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1. Introdução

Baseado  em  pesquisa  qualitativa  o  artigo  pretende  verificar  a  hipótese  do 
condicionamento  do  Plano  Nacional  de  Educação  (PNE)  às  mutações  do  capitalismo. 
Analisaremos a formulação do PNE desde os anos 1930 à sua concepção contemporânea. 

Para isso, nos apoiamos numa bibliografia que possibilitou aporte teórico para analisar 
a conjuntura política e ideológica na qual se constituiu o PNE. Embasamos a pesquisa nos 
estudos de Saviani  (1999; 2010), Leher (1998), Sousa Júnior (2010) e Alves (2008), que 
contribuem com o desvelamento das relações capital-trabalho-educação e propiciam examinar 
nosso objeto de estudo de maneira dialética, radical e crítica. 

2. Reestruturação Produtiva, Neoliberalismo e Educação
Na década  de  1930  foi  necessário  pensar  na  formação  de  uma  mão  de  obra  que 

atendesse ao desenvolvimento da industrialização no Brasil, daí surgia à 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 que:

Sobrepôs-se a toda sociabilidade como um movimento independente 
e  autônomo,  subjugando  todo  o  conjunto  da  sociedade  e,  em  tal 
medida,  constituindo-se  naquilo  que  Marx  denominou  como 
alienação/estranhamento universal (SOUSA JUNIOR, 2010, p.25).

A crise que despontou na década de 1970 tem sido responsável pelo complexo de 
modificações que atingem a sociabilidade humana.

Foi a nova crise do capital a “onda longa depressiva” (Mandel), ou 
ainda um ”continuum depressivo” (Mészáros) - que atingiu os países 
capitalistas centrais a partir de 1973, que impulsionou nos anos 80 e 
90, uma série de transformações sócio históricas que alcançaram as 
mais  diversas  esferas  do ser  social.  Surge o que denominamos um 
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novo complexo de reestruturação produtiva, uma ofensiva do capital 
na  produção,  que  busca  atingir  um  novo  patamar  de  acumulação 
capitalista, em escala planetária e tende debilitar o mundo do trabalho, 
promovendo alterações importantes na forma de ser (e subjetividade) 
da classe trabalhadora” (ALVES, 2005 p.16).

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.  Abordaremos  alhures  alguns  aspectos  políticos,  econômicos  e 
filosóficos da Declaração de EPT e do PNE 2011-2020. Agora convêm caracterizar melhor 
em que base se erguem as novas determinações da educação no complexo de reestruturação 
produtiva:

A década de 1980 presenciou,  nos  países de capitalismo avançado, 
profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas formas de 
inserção na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e 
política.  Foram tão  intensas  as  modificações,  que  se  pode  mesmo 
afirmar que a classe que vive do trabalho sofreu a mais aguda crise 
deste  século,  que  atingiu  não  só  a  sua  materialidade,  mas  teve 
profundas  repercussões  na  sua  subjetividade  e,  no  íntimo  inter-
relacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser (ANTUNES, 
1995, p.8).

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.

É, então, em situação já suficientemente deteriorada que de repente se 
dá no final de 1973 e início de 1974 a quadruplicação do preço do 
petróleo bruto no mercado mundial, que transformará a crise latente 
em crise manifesta. Pois, em um contexto de deterioração da taxa de 
lucro, esse brusco encarecimento da renda do petróleo vai provocar a 
primeira recessão generalizada da economia capitalista desde o final 
da Segunda Guerra Mundial: queda da produção, aumento brutal do 
desemprego,  contração  do  comércio  mundial  desmoronamento  na 
cotação na bolsa, etc. (p.74).

A necessidade  de  reestruturação  produtiva  deu  lugar  ao  toyotismo4.  Dando  azo  à 
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 

4Um tipo de acumulação capitalista denominada “flexível” (onde os estoques não são prioridade em comparação 
ao fordismo).



“participação”,  imanentes  às  subcontratações  e  terceirizações.  De  acordo  com  Antunes 
(1999):

Opondo-se  ao  contrapoder  que  emergia  das  lutas  sociais,  o  capital 
iniciou um processo de reorganização das suas formas de dominação 
“societal”,  não  só  procurando  reorganizar  em termos  capitalistas  o 
processo produtivo, mas procurando gestar um projeto de recuperação 
da hegemonia nas mais diversas esferas da sociabilidade. Fez isso, por 
exemplo,  no  plano  ideológico,  por  meio  do  culto  de  um  ideário 
fragmentador que faz apologia ao individualismo exacerbado contra as 
formas de solidariedade e de atuação coletiva e social (p.48).

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 Thatcher 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 de nosso trabalho:

Art.  87.  É instituída a  Década da Educação,  a iniciar-se um ano a 
partir da publicação desta lei.
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, 
com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos (LDB, 5ed.).

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:

Ao lado da informação e do divertimento, vamos engajar nossas TV’s 
numa verdadeira cruzada nacional pelo resgate da cidadania através 
do  ensino,  começando  por  uma  intensa  ação  de  alfabetização  e 
formação cultural. [...] Isso vai demandar uma ampla reorganização da 
máquina do governo. A administração está muito deteriorada, depois 
de  anos  de  desmandos  e  arrocho  financeiro.  O  clientelismo,  o 
corporativismo e a corrupção sugam o dinheiro do contribuinte antes 
que chegue aos que deveriam ser os beneficiários legítimos das ações 
do governo, principalmente na área social. [...] Vai ser preciso mexer 
em  muitos  vespeiros  para  completar  a  faxina  e  fazer  as  reformas 
estruturais  necessárias  para  dar  eficiência  ao  serviço  público. 
(CARDOSO, p.6, 1995)

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.

3. O Banco Mundial, a LDB e o PNE

Como medida interessante ao predomínio da hegemonia estadunidense foi criado o 
Banco Mundial. Um organismo multilateral nascido a partir do acordo de Bretton Woods5

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. 
Kuenzer (1991: 37) sintetiza os objetivos da Teoria:

“Era preciso disseminar uma teoria que mostrasse que o sacrifício era 
temporário, e assim que se obtivessem maiores taxas de crescimento 
econômico, a sua distribuição favoreceria a todos. Simultaneamente, 
essa ideologia deveria apontar o caminho, em termos individuais, para 
o atingimento de níveis mais altos de renda, que seria a qualificação 
profissional,  que,  aumentando  a  produtividade  marginal,  causaria 
elevação de salário”.

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.

Uma forte consequência desse processo está na diminuição da ênfase 
do fator  escolaridade,  pois  o  que  se  torna  central  é  o  aprendizado 
contínuo, e para tanto, o local de trabalho passa a se apresentar como 
lócus de formação profissional.  O espaço de trabalho, não é,  dessa 
forma,  concebido  pelo  modelo  da  competência,  como  local  de 
aplicação  de  saberes,  e  sim,  de  formalização  de  saberes  práticos. 
(NOMERIANO, p. 48, 2007)

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 Banco Mundial a uma educação que “solucionará os 
problemas da humanidade” incluem contribuições de empresários, voluntários, sociedade civil 
organizada e Estado (Jimenez, p.21, 2007). No Plano Nacional de Educação Para Todos são 
definidas metas a serem cumpridas em um prazo de dez anos, a primeira semelhança mais 

5              O acordo de Bretton Woods estabeleceu em julho de 1944, as regras para as relações comerciais e  
financeiras entre os países mais industrializados do mundo.



nítida com o nosso Plano Nacional de Educação, que se constitui em um processo similar.

4. Breves Notas Críticas acerca do PNE 2011-2020

     O  PNE  2011-2020  pode  ser  analisado  de  acordo  com  alguns  elementos  já 
caracterizados por nós, como as necessidades de uma educação voltada para a reestruturação 
produtiva do capitalismo e determinadas pelo Banco Mundial. Elencamos algumas das metas 
propostas para o Plano Nacional de Educação extraídas do endereço virtual do Movimento 
Todos Pela Educação, um dos braços do BM no Brasil.

     Norteados pelos princípios destacados da educação enquanto elementar no processo de 
desmonte do setor público e nas ideologias derivativas da Teoria do Capital Humano, as metas 
do PNE seguem engessadas nos instrumentos de recomposição da ordem do capital perante a 
crise, bem como de manutenção do status quo.

Entre as diretrizes do PNE 2011-2020 destacaremos as seguintes:
III - superação das desigualdades educacionais;
V - formação para o trabalho;
VI - promoção da sustentabilidade socioambiental;

                                             (todospelaeducacao.org, ART. 2º, 2010)

A diretriz III, que visa superar as desigualdades educacionais tem feito parte de um 
discurso  crescente  nos  seio  das  políticas  públicas  que  possuem cariz  nas  proposições  do 
Banco Mundial.  As estratégias para a suposta superação das desigualdades educacionais estão 
situadas em políticas educacionais como o REUNI, Plano de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Públicas, que expande o número de vagas das universidades sem aumentar a 
estrutura necessária, bem como o número de professores e servidores técnico-administrativos. 
No REUNI:

As metas são desproporcionais aos recursos destinados ao programa. 
(…)  A  meta  de  18:1  na  relação  professor  aluno,  também  é 
preocupante,  pois  tem como referência  as  IES  privadas  que,  regra 
geral,  não  desenvolvem  ensino,  pesquisa  e  extensão  (…) 
(RODRIGUES LIMA e LIMA FERREIRA, p.360, 2011).

Podemos observar a defesa do REUNI pela CONAE, inclusive, em seu documento de 
2010, onde são postos aspectos positivos da política de massificação das universidades sem a 
devida qualidade:

É  fundamental  ressaltar  esforços  despendidos  na  expansão  da 
educação  pública  superior  pública  estadual  e  municipal,  nas  duas 
últimas  décadas.  Tal  processo  expansionista  verificou-se,  sobretudo 
nas IES estaduais, com a criação de universidades e instituições não 
universitárias,  a  criação de novos cursos  e/ou ampliação de  vagas. 
Recentemente merece destaque a ação do poder público federal para a 
expansão da educação superior por meio da criação de universidades e 
instituições federais de ordem tecnológica, bem como pela ampliação 
de vagas nas IFES via o Plano de Reestruturação das Universidades 
Federais (REUNI) (CONAE, p.50, 2010).

Além do REUNI, o propósito de superar as “desigualdades educacionais” encontra no 
PROUNI  a  abertura  de  bolsas  em  IES  privadas,  isentando  os  empresários  dos 
estabelecimentos privados de ensino (que participam da CONAE) de pagarem impostos.



O PROUNI sacramenta  transferência  de  recursos  do fundo público 
para o setor privado de ensino mediante a garantia de isenção fiscal 
por dez anos, do pagamento de contribuições - Contribuição Social 
sobre  o  Lucro  Líquido  (CSLL),  Contribuição  Social  para  o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o 
Programa  de  Integração  Social  (PIS)  (…).  O  programa fortalece  a 
expansão e o acesso a um tipo de instituição e a determinados cursos, 
precarizando  a  formação  dos  alunos  (…)  (RODRIGUES  LIMA; 
LIMA FERREIRA, p.359, 2011).

  
Outra medida proposta enquanto estratégia de diminuição da desigualdade educacional 

encontramos  no  ENEM,  que  em  um  número  significativos  de  IES  públicas  substitui  o 
vestibular,  um processo de  entrada  na universidade,  modificando os  currículos  do Ensino 
Médio sob a justificativa de democratização do acesso à educação superior.

A democratização do acesso e permanência na educação superior e a 
mobilidade  acadêmica  não  podem  ser  garantidas  por  meio  de  um 
exame,  pois  qualquer  mecanismo  de  seleção  é  excludente  num 
contexto em que o direito à educação não é garantido pelo Estado e 
quando  predomina,  em  nossas  instituições  de  ensino  superior,  há 
ausência de política de assistência estudantil. (RODRIGUES LIMA e 
LIMA FERREIRA, p. 361, 2011).

A diretriz que propõe a superação de desigualdades educacionais está imbuída de um 
sentido estratégico que esbarra  nos  limites  do capital,  se  configurando enquanto proposta 
irrealizável nas condições postas pelo nosso modelo de sociabilidade. As condicionantes que 
impossibilitam o alcance dessa diretriz encontram barreira no pacote de reformas que vem 
sendo  propostas  no  bojo  da  reestruturação  produtiva,  assim  como  as  demais  diretrizes 
selecionadas para serem destacadas.

A diretriz V, que visa à objetivação da formação para o trabalho, teve os elementos 
estratégicos discutidos no decorrer deste trabalho. Sabemos que nas propostas que derivam 
das  mutações  do  mundo  do  capitalismo,  a  formação  para  o  trabalho  bebe  na  fonte  das 
releituras da Teoria do Capital  Humano,  pondo na ideologia da empregabilidade uma das 
finalidades do processo educativo.

Para concretizar essa reforma dos sistemas educativos, foi orquestrado 
um  modelo  de  educação,  centrado  em  saberes  e  competências 
adaptáveis  à  chamada  civilização  cognitiva.  (...)  encontramos  a 
definição  do  chamado  Modelo  das  Competências  que  vai  ter 
repercussões sérias e definitivas no campo da formação docente e no 
pensamento pedagógico brasileiro (FRERES, p.4, 2005).

Impregnada do sentido da pedagogia das competências, as escolas profissionalizantes 
passam por um aumento significativo, em contraposição aos investimentos em cursos da área 
de  Ciências  Humanas  nas  universidades  públicas.  O  estímulo  ao  ensino  profissional 
pragmático  vem  substituindo  a  ênfase  nos  métodos  para  a  entrada  em  IES  nas  escolas 
públicas.

Duas estratégias do PNE nos norteiam com relação ao sentido dado a formação para o 



trabalho e a proposição da educação profissional em tempo integral:

(10.3) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a 
educação  profissional,  em  cursos  planejados  de  acordo  com  as 
características e especificidades do público da educação de jovens e 
adultos,  inclusive  na  modalidade  de  educação  à  distância. 
(todospelaeducacao.org/pne, 2010)

A educação à  distância  é  estimulada  tanto  como mecanismo de  barateamento  dos 
custos  com  estrutura  física,  como  pela  diminuição  no  quadro  de  professores  a  serem 
contratados para a modalidade de ensino.

(10.6) Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para 
trabalhadores articulada à educação de jovens e adultos, em regime de 
colaboração  e  com  apoio  das  entidades  privadas  de  formação 
profissional  vinculadas  ao  sistema  sindical 
(todospelaeducacao.org/pne, 2010).

Na mesma lógica do PROUNI, porém, ofertando vagas em instituições privadas que 
trabalham com a educação profissionalizante, é criado o PRONATEC (Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), isentando o empresariado de impostos e ofertando 
uma educação profissional que continua a segregar as atividades intelectuais das atividades 
manuais.

É  preciso  consolidar  o  que  prevê  os  decretos  n.6.632/2008,  n. 
6.633/2008,  n.6.635/2008  e  n.6.637/2008,  no  tocante  à  oferta  de 
cursos gratuitos e crescimento gradual de cursos até 2014. Tais cursos 
e  programas,  com  carga  horária  apropriada,  devem  atender,  em 
especial,  os  jovens que não tem acesso à  universidade,  de modo a 
elevar sua qualificação profissional. (CONAE, p.57, 2010)

Além  de  proposições  calcadas  no  desmantelamento  da  educação  pública,  o  PNE 
propõe, reforçando o sentido oriundo da ideologia da empregabilidade, que até o ano de 2014 
(importante observar que nesse ano o Brasil sediará os jogos da Copa do Mundo de futebol), 
se expanda o número de cursos profissionalizantes,  estes destinados a população de baixa 
renda sem acesso a universidade pública, que será a mão de obra precarizada e temporária que 
prestará serviços no megaevento.

Dando  continuidade  a  leitura  das  proposições  do  PNE,  a  diretriz  VI que  visa  a 
promoção da sustentabilidade sócio-ambiental, apresenta-se enquanto meta que se invalida no 
modo de produção capitalista.  O discurso neodesenvolvimentista justifica a exploração de 
reservas  naturais  em  prol  de  construções  de  usinas  e  demais  projetos  de  exploração 
exacerbada de recursos da natureza:

Ao examinar  a  evolução dos  investimentos  industriais  nos  últimos 
anos, é possível constatar seu crescimento, entretanto, este se deu em 
menos setores, indicando uma especialização nos setores intensivos 
em  recursos  naturais  apoiados  por  vultosos  recursos  públicos  do 
BNDES.  Em  2006,  os  cinco  setores  que  apresentaram  taxa  de 
investimento acima da média da indústria foram: extração de minerais 
não metálicos (41,3%), celulose, papel e produtos de papel (22,8%), 



coque,  refino  de  petróleo,  elaboração  de  combustíveis  nucleares  e 
produção de álcool (18,4%), artigos de borracha e plástico (13,6%) 
(LEHER, p.213, 2011)

Diante da análise dessa diretriz, podemos perceber que no discurso introduzido pelo 
capital,  transfere-se  para  a  educação  problemas  de  ordem material  que  não  estão  ao  seu 
alcance  à  resolução.  A questão  ambiental  é  delegada  para  a  esfera  individual,  sendo  a 
educação posta como o elemento que pode significar a mudança nos problemas de ordem 
global. Desloca-se o eixo do problema da produção em larga escala visando lucro, para a 
solução desvinculada de uma organização coletiva.  O conteúdo dessa diretriz  se  encontra 
bastante presente nas determinações do Banco Mundial.

4. Considerações finais

A trajetória do Plano Nacional de Educação se relaciona com o desenvolvimento do 
modo  de  produção  capitalista  no  Brasil.  Desde  a  década  de  1930,  com  o  movimento 
Escolanovista pretendendo a universalização da educação dentro dos limites do capitalismo, 
perpassando pelas imposições da USAID no período da ditadura militar brasileira à entrada do 
neoliberalismo  em  nosso  pais.  O  PNE  vem  se  firmando  como  possibilidade  de  política 
educacional  atrelada  a  formação  de  um  trabalhador  que  atenda  as  demandas  das  forças 
produtivas.

“É  nesse  sentido  que  se  deve  conceber  a  reprodução  da  ideologia 
dominante.  Formalmente,  a  classe  dominante  deve  reproduzir  as 
condições materiais, políticas e ideológicas de sua existência (existir é 
reproduzir-se)” (ALTHUSSER, p.110-111. 2010).

O Plano Nacional de Educação para o decênio de 2001-2010 foi aprovado, porém, 
com vários vetos, no governo FHC. Em 2002 assume o presidente Luís Inácio da Silva, com 
uma trajetória política atuante no movimento sindical de esquerda. Lula da Silva se elege com 
amplo  apoio  de  movimentos  sociais  e  das  camadas  populares,  mas  não  põe  em vigor  a 
proposta  do  Plano Nacional  de  Educação,  tendo  como uma das  justificativas  o  Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) em que se articulam vários subprojetos com o apoio do 
empresariado brasileiro, que outrora se mostrava temeroso do caráter popular que o governo 
do Partido dos Trabalhadores (PT) pudesse adquirir:

O documento  intitulado  Carta  ao  povo  brasileiro,  por  Luís  Inácio 
Lula  da  Silva,  garantiu  e  conquistou  a  confiança  dos  investidores 
estrangeiros no Brasil, bem como desfez as suspeitas dos empresários 
brasileiros, sobretudo do grupo da Federação da Indústria e Comércio 
do  Estado  de  São  Paulo  (FIESP/SP).  Essa  carta,  declarada  de 
compromisso  com  os  organismos  internacionais,  especialmente  o 
FMI, tornou evidente a submissão das propostas do PT aos ditames do 
mercado (SANTOS, p.87, 2012).

Diante do processo de cooptação dos movimentos sociais, o PNE em sintonia com o 
Banco  Mundial  passa  a  ser  originado  em conjunto  com entidades  antes  combativas  que 
passaram a receber financiamento do governo. Dessa forma, o PNE se constitui a partir de um 
fórum tripartite  (CONAE),  que  agrega  trabalhadores  articulados  em movimentos  sociais, 
setores do Estado e empresariais. As vinte metas desenvolvidas nesse espaço para o decênio 
de 2011-2020 sofreram vetos e reformulações na reedição do documento pelo governo Dilma 



Roussef.
Observamos que existem pelo menos dois problemas fundantes  na constituição do 

PNE. São eles: a) Sua vinculação direta as metas do Banco Mundial expressas na Declaração 
Mundial  de  Educação  Para  Todos,  o  que  já  o  configura  enquanto  política  educacional 
neoliberal, o listando enquanto determinação a ser combatida pelos movimentos de esquerda, 
e  b)  a  formulação  de  metas  para  a  educação  realizada  por  empresários,  pois  como  já 
observamos, não existe humanização do capitalismo e toda conciliação entre classes tende a 
favorecer a classe dominante.

Dessa  forma,  foi  possível  perceber  a  teia  de  interferências  que  legitimam  uma 
formação generalista, comprovando o processo de fomento a uma educação que não está a 
serviço da classe trabalhadora, mas sim, corrobora com o imperialismo e reproduz ideologias 
que pretendem  justificar  o  avanço  dos  ataques  contra  os  trabalhadores,  mostrando  a 
reciprocidade da relação entre a educação e a reprodução do capitalismo.

Nesse  preâmbulo  histórico  que  busca  analisar  as  raízes  do  Plano  Nacional  de 
Educação,  observamos que já temos indícios  para considerar  que a  defesa de um projeto 
educacional pela esquerda deve caminhar em conjunto com o projeto de um novo modelo de 
sociabilidade, ainda que seja impossível a concepção de uma educação autônoma em relação 
ao sistema sócio metabólico do capital. O atrelamento direto do PNE com os organismos e 
mecanismos que intensificam os ataques contra a classe trabalhadora deve ser expressamente 
combatido.
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