definidos pelo governo            

central e por ele controlados. Não se pôs em discussão um novo projeto de              

sociedade”. (HORTA e FÁVERO, 2014, p.512) 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na bibliografia estudada podemos inferir que após a Segunda           

Guerra, os modelos políticos com base em um Estado influente e forte vão se              

tornando cada vez mais escassos com as frequentes crises do modelo capitalista.            

Assim sendo, os modelos neoliberais e conservadores nos aspectos sociais          

começam a tomar força. No Brasil a movimentação não será diferente. Durante as             

décadas de 1930 à 1960 apesar de termos uma forte presença do Estado, as              

disputas políticas pelo poder sempre fizeram parte da nossa história, deixando           

marcas profundas. A ditadura, apesar de também ser um período marcado por um             

Estado forte já conta com grande influência de valores conservadores e de um grupo              

privatista que ganhará cada vez mais força. Após esse período, o Estado perde de              

vez sua força, acompanhando a tendência mundial e seguindo modelos neoliberais,           

privatistas e, adiante, conservadores. 

Também veremos as consequências dessa trajetória histórica na educação         

que em 1930 surge com uma ideia de planificação. Ideia essa que irá se              

desenvolver, porém que apenas será colocada em prática concretamente em 2001.           

Apesar de termos uma Lei de Diretrizes e Bases para regulamentar a educação a              

nível nacional e termos já, em vigência o segundo Plano Nacional de Educação,             

sabemos que muito ainda há de ser feito e que muitas vezes essas leis não passam                

de “cartas de intenções”. Então analisamos o real significado e propósito de se ter              

um Sistema Nacional de Educação e o conceito e a necessidade de um Plano              

Nacional de Educação. 

O que podemos concluir deste estudo, após refletirmos sobre o lugar em que             

nos encontramos hoje, é que o passado nos deixa legados invisíveis, que muitas             

vezes acreditamos já ter superado, porém que retornam, já que na verdade nunca             

nos deixaram. Isso porque o que somos enquanto nação é o resultado de todos              

esses processos, apesar de não ser algo estático. E por não ser estático não              



devemos nos acomodar no resultado atual do jogo de poder que se dá diariamente,              

impedindo a construção de um projeto de país menos desigual. 

Vimos que ao longo da história da educação brasileira sofremos muitas           

influências de forças liberais, estrangeiras, privatistas, positivistas, tecnocratas, que         

em seus períodos disputaram a hegemonia para instaurar seus valores e defender            

seus interesses. Porém sempre houve o outro lado, o lado da resistência. Dos             

corpos docente e discente, dos pensadores progressistas, das bases trabalhadoras          

que no dia-a-dia estavam presentes nas lutas dentro das salas de aula, em suas              

casas, tentando não ceder a uma pressão macroestrutural. 

É por entender que essa luta não está perdida, é por reconhecer essa             

história, que acredito ser importante explorar esses dispositivos ao máximo, para           

compreender a possibilidade de um projeto de nação possível, justo, inclusivo,           

igualitário, que compreenda um sistema de educação também justo, acessível,          

gratuito e que forme não para atender um setor específico da sociedade, mas para              

atender a um projeto de nação que faça sentido.  
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