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RESUMO 

 

Em sua hermenêutica cultural, Mario Vieira de Mello sugeriu que a cultura brasileira 

seria caracterizada por um traço espiritual denominado estetismo. Este conceito, 

originado da transposição de elementos do existencialismo filosófico de Soren 

Kierkegaard, da vida individual e subjetiva para a vida coletiva e cultural, refere-se a 

um modo de ser apegado ao que é exterior e aparente. Para Vieira de Mello, ao 

contrário de outras culturas, que teriam sido forjadas no contexto da tensão necessária 

entre os princípios estético e ético, por razões históricas e de escolha voluntária da 

nação, a cultura brasileira teria sido forjada sob a influência exclusiva do princípio 

estético, razão pela qual sofreria de uma forte natureza ornamental. Reconhecendo a 

contribuição da hermenêutica cultural de Mario Vieira de Mello, este trabalho pretende 

verificar se indícios do que ele denominou de estetismo da cultura brasileira podem 

ser encontrados na história do planejamento educacional brasileiro. Para tornar 

possível a consideração de um objeto abrangente como este, o trabalho adota como 

eixo temático a discussão em torno da ideia de um Plano Nacional da Educação, e 

como marcos temporais, os Planos elaborados em 1962 e 2001. Ao realizar este 

empreendimento de natureza mais prática o trabalho procura participar do debate 

acadêmico a respeito da relação entre educação e cultura, sugerindo que considerar 

a influência da dimensão espiritual da cultura sobre a educação pode trazer benefícios 

para o entendimento de sua dimensão pedagógica e o enfrentamento de seus 

dilemas. 

 

 

Palavras-chave: Educação. Cultura. Cultura brasileira. Estetismo. Plano Nacional de 

Educação. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In his cultural hermeneutics, Mario Vieira de Mello suggests that a spiritual trait, called 

aestheticism, characterizes the Brazilian culture. This concept, originated in the 

transposition of elements, such as from an individual and subjective life to a collective 

and cultural life, of Soren Kierkegaard's philosophical existentialism, refers to a way of 

being in which the individual is attached to what is external and apparent. For Vieira 

de Mello, unlike other cultures that were forged in the context of the necessary tension 

between aesthetic and ethical principles, the Brazilian culture, for historical reasons 

and nation's voluntary choice, was possibly forged under the sole influence of the 

aesthetic principle, what would justify its strong ornamental nature. Considering Mario 

Vieira de Melo’s contribution to cultural hermeneutics, this work intends to verify if what 

he denominated as aestheticism of the Brazilian culture can be identified in the history 

of the Brazilian educational planning. As this is a comprehensive subject, the present 

study will focus on the discussions held around the idea of a National Plan of 

Education, considering the plans outlined in 1962 and in 2001. In undertaking this 

practical approach, this study intends to be engaged in academic debates about the 

relationship between education and culture, suggesting that when we consider the 

spiritual dimension influence of culture on education, we can enhance the 

understanding of its pedagogical dimension and the ways to face its dilemmas. 

 

 

Keywords: Education. Culture. Brazilian Culture. Aestheticism. National Education 

Plan. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se insere no âmbito das discussões sobre a relação entre 

educação e cultura, sendo educação definida, preliminarmente, como “a ação 

exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maturas para a 

vida social”1; e cultura como “aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, 

arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo 

homem na condição de membro da sociedade”2.  

Essa relação é tema comum nos escritos pedagógicos brasileiros 

contemporâneos, a tal ponto de Veiga-Neto afirmar que escrever algo novo sobre ele 

é um grande desafio.3  

Primeiramente, essa relação é tema de nossos documentos oficiais. Na 

Constituição Federal de 1988, por exemplo, cultura e educação são tratadas 

conjuntamente no capítulo terceiro.4 O último Plano Nacional de Educação (2014) 

apresenta como uma de suas diretrizes, a promoção cultural (art.2º §VII), 

determinando (art. 8º § I e II) que os entes federados estabeleçam, em seus 

respectivos planos, estratégias que assegurem:  

 

...a articulação das políticas educacionais com as demais políticas 
sociais, particularmente as culturais; e considerem as necessidades 
específicas das populações do campo e das comunidades indígenas 
e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade 
cultural (grifos meus).5 

                                                           
1 DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. Petrópolis: Vozes, 2013, p.53. 
2 TYLOR, Edward Burnett. Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, 
Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom, In: CASTRO, Celso. Evolucionismo Cultural: 
textos de Morgan, Tylor e Frazer. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. O conceito de cultura nasceu 
entre o final do séc.XVIII e o início do séc.XIX, como resultado de uma síntese entre as ideias do termo 
germânico Kultur, comumente utilizado em referência aos aspectos espirituais de uma comunidade, e 
o termo francês Civilization, comumente utilizado em referência à produção material de um povo. Ao 
que tudo indica, foi Edward Burnett Tylor (1832-1917) o responsável por sintetizar a ideia destas duas 
palavras no termo inglês Culture (Cf. LARAIA, Roque. de Barros. Cultura: um conceito 
antropológico. 14ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2000). 
3 Cf. VEIGA-NETO, Alfredo. Cultura, culturas e educação. Revista Brasileira de Educação, Rio de 
Janeiro, nº 23, Mai/Ago de 2003, p.5. 
4 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm˃. Acesso em 10 mai. 
2017.  
5 BRASIL, Lei n.13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá 
outras providências. Diário oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Disponível em: 
˂http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm˃. Acesso em 10 mai. 
2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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Esta relação entre educação e cultura também é tema comum de pesquisas 

acadêmicas, tanto de dissertações e teses defendidas mormente em cursos de 

educação, quanto de artigos publicados por revistas acadêmicas reconhecidas no 

cenário pedagógico brasileiro. Exemplificar essa afirmação seria uma tarefa difícil para 

qualquer empreendimento acadêmico, quanto mais para estas páginas introdutórias. 

Mas uma busca simples no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES)6, ou de sites que reúnem trabalhos acadêmicos, 

como o Scientific Electronic Library Online (SCIELO)7, por exemplo, poderá fazê-lo 

com relativa facilidade. 

Nas pesquisas acadêmicas, a relação entre educação e cultura costuma ser 

concebida como uma via de mão dupla.  

De um lado, a cultura é frequentemente concebida como resultado da 

educação. Ou seja, a educação é comumente vista como um dos meios através dos 

quais uma cultura é estabelecida, e, consequentemente, através dos quais ela poderia 

ser também transformada. Pelo menos em parte, é a consciência desta primeira via 

de relação, a responsável pela resiliência característica dos educadores, que 

costumam estar sempre estimulados, apesar das circunstâncias adversas que 

enfrentam no exercício da atividade docente.  

De outro lado, a educação costuma ser concebida como um produto cultural. 

Por isso, ao mesmo tempo em que são resilientes, os educadores experimentam certo 

incomodo causado pela convicção de que o labor pedagógico é, em certa medida, 

resultado do próprio mundo e mentalidade que desejam transformar. 

Academicamente, a consciência desta segunda via de relação pode ser percebida, 

por exemplo, no modo como educadores concebem a própria história da educação. 

Grande parte das obras que lidam com esse assunto procura mostrar como, ao longo 

da história, a educação esteve relacionada, em termos fundamentais, a fatores de 

natureza cultural e a diferentes maneiras de conceber o mundo.8  

                                                           
6 O site do banco de teses e dissertações da CAPES é: ˂http://bancodeteses.capes.gov.br/˃.  
7 O site da Scientific Electronic Library Online é: ˂http://www.scielo.br/˃.  
8 Para um exemplo de uma história da educação elaborada nesses termos, cf. GADOTTI, M. História 
das ideias pedagógicas, 8ª ed. São Paulo: Ática, 2003. Nessa obra, Gadotti apresenta os principais 
modelos pedagógicos que marcaram a história da humanidade, relacionando-os ao Zeitgeist (espírito 
do tempo) no qual elas foram elaboradas. Ele pressupõe a existência de grandes projetos comunitários 
de educação, cujos traços podem ser apresentados com relativa precisão. Gadotti fala, por exemplo, 
de um projeto grego de educação, um projeto romano, um projeto medieval, um projeto moderno, etc. 
A questão que nos importa aqui é que ele considera uma questão central no entendimento do labor 
pedagógico humano: o fato de que ele envolve tanto o devir quanto o ser. A educação deve se 

http://bancodeteses.capes.gov.br/
http://www.scielo.br/
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            É, particularmente, esta segunda via de relação que interessa a este trabalho. 

E é neste ponto que a hermenêutica cultural de Mario Vieira de Mello se torna 

importante para ele, na qualidade de pano de fundo paradigmático. Este pensador e 

seu pensamento serão melhor apresentados no primeiro capítulo do trabalho, mas 

algumas informações preliminares são necessárias para que seu objetivo do trabalho 

seja compreendido nesta introdução.  

Mario Vieira de Mello foi um filósofo e diplomata brasileiro, nascido em 1912 e 

falecido em 2006, pouco antes de completar 94 anos.  Estudou no Rio de Janeiro, 

onde concluiu a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, e escreveu seis obras, 

todas elas voltadas à discussão cultural e política: Desenvolvimento e Cultura (1963); 

O Conceito de uma Educação para a Cultura (1986), Nietzsche: o Sócrates de nossos 

tempos (1993), O Cidadão (1994), O Humanista (1996) e O Homem Curioso (2001). 

Sendo um de seus principais debatedores, Hélio Jaguaribe o considerou um dos mais 

importantes pensadores de nosso país, afirmando que suas obras seriam marcadas 

por: “(1) sua densidade, (2) sua originalidade no contexto brasileiro, e (3) sua forma 

de expressão”, sendo esta última dividida na acuidade lógica da argumentação e na 

elegância da escrita.9  

A contribuição mais substancial de Mario Vieira de Mello foi a correlação 

pioneira da temática do desenvolvimento econômico com a moralidade social básica, 

que começou a ser desenvolvida a partir da publicação de Desenvolvimento e Cultura, 

no ano de 1963. É nessa obra que ele propõe uma hermenêutica da cultura nacional, 

e elabora o conceito que é fundamental para este trabalho: o do estetismo da cultura 

brasileira.  

Este conceito também será melhor apresentado e definido no primeiro capítulo. 

Por ora, é necessário que ele seja apenas superficialmente entendido, e para isso 

duas informações são essenciais.  

A primeira é que ele nasce no contexto de uma hermenêutica cultural que se 

afasta de uma perspectiva materialista, tanto de determinação biológica, quanto 

econômica. Em sua teoria, Mario Vieira de Mello estabelece uma relação fundamental 

entre matéria e memória, e argumenta em favor da tese de que a cultura não é apenas 

                                                           
desenvolver na tensão entre unidade e diversidade. Ela não pode ser concretizada num ambiente que 
esteja fechado à mudança, nem em um ambiente desprovido de projeto. 
9 Cf. JAGUARIBE, Hélio. Prefacio, In: MELLO, M. V. O homem curioso: O problema da exterioridade 
na Filosofia de Aristóteles, São Paulo: Paz e Terra, 2001. p.7. 
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o conjunto formado por elementos materiais da existência de um povo, mas também, 

e principalmente, por “uma acumulação lenta e contínua de elementos espirituais, que 

ao se desenvolverem se perpetuam na memória das gerações sucessivas”.10  

A segunda é que ele se origina de uma transposição da filosofia existencial do 

filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, do âmbito individual para o coletivo ou 

cultural. Tomando ética e estética como princípios espirituais nos termos 

kierkegaardianos – como princípios existenciais básicos – Vieira de Mello sugere que 

a cultura brasileira, ao contrário de outras que teriam se desenvolvido a partir do 

fundamento tensional dos dois princípios, teria se desenvolvido unicamente a partir 

do princípio estético, em virtude do contato histórico quase que exclusivo com os 

ideais do Renascimento italiano em momentos chave de sua formação cultural. O 

resultado deste desenvolvimento teria sido o estetismo, apontado por Mario como 

traço característico da cultura brasileira.11  

Resumidamente, o estetismo seria uma “compreensão da vida realizada 

através de um ponto de vista meramente estético”12, que se revela na valorização do 

externo e imediato, e seria evidenciado por atitudes tais como: a insinceridade,13 o 

culto à inteligência,14 o entusiasmo pelos juristas,15 dentre outras. Segundo Antônio 

Paim: 

 

Vieira de Melo defendia a tese de que a cultura brasileira 
desestimulava uma autêntica vivência moral. Parecia-lhe que a 
questão era considerada de modo superficial. Atribuía a circunstância 
à influência do romantismo. Embora considerasse que o diagnóstico 
traduzia uma situação real, o livro não se apoiava no registro do 
desdobramento dessa temática na meditação nacional, mas na 
aplicação (sem dúvida brilhante) da tese, de Kierkegaard, segundo a 
qual a modernidade caracterizava-se pelo confronto entre o princípio 
ético e o princípio estético. A par disto, não havia naquela época (como 

                                                           
10 Cf. MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura: O problema do estetismo no Brasil, 3ª ed. 
Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), 2009, p.243. 
11 Cf. Ibid., p.227 
12 Ibid., p.223. 
13 Cf. Ibid., p.227-228. 
14 “No Brasil quando num grupo de amigos se comenta a moralidade de uma pessoa e alguém insiste 
sobre os aspectos especialmente negativos de suas atitudes éticas, haverá sempre um outro para 
defendê-la com a fórmula mágica ‘mas ele é muito inteligente’ (Ibid., p.232). 
15 Segundo Mario, o elemento do Direito que mais exercia atração sobre a intelectualidade brasileira 
de sua época não era o aspecto de ciência, mas o aspecto técnica, aquele “conjunto de meios e 
processos mais ou menos artificiais destinados a adaptar o dado apriorístico e o dado experimental de 
modo a tornar prática e eficiente a regra de direito no meio social para o qual é elaborada” (Ibid., p.234). 
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não se dá no presente) nenhuma evidência de que a Contrarreforma 
tivesse sido superada (pelo romantismo, na hipótese do autor).16 

 

 

Dois esclarecimentos são importantes a respeito da apropriação que este 

trabalho faz do pensamento de Mario Vieira de Mello. O primeiro tem a ver com o fato 

de que ele trabalha com a ideia de cultura brasileira no singular, o que, embora seja 

popularmente comum, é algo bastante controverso nos estudos acadêmicos 

contemporâneos.  

É verdade que nem sempre foi assim. Há alguns anos atrás, a ideia da 

existência de uma cultura brasileira, no singular, era, não apenas uma realidade para 

os intelectuais de nosso país, mas muitos deles fizeram do esforço de descrever esta 

cultura, o seu grande desafio intelectual.17 Mais recentemente foi que, tanto a ideia de 

que seria possível identificar traços comuns que perpassam a multiplicidade de 

nossas manifestações regionais, quanto a própria ideia da existência desses traços, 

entraram em crise. E então, a maioria dos pensadores contemporâneos, como Alfredo 

Bosi por exemplo, passou a afirma que cultura brasileira, no singular, é um conceito 

que depende de uma espécie de unidade ou uniformidade que parece não existir em 

qualquer uma das sociedades modernas, razão pela qual seria mais adequado falar 

em culturas brasileiras, no plural.18 

Sobre a utilização que este trabalho faz da ideia de cultura brasileira no singular 

é necessário dizer que ele não ignora a natureza múltipla, diversa e móvel de nosso 

modo de ser cultural. Este trabalho está consciente de que “a alma brasileira está em 

processo dinâmico de formação, não é um todo acabado. Mais de sessenta povos 

migraram para o território do Brasil desde a chegada dos portugueses e constituem 

uma sociedade eminentemente complexa...”19. Logo, ele rejeita qualquer 

compreensão e descrição da cultura brasileira que a trate como fenômeno unívoco, 

identico e fixo, compartilhando com Regis de Morais (1940-), a convicção de que, na 

descrição de fenômenos histórico-culturais:  

                                                           
16 PAIM, Antonio. Avanços na determinação do conteúdo do debate ético no Brasil, Estudos 
Filosóficos, São João del-Rei, n. 1. p.38-54, 2008. p.39. 
17 Cf. LEITE, Dante. Moreira. O caráter nacional brasileiro, 3. ed. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 
1976 
18 BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.308.  
19 BOECHAT, Walter. Luzes e sombra da alma brasileira: Um país em busca de identidade, In: 
BOECHAT, Walter (org.) A alma brasileira: Luzes e sombra. Petrópolis: Vozes, 2014, p.72. 
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A tentativa de obter um momento isolado de pura contemplação das 
essencias corre o risco de perder a consciência humana em sério 
equívoco, por que nossa consciência com seu conteúdo é uma tecitura 
histórica como a própria língua que falamos ou como a escolha e o 
uso dos objetos que acumulamos em nosso redor.20  

 

 

Deste modo, o pressuposto deste trabalho é o de que a pluralidade de uma 

cultura não elimina seu aspecto de unidade. Como afirma, mais uma vez, Regis de 

Morais: “a pluralidade não descaracteriza uma cultura, caracterizando-a apenas como 

uma cultura complexa”.21 Com estas palavras, concorda Boechat, que, na passagem 

mencionada anteriormente, depois de afirmar a natureza dinâmica e complexa da 

cultura brasileira, afirma também a sua singularidade em relação às demais. A citação 

completa é a seguinte:  

 

“A alma brasileira está em processo dinâmico de formação, não é um 
todo acabado Mais de sessenta povos migraram para o território do 
Brasil desde a chegada dos portugueses e constituem uma sociedade 
eminentemente complexa, multirracial, de características únicas, 
mesmo se comparadas aos nossos irmãos latinoamericanos” (grifos 
nossos).22 

 

 

O apontamento de fatores de unidade na cultura brasileira é um desafio para 

os defensores deste entendimento, e as tentativas de cumpri-lo são múltiplas. Como 

exemplo, pode-se mencionar aqui, o esforço de Regis de Morais em Cultura brasileira 

e Educação, obra na qual ele aponta a nossa história, as nossas ideias e o nosso 

idioma, como elementos característicos de nosso modo de ser cultural, e que nos 

diferenciariam de outras culturas. São suas palavras: 

 
 
O questionamento todo que envolve o conceito em questão [cultura 
brasileira], muitas vezes partido de inteligências agudíssimas, 
evidentemente tem sua razão de ser. O conceito é abstrato? É ele 
estamental a serviço de determinadas formações sociais? É um 
conceito descabido? Que prossigam as discussões a respeito. Para 
meu uso, estabeleço alguns referenciais: 1. Temos uma história 
peculiar; 2. Somos desiguais de culturas até bem vizinhas; 3. Vivemos 
elementos básicos de assemelhação das regiões, e temos produções 
ideológicas consideradas peculiares. Além de tudo isso, todo o nosso 

                                                           
20 MORAIS, Regis de. Cultura brasileira e educação, Campinas: Papirus, 1989, p.10. 
21 Ibid., p.11. 
22 BOECHAT, Walter. Luzes e sombra da alma brasileira: Um país em busca de identidade, p.72. 
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vasto país fala o mesmo idioma, o que aponta para condições mais ou 
menos comuns de elaboração de uma visão de mundo. Ora, ainda que 
consideremos as notáveis variações vocabulares e sintáticas que 
perpassem as várias regiões brasileiras, tem de ver claro que tais 
variações só se podem dar dentro de determinados limites, sob pena 
de que seja descaracterizado o idioma nacional e, por assim dizer, 
passemos a falar outro idioma. Os limites estabelecidos para as 
variações vocabulares e sintáticas garantem estruturas linguísticas 
fundamentais com as quais enunciamos nossa compreensão do 
mundo. Eis por que admito a legitimidade do conceito de cultura 
brasileira (no singular), uma vez que este se fundamente numa sutil 
concepção dialética (e, logo, dinâmica) da realidade cultural.23    

 

 

Além disso, a utilização que este trabalho faz da ideia de cultura brasileira no 

singular revela seu apreço pelo discurso científico. O desafio das ciências, inclusive 

daquelas que carregam o adjetivo humanas, é o da classificação; o da sugestão de 

conceitos mais universais, que possam reunir o número mais significativo de 

particulares. Uma das implicações disso é que o discurso científico jamais pode ser 

encarado como um exercício de absoluta correspondência com a realidade objetiva, 

e jamais pode reclamar para si, a posse de absoluta objetividade. Deste modo, ao 

trabalhar com a ideia de cultura brasileira no singular este trabalho não tem a ilusão 

de que todos os indivíduos e grupos existentes no Brasil possam ser descritos de 

maneira absolutamente ajustada por uma leitura singular, mas segue o entendimento 

de que o discurso científico é sempre reducionista e se vale, necessariamente, de 

generalizações. Pode-se dizer, portanto, que ele se vale de artifício semelhante ao 

que foi utilizado pelo pai do paradigma sociológico da ação, Max Weber, denominado 

tipo ideal. Trata-se de um artifício científico metodológico que consiste em elaborar 

uma ideia, 

 

“...acentuando unilateralmente um ou vários pontos de vista e 
encadeando uma multidão de fenômenos isolados, difusos e discretos, 
que se encontram ora em grande número, ora em pequeno número, 
até o mínimo possível, que se ordenam segundo os anteriores pontos 
de vista escolhidos unilateralmente para formarem um quadro de 
pensamento homogêneo”.24 

 

 

                                                           
23 MORAIS, Regis. de. Cultura brasileira e educação, p.13. 
24 WEBER, Max. Economia y sociedad: esbozo de sociologia comprensiva. México, D.F.: Fondo 
de Cultura Econômica. 1996, (Sección de obras de sociologia), p.5. Minha tradução. 
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O segundo esclarecimento importante a respeito da apropriação que este 

trabalho faz do pensamento de Mario Vieira de Mello é que ela não é laudatória. 

Certamente, esta apropriação tem em vista as contribuições deste pensador, e 

acontece debaixo do entendimento de que a sua hermenêutica cultural, e, 

principalmente, o conceito de estetismo, podem ser úteis na compreensão de 

determinados fenômenos relacionados à educação brasileira contemporânea, tão 

frequentemente apresentados pela literatura pedagógica nacional, que talvez possam 

receber o status de clichês, tais como: (a) a falta de comprometimento dos alunos com 

o aprendizado; (b) a maior preocupação com a dimensão pragmática da educação, e 

a consequente rejeição do conteúdo e prática reflexiva por parte de pais e alunos; (c) 

a natureza cartorária de nossa vivência educacional, que tem como um dos maiores 

problemas a maior preocupação com a titulação acadêmica do que com benefícios 

subjetivos do aprendizado; (d) a ênfase majoritariamente quantitativa dos 

instrumentos de avaliação docente, que implicam o aumento de atividades e 

publicações que sofrem com a falta de excelência. Apesar de reconhecer o valor da 

hermenêutica cultural de Mario Vieira de Mello, este trabalho não tem motivações 

laudatórias ou propagandistas, e o distanciamento afetivo deste pesquisador em 

relação ao edifício teórico utilizado neste trabalho já foi demonstrado, pelo menos em 

parte, por ocasião do trabalho elaborado no mestrado, nesta mesma Universidade e 

Programa, quando ao final são apresentados dois importantes questionamentos ao 

pensamento de Mario Vieira de Mello.25  

Também é importante dizer que aplicação da hermenêutica cultural e Mario 

Vieira de Mello e do conceito de estetismo à dimensão pedagógica não é uma 

originalidade deste trabalho. As primeiras reflexões sobre a educação brasileira e o 

estetismo foram feitas pelo próprio Mario Vieira de Mello em O conceito de uma 

educação da cultura, publicado em 1986.26 Poucos anos depois, Regis de Morais 

promoveu uma interação entre o conceito de estetismo da cultura brasileira e a 

educação superior do país, na obra Cultura Brasileira e Educação, já citada 

anteriormente nesta introdução.27 Mais recentemente, o professor Sérgio Pereira da 

                                                           
25 FONTES, Filipe Costa. Mario Vieira de Mello e a questão nacional: Reflexões sobre o estetismo 
na cultura brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura) – 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2012, p.114-115.  
26 Cf. MELLO, Mario Vieira de. O conceito de uma educação da cultura: com referência ao estetismo 
e à criação de um espírito ético no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 1986.  
27 Cf. MORAIS, Regis de. Cultura brasileira e educação. 
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Silva, pesquisador da Universidade Federal de Goiás, ingressou neste 

empreendimento. Seu ensaio Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a 

cultura pedagógica do sudeste goiano, publicado em 2011 na revista Educação e 

Pesquisa, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo28, apresenta 

quatro diferentes pesquisas de campo realizadas sob a sua coordenação e organiza 

os dados levantados por elas em torno do conceito de estetismo da cultura brasileira 

elaborado por Mario Vieira de Mello.  

De certa forma, o artigo de Silva serviu de estímulo para este trabalho, que se 

diferencia do seu estimulador em dois aspectos significativos. Quanto ao objeto, este 

trabalho tem pretensões mais gerais. Enquanto o artigo de Silva promove uma 

aproximação do conceito de estetismo com um cenário regional particular (o sudeste 

goiano), este trabalho pretende promover uma aproximação do conceito de estetismo 

com a educação brasileira como um todo. Quanto à metodologia, enquanto o artigo 

de Silva pressupõe a pesquisa de campo, este trabalho visa, mais especificamente, a 

apresentar os resultados de uma pesquisa documental. 

O objetivo deste trabalho é verificar se, assim como traços do que Mario Vieira 

de Mello denominou estetismo da cultura brasileira foram percebidos por Silva no 

ambiente pedagógico do sudeste goiano, eles podem ser percebidos em nosso projeto 

maior de educação. Para uma reflexão de alcance abrangente como essa, o trabalho 

se volta a um objeto de alcance semelhante: a história do planejamento educacional 

brasileiro. E como um recorte se faz necessário, a linha mestra escolhida foi o 

desenvolvimento da ideia e o texto dos PNE’s (Planos Nacionais de Educação). 

 

 

Breve contextualização: 

 

A história da educação brasileira começa com a chegada do primeiro 

Governador Geral e dos jesuítas no ano de 1549. Por 210 anos, até os jesuítas serem 

expulsos do Brasil, o cenário educacional brasileiro foi dominado pela Companhia de 

Jesus.  

Embora, no século XVIII a educação tenha estado envolvida por um ambiente 

de tensão social e política – o que é evidenciado pela própria expulsão dos jesuítas – 

                                                           
28 Cf. SILVA, Sergio Pereira da. Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a cultura pedagógica 
do sudeste goiano. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.37, n.2, p.293-306, mai/ago. 2011. 
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não se pode afirmar que ela já se constituísse de problema nacional real. Como sugere 

Azanha: 

 

Pode-se dizer que um “problema nacional”, como problema 
governamental, só existe a partir de uma percepção coletiva. Nesses 
termos, não seria suficiente, para afirmar a existência de um problema 
nacional, apenas a consciência crítica de alguns homens em face de 
uma realidade. É claro que essa observação não deve ser 
compreendida no sentido ingênuo de que a consciência cria a 
realidade social, mas apenas significando que, sem as pressões 
sociais que decorem de uma percepção coletiva, a simples existência 
de determinados fatos pode não ser uma questão de governo, isto é, 
um problema nacional. Somente quando essa consciência se 
generaliza e se difunde amplamente na sociedade é que se pode falar 
de um problema em termos nacionais e de governo.29  

 

 

Após a independência (1822) e a proclamação da República (1889), o cenário 

educacional brasileiro experimentaria significativas transformações, mas seria 

somente no início do século XX que a educação se tornaria um problema nacional nos 

termos supramencionados. Segundo Nagle, a década de 20 foi distintiva na 

“preocupação bastante rigorosa em pensar e modificar os padrões de ensino e cultura 

das instituições escolares, nas diferentes modalidades e nos diferentes níveis”30. O 

espírito desta década, denominado por Nagle como um espírito de “entusiasmo pela 

educação”31 foi capturado por um grupo de pensadores que publicou no início da 

década seguinte, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932).  

Ao que tudo indica, o Manifesto foi o primeiro documento de nossa história a 

mencionar a necessidade de um plano de educação de dimensões abrangentes. 

Como se lê em seu texto original:  

 
Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua 
educação integral, cabe evidentemente ao estado a organização dos 
meios de o tornar efetivo, por um plano geral de educação de 
estrutura orgânica, que torne a escola acessível, em todos os seus 
graus, aos cidadãos a quem a estrutura social do país mantém em 

                                                           
29 AZANHA, Jose Mario Pires. Política e planos de educação no Brasil: alguns pontos para reflexão. 
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 85, p.70-78, 1993, p.70. 
30 NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU; EDUSP, 1974, 
p.100. 
31 Ibid., p.101.  
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condições de inferioridade econômica para obter o máximo de 
desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais.32  

 

 

A proposta do Manifesto seria reverberada pela Constituinte de 1934 e no 

documento promulgado por ela, dando origem oficial [legal] à história dos PNE’s no 

Brasil.  

Essa história é bastante complexa, assim como a de nossa legislação 

educacional como um todo. Oficialmente, desde a primeira aparição na Constituição 

de 1934, três PNE’s foram elaborados e tiveram vigência em nosso país. O primeiro, 

data de 1962, e foi elaborado para a vigência de oito anos.33 O segundo, data de 

2001.34 Foi elaborado debaixo da previsão legal de elaboração plurianual, e vigorou 

oficialmente por 10 anos, de 10 de janeiro de 2001 a 09 de janeiro de 2010.  O terceiro 

e último é o que está em vigência atualmente. Ele começou a vigorar em 26 de junho 

de 2014, já debaixo da previsão legal de elaboração decenal35, e vigorará oficialmente, 

portanto, até 26 de junho de 2024.36  

Como dito anteriormente, este trabalho se esforça para verificar se é possível 

encontrar, na história do planejamento educacional brasileiro, e, mais especificamente 

nos dois primeiros PNE’s, traços do que Mario Vieira de Mello afirma ser a 

característica mais marcante de nosso modo de ser cultural: o estetismo. Para tanto, 

ele faz uma abordagem histórica do planejamento educacional no Brasil, tendo como 

linha mestra a elaboração dos Planos Nacionais de Educação.  

                                                           
32 MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA (1932). HISTEDBR, Campinas, n. especial, 
p.188–204, ago/2006, p.193. Disponível em: 
˂http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/doc1_22e.pdf ˃. Acesso em 12 mai. 2017.  
33 Houve uma primeira tentativa de elaboração logo depois da Constituinte de 1934. Ela gerou um 
anteprojeto que chegou a ser enviado à Presidência da República, mas não foi sequer discutido. Cf. 
AZANHA, Jose Mario Pires. Política e planos de educação no Brasil, p.73. 
34 BRASIL, Lei n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras 
providências. Diário oficial da União, Brasília, DF, 10 de janeiro de 2001. Disponível em:   
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm˃. Acesso em 12 mai. 2017.  
35 “Na redação dada pelo constituinte, o art. 214 da Carta Magna previu a implantação legal do Plano 
Nacional de Educação. Ao alterar tal artigo, contudo, a Emenda Constitucional (EC) nº 59/2009 melhor 
qualificou o papel do PNE, ao estabelecer sua duração como decenal – no texto anterior, o plano era 
plurianual – e aperfeiçoar seu objetivo: articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino, em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio 
de ações integradas das diferentes esferas federativas”. SENA, P. A história do PNE e os desafios 
da nova lei, In: BRASIL. Plano Nacional de Educação 2014-2024 Brasília: Câmara dos Deputados, 
Edições Câmara, 2014 (Série legislação; n. 125), p.9. Disponível em: 
˂http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf˃. Acesso 
em 15 mai. 2017. 
36 BRASIL, Lei n.13.005, de 25 de junho de 2014. Acesso em 15 mai. 2017. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/doc1_22e.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
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O objetivo inicial era trabalhar com os três documentos que, ao longo da história 

nacional, receberam essa nomenclatura. No entanto, a necessidade de investigar o 

planejamento educacional elaborado no período situado entre os documentos – o que 

estendeu demasiadamente o texto – bem como a dificuldade de catalogar em prazo 

exequível a multiplicidade de documentação referente ao último Plano, cuja 

elaboração ainda é bastante recente, fizeram com que o trabalho se ativesse à 

consideração do planejamento educacional brasileiro até o PNE2001.   

 

 

Justificativas: 

 

Pessoalmente, este trabalho é ressonância da história e dos interesses 

particulares de seu autor. Graduado em Teologia pelo Seminário Teológico 

Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição, com validação pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, ainda durante o curso de Teologia me interessei pela 

Filosofia. Passei a estudar academicamente esta disciplina, obtendo licenciatura plena 

pelo Centro Universitário Assunção. Meu interesse pela filosofia já era reflexo do 

desejo de uma relação mais ampla com o conhecimento teórico.  

À medida em que cursava Filosofia, eu cumpria os créditos do mestrado em 

Teologia Filosófica, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper (Mackenzie), onde 

recebi o título de mestre em 2009, escrevendo sobre a Filosofia Reformacional37. A 

dissertação versava sobre a dinâmica histórico-cultural e levou o seguinte título: 

Estrutura/Direção: Aproximações teóricas entre a Filosofia da Ideia Cosmonômica e 

os principais paradigmas do estudo da mudança social.  

Foi aí que surgiu, mais fortemente, o interesse pela história da cultura, e o 

desejo de estudar, de modo pormenorizado, a cultura brasileira, o que começou a 

acontecer no mestrado em Educação Arte e História da Cultura (EAHC). Optei pelo 

programa, dentre outras coisas, em razão da possibilidade de interações 

                                                           
37 Filosofia Reformacional foi o modo como ficou conhecido o pensamento do filósofo holandês Herman 
Dooyeweerd (1894-1977). Ele ficou conhecido dessa forma em virtude de sua relação com o 
pensamento oriundo da Reforma Protestante do séc. XVI, mais especificamente o calvinismo. Cf. 
FONTES, Filipe Costa. Estrutura e Direção: Aproximações teóricas entre a Filosofia da Idéia 
Cosmonômica e os principais paradigmas do estudo da mudança social no pensamento 
sociológico, 2009. Dissertação (Mestrado em Teologia Filosófica) – Centro de Pós-Graduação Andrew 
Jumper, São Paulo, 2009. 
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interdisciplinares, na expectativa de que essas interações tornassem mais ricas as 

minhas investigações, o que creio que aconteceu.  

Por ocasião do mestrado em EAHC, estudei o pensamento do filósofo brasileiro 

Mario Vieira de Mello, mais especificamente sua obra Desenvolvimento e Cultura, 

situando histórica e intelectualmente a gênese do conceito de estetismo e sua 

aplicação à cultura brasileira.38 Esse pensador e conceito são agora retomados nesta 

tese de doutorado, não como objetos propriamente, mas como background de análise.    

Como é possível perceber nesta breve descrição, este trabalho é parte de um 

projeto pessoal maior: estudar cultura, mais especificamente, a cultura brasileira. Ele 

é, também, um desenvolvimento de pesquisas anteriores, visto que dá continuidade 

às reflexões sobre um pensador e um conceito considerados significativos na 

efetivação deste projeto maior: Mario Vieira de Mello e o conceito de estetismo. Uma 

diferença importante da reflexão que se realiza agora, em relação àquela que foi 

realizada por ocasião do curso de mestrado, é que ao contrário daquela, esta é mais 

aplicada, no uso que faz de seu referencial teórico principal. 

Academicamente, este trabalho se justifica, primeiramente, por participar de 

uma importante discussão do ambiente acadêmico pedagógico brasileiro 

contemporâneo, que é a discussão sobre a relação entre educação e cultura.  

Essa primeira justificativa é ampliada por dois fatores.  

O primeiro é que o trabalho lida com um tipo de hermenêutica cultural menos 

frequente. O mais comum na discussão sobre a relação entre esses dois aspectos da 

existência humana – cultura e educação – é que o primeiro deles adentre à discussão 

a partir de um background sociológico ou antropológico.39 Esta pesquisa se vale de 

uma aproximação da ideia de cultura que possui um background filosófico. Levando 

em conta a complexidade dos fenômenos do mundo em que vivemos, essa 

diversidade de perspectivas é sempre muito significativa para o empreendimento 

acadêmico, uma vez que amplia o entendimento dos conceitos e da relação entre eles, 

possibilitando uma visão mais completa.  

O segundo é que o trabalho lida com a aplicação de um edifício teórico ainda 

relativamente desconhecido no cenário acadêmico brasileiro. Apesar de suas 

                                                           
38 Cf. FONTES, Filipe Costa. Mario Vieira de Mello e a questão nacional. 
39 Cf. PENNA, José Osvaldo de Meira. Em berço esplendido, 2ª. ed. Rio de Janeiro: TopBooks, 1999. 
p.25-31. 
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significativas contribuições40, Mario Vieira de Mello e o fulcro de seu pensamento – a 

ideia do estetismo na cultura brasileira – têm sido alvo de poucas reflexões no 

ambiente acadêmico de nosso país. Ao trazer à tona mais uma vez esse pensador e 

conceito pouco estudados, embora significativos, este trabalho reforça o lugar da 

pluralidade de pensamento, e contribui para fortalecer esse valor fortemente afirmado 

pela academia contemporânea. Isso a torna ainda mais justificada. 

Finalmente, o trabalho se justifica por razões práticas. Essa pode parecer uma 

afirmação estranha, tendo em vista o caráter predominantemente teórico que ele 

possui. O estranhamento, contudo, é causado pela dissociação radical que se 

costuma fazer entre teoria e prática, mas que tem sido questionada por muitos 

estudiosos, como por exemplo, Edgar Morin, que sustenta que “a teoria não é nada 

sem o método, a teoria quase se confunde com o método, ou melhor, teoria e método 

são os dois componentes indispensáveis do conhecimento complexo”41.  

Refletir sobre o nosso projeto educacional maior significa refletir sobre as 

condições diretivas de nosso próprio pensar e fazer pedagógicos. Neste sentido, o 

trabalho se propõe a uma reflexão crítica, no sentido mais radical da palavra: o de 

desvelamento das razões fundamentais sobre as quais construímos nossa reflexão e 

prática educacionais. Pelo menos, este é o sentido atribuído ao termo por um dos 

pioneiros em sua utilização, o filósofo idealista Imannuel Kant, conforme se percebe 

em A crítica da razão pura:  

 

Não podemos denomina-la [a filosofia transcendental] propriamente 
doutrina, mas somente crítica transcendental, porque ela não tem em 
vista a ampliação do conhecimento mesmo, mas apenas a sua 
retificação, devendo fornecer a pedra de toque que decide sobre o 
valor ou desvalor de todos os conhecimentos a priori. (...) Ora, é 
verdade que nossa Crítica deve certamente pôr-se também diante dos 
olhos uma completa enumeração de todos os conceitos primitivos que 

constituem o referido conhecimento puro.42 

 

 

                                                           
40 Cf. CUNHA, Martim Vasquez da. O que aconteceu com Mario Vieira de Mello. Dicta e Contradicta, 
18 mar. 2009. Disponível em: ˂http://www.dicta.com.br/o-que-aconteceu-com-mario-vieira-de-mello/˃. 
Acesso em 15 mai. 2017. 
41 MORIN, Edgar; CIURANA, Emilio-Roger; MOTTA, Raúl Domingo. Educar na era planetária: O 
pensamento complexo como Método de aprendizagem no erro e na incerteza humana. São Paulo: 
Cortez, 2003, p.24.    
42 KANT, Immanuel. A Crítica da Razão Pura. São Paulo: Abril Cultural, 1980 (Os Pensadores), p.33-
34. 
 

http://www.dicta.com.br/o-que-aconteceu-com-mario-vieira-de-mello/
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É importante dizer que uma apropriação mais efetiva deste trabalho por parte 

do educador exigirá certa transposição de suas conclusões, do âmbito coletivo para o 

individual, uma vez que ele privilegia o primeiro. Contudo, uma vez que não somos 

apenas seres individuais, mas também culturais, esse tipo de reflexão pode causar 

impactos significativos, não apenas na maneira como compreendemos a educação 

no contexto de nossa cultura, mas em nossa própria maneira de pensar e fazer 

educação. Talvez, esse seja o fator que mais justifica a apresentação deste trabalho.  

 

 

Objetivos: 

 

O objetivo geral ao qual serve o presente trabalho é a reflexão sobre o 

estetismo na educação brasileira. Foi por essa razão que ele optou pela análise da 

história do planejamento pedagógico nacional, tendo como marco histórico os dois 

primeiros PNE’s elaborados em nossa nação. O pressuposto do trabalho é o de que 

o planejamento nacional da educação, e, mais especificamente, os PNE’s, refletem, 

em boa medida, os interesses pedagógicos de nossa cultura.   

O problema com o qual este trabalho presente lidar é se é possível encontrar, 

na história do planejamento educacional brasileiro, e, mais especificamente nos dois 

primeiros PNE’s, traços do que Mario Vieira de Mello afirma ser a característica 

marcante de nosso modo de ser cultural: o estetismo. Sua hipótese inicial, assumida 

a partir da leitura flutuante43 das fontes do trabalho, bem da assimilação prévia da 

leitura cultural de Vieira de Mello, com o apoio das pesquisas regionais de Silva, é a 

de que sim; a história do planejamento educacional brasileiro indica a natureza 

predominantemente estética de nossa existência pedagógica. Obviamente, estamos 

abertos para a comprovação ou não desta hipótese, como exige o espírito de 

investigação acadêmica.      

Em torno deste objetivo principal, estão dois objetivos subsidiários. O primeiro 

é a consideração da hermenêutica cultural de Mario Vieira de Mello, mais 

especificamente de sua noção de estetismo na cultura brasileira, como um paradigma 

cuja aplicação pode redundar em significativos benefícios na interpretação de nossa 

existência pedagógica, e, consequentemente, no enfrentamento dos desafios que ela 

                                                           
43 Cf. BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo, Lisboa: Edições 70, 1977, p.96.  



29 
 

possui. O segundo é contribuir para uma reflexão mais plural sobre a cultura e a 

educação brasileiras, através da divulgação de um tipo de leitura cultural menos 

frequente, de natureza filosófica.  

 

 

Metodologia: 

 

Quanto aos objetivos, o trabalho agora apresentado é o resultado de uma 

pesquisa exploratória,44 que teve como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com um problema, através da verificação de uma hipótese específica em relação a 

ele.  

Quanto às fontes, a pesquisa pode ser definida como documental45 e 

bibliográfica46. Documental por que tem como fontes primárias, os textos de nossa 

legislação educacional, mais especificamente dos PNE’s. Bibliográfica, por que 

também se vale de fontes secundárias, textos e pesquisas anteriores, que versam 

especificamente sobre essa legislação e Planos, ou sobre questões que se localizam 

ao entorno deles e podem auxiliar no conhecimento de seu contexto histórico ou na 

compreensão do direcionamento epistemológico que os subjaz. Entre essas fontes 

secundárias estão, principalmente, os livros (obras de divulgação) e as publicações 

periódicas, “aquelas editadas em fascículos, em intervalos regulares ou irregulares, 

com a colaboração de vários autores, tratando de assuntos diversos, embora 

relacionados a um objetivo mais ou menos definido”47.   

Quanto ao fundamento teórico-metodológico, este trabalho não adere a um 

modelo exclusivo. Seu pressuposto é o de que, em virtude da complexidade de seu 

objeto, o empreendimento de pesquisa no universo das ciências humanas demanda 

a habilidade de conjugar elementos que procedem de modelos distintos. Neste 

particular ele está concorde Pierre Bourdieu (1930-2002), quanto ao fato de que:  

 

É preciso desconfiar das recusas sectárias que se escondem e tentar, 
em cada caso, mobilizar todas as técnicas que, dada a definição do 
objeto, possam parecer pertinentes e que, as condições práticas de 
recolha dos dados, são praticamente utilizáveis. [...]. Em suma, a 

                                                           
44 Cf. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa, 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1996, p.67.  
45 Cf. Ibid., p.48. 
46 Cf. Ibid., p.51. 
47 Ibid., p.51. 
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pesquisa é uma coisa demasiado séria e demasiado difícil para se 
poder tomar a liberdade de confundir a rigidez, que é o contrário da 
inteligência e da invenção, com o rigor, e se ficar privado deste ou 
daquele recurso entre os vários que podem ser oferecidos pelo 
conjunto das tradições intelectuais da disciplina – e das disciplinas 
vizinhas: etnologia, economia, história.48 

 

 

Partindo deste pressuposto, o trabalho se vale, estruturalmente, da 

contribuição da Hermenêutica de Profundidade, conhecida também como 

Hermenêutica Profunda. Elaborada por John Thompson (1951-), a partir de interações 

com a teoria hermenêutica de Paul Ricoeur (1913-2005) e a teoria crítica de Jürgen 

Habermas (1929-), ela é resumida, nas palavras do próprio Thompson, como “o 

estudo da construção social das formas simbólicas”49, e sugere a utilização de 

diferentes formas de análise, concebidas não como etapas necessárias e sucessivas, 

mas como dimensões complementares na interpretação do objeto.  

Essas formas de análise são: a análise sócio histórica, a análise formal ou 

discursiva, e a interpretação ou reinterpretação. A análise sócio histórica, parte do 

pressuposto que as diferentes formas simbólicas não se produzem em um vácuo 

histórico-cultural, e se propõe a reconstituir as condições sociais nas quais elas são 

produzidas, veiculadas e recebidas. A análise formal ou discursiva é o exame das 

formas simbólicas na perspectiva de sua estrutura interna – semiótica, no caso de 

uma imagem; narrativa ou de conteúdo, no caso de um texto, dentre outras. Como o 

próprio nome revela, essas duas primeiras formas são analíticas, isto é, elas procuram 

ampliar o conhecimento por meio de uma divisão minuciosa. A terceira forma é 

sintética. A fase da interpretação ou reinterpretação é uma fase de maior construção 

criativa, e visa, basicamente, confirmar ou contrapor as interpretações que se tem do 

objeto, exigindo o oferecimento de contribuições que ampliem o sentido atribuído a 

ele.  

Ao afirmar que o trabalho se vale, em sua estrutura geral, da contribuição da 

Hermenêutica de Profundidade, o que se deseja esclarecer é que ele procura 

considerar o seu objeto na sua multiplicidade de relações com as condições histórico 

culturais que o fizeram emergir, analisa internamente o seu conteúdo, e procura 

                                                           
48 BOURDIEU, Pierre. Introdução a uma Sociologia Reflexiva. In: BOURDIEU, Pierre. O poder 
Simbólico. 5.ed. Rio de Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p.26.  
49 THOMPSON, John. Brookshire. Ideologia e Cultura Moderna: teoria social crítica na era dos 
meios de comunicação de massa. Petrópolis: Vozes, 1998, p.363.  
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reorganizar as conclusões, a partir das categorias propostas pela teoria que o 

fundamenta: a hermenêutica cultural de Mario Vieira de Mello e sua noção de 

estetismo da cultura brasileira.  

Ainda em concordância com Bourdieu, que opõe à utilização do método como 

uma receita de cozinha científica, o treino constante na vigilância epistemológica50, 

durante a realização de cada um desses movimentos particulares, o trabalho se vale 

de pressupostos metodológicos procedentes de outras perspectivas. É o caso, por 

exemplo, da análise de conteúdo, de Laurence Bardin, professora de psicologia na 

Universidade de Paris, que oferece os critérios para a escolha dos indícios de 

estetismo trabalhados no capítulo final da tese.51 A opção pelos três indícios 

apresentados no quinto capítulo seguiu os critérios de frequência e clareza, e foi 

precedida por uma categorização previa que se valeu de elementos da análise de 

conteúdo, tais como a enumeração temática52 e o estudo sistemático de vocabulário53. 

 

 

Estrutura do trabalho 

 

O trabalho é composto por cinco capítulos.  

O capítulo 1 tem como objetivo apresentar o referencial teórico responsável por 

seus questionamentos motivadores: a hermenêutica cultural de Mario Vieira de Mello. 

Esta apresentação enfatiza, principalmente, o conceito de estetismo e seus traços 

                                                           
50 “À tentação sempre renascente de transformar os preceitos do método em receitas de cozinha 
científica ou em engenhocas de laboratório, só podemos opor o treino constante na vigilância 
epistemológica que, subordinado a utilização das técnicas e conceitos a uma interrogação sobre as 
condições e limites de sua validade, proíbe as facilidades de uma aplicação automática de 
procedimentos já experimentados e ensina que toda operação, por mais rotineira ou rotinizada que 
seja, deve ser repensada, tanto em si mesma quanto em função do caso particular. É somente por uma 
reinterpretação mágica das exigências da medida que podemos superestimar a importância de 
operações que, no final de contas, não passam de habilidades profissionais e, simultaneamente – 
transformando a prudência metodológica em reverência sagrada, com receio de não preencher 
cabalmente as condições rituais –, utilizar com receio, ou nunca utilizar, instrumentos que apenas 
deveriam ser julgados pelo seu uso. Os que levam a preocupação metodológica até a obsessão nos 
fazem pensar nesse doente, mencionado por Freud, que passava seu tempo a limpar os óculos sem 
nunca colocá-los” (BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Ciaude; PASSERON, Jean-Ciaude. A 
profissão do sociólogo: preliminares epistemológicas. Petrópolis: Vozes, 1999, p.14). 
51 A análise de conteúdo também possui direcionamento para a abrangência e complexidade. Bardin a 
define como um “leque de apetrechos; ou, com maior rigor, um único instrumento, mas marcado por 
uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 
comunicações” (Cf. BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo, p.31).  
52 Cf. Ibid., p.77. 
53 Cf. Ibid., p.84. 
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indicadores, cuja presença na história do planejamento educacional brasileiro deseja 

ser verificada.   

O capítulo 2, cujo propósito é contextual, lida com o surgimento da ideia de 

planejamento educacional no país, e procura descrever o seu desenvolvimento até o 

período o primeiro PNE.  

O capítulo 3 apresenta o primeiro Plano Nacional de Educação, elaborado no 

ano de 1962. Seu objetivo é oferecer uma imagem do processo de elaboração e do 

produto final deste PNE.  

O capítulo 4 apresenta o segundo Plano Nacional de Educação, elaborado em 

2001. Ele tem objetivo semelhante ao do capítulo anterior, mas também se dedica a 

analisar o planejamento educacional do período que se interpõe entre os dois planos, 

garantir a ideia de continuidade histórica na avaliação, e oferecendo melhores 

condições para a interpretação do segundo Plano.  

O capítulo 5, procura estabelecer relações entre o conteúdo apresentado nos 

três capítulos imediatamente anteriores (2, 3 e 4) e o conteúdo do primeiro capítulo, 

objetivando responder à questão central posta por este trabalho.   

 

 

Referências teóricas e bibliográficas: 

 

Para o capítulo primeiro, cujo objetivo é apresentar o referencial teórico 

responsável pelos questionamentos motivadores da pesquisa a principal referência 

bibliográfica foi Desenvolvimento e Cultura, obra publicada originalmente em 1963, na 

qual Mario Vieira de Mello apresenta sua leitura da cultura brasileira e desenvolve o 

conceito de estetismo. Uma vez que esse conceito é desenvolvido como aplicação do 

existencialismo cristão de Søren Kierkegaard, e em diálogo crítico com os principais 

pensadores do nacional-desenvolvimentismo brasileiro dos anos iniciais da segunda 

metade do século XX, as obras de Kierkegaard e as obras de pensadores 

desenvolvimentistas como Guerreiro Ramos (1915-1982) e Hélio Jaguaribe (1923-), 

por exemplo, também foram úteis a este capítulo. Elas contribuíram para a 

reconstituição do ambiente intelectual no qual nasceu o conceito de estetismo.  

De Vieira de Mello, também foi importante para este capítulo introdutório O 

Conceito de uma Educação da Cultura (1986). Sua importância consiste do fato de 

que esta obra fornece as primeiras reflexões aplicadas do conceito de estetismo à 
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educação brasileira, feitas pelo próprio Mario Vieira de Mello. Cultura Brasileira e 

Educação (1989), de Regis de Morais, também foi útil por participar, à época, dessas 

mesmas reflexões, e, pela mesma razão, embora em ocasião diferente, o texto do 

Professor Sérgio Pereira da Silva, Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a 

cultura pedagógica do sudeste goiano (2011).  

Além destes, muitos outros textos contribuíram para a elaboração do primeiro 

capítulo. Alguns, para o entendimento da proposta teórica que estimula a pesquisa; e 

outros para a compreensão de seu lugar no todo da discussão sobre cultura brasileira. 

Dentre estas últimas está, por exemplo, O caráter nacional brasileiro de Dante Moreira 

Leite54. 

Para o segundo capítulo, a referência primordial foi o texto História das Ideias 

Pedagógicas no Brasil, do professor Dermeval Saviani55. Ele foi o responsável por nos 

encaminhar às fontes primárias da origem da vida pedagógica brasileira, tais como os 

discursos e documentos do período imperial que puderam ser consultados 

diretamente, graças ao acervo de nossas casas de leis, disponível virtualmente.  

Nos dois capítulos seguintes (3 e 4) a referência bibliográfica primária foi o texto 

de nossa legislação pedagógica, mais especificamente o do PNE trabalhado, 

especificamente, em cada um deles. Para o capítulo 3, o texto do PNE elaborado em 

1962; e para o capítulo 4, o texto do PNE elaborado em 2001.  

Também de fundamental importância para esses capítulos foram os 

documentos que formam o entorno da elaboração e aprovação dos Planos, como os 

discursos de entrega dos projetos. Usando, ilustrativamente, o Plano de 1962 pode-

se mencionar três discursos: o discurso pronunciado pelo Presidente do Conselho 

Federal de Educação, Professor Deolindo Couto, no ato da entrega do plano; o 

discurso pronunciado pelo Ministro da Educação e Cultura, Professor Darcy Ribeiro; 

e o discurso pronunciado por Dom Helder Câmara, membro do Conselho Federal de 

Educação. Além dos discursos de entrega, foram especialmente importantes as atas 

das casas de leis de nossa nação, que registram parte da discussão corrida por 

ocasião da tramitação dos documentos.  

Também foram muito importantes para eles, algumas análises e reflexões já 

feitas sobre os Planos, por outros pensadores, tanto à época da elaboração e vigência 

                                                           
54 LEITE, Dante Moreira. O caráter nacional brasileiro, 3.ed. São Paulo: Pioneira, 1976. 
55 Cf. SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil, 4.ed. Campinas: Autores 
Associados, 2013. 
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deles, quanto mais recentemente. Tomando novamente o primeiro plano como 

exemplo, pode-se destacar, dentre os mais antigos, o texto de João Eduardo 

Rodrigues Villalobos, Considerações acerca do Plano Nacional de Educação56, e, 

dentre os mais recentes, o de José Mário Pires Azanha, Política e Planos de Educação 

no Brasil: alguns pontos para reflexão.  

É importante dizer que cada um desses dois capítulos propõe desafios 

específicos, e esses desafios exigem fontes particulares. Utilizando o capítulo 3 como 

exemplo mais uma vez, deve-se lembrar que ele pretende analisar o Plano que esteve 

em vigência a partir de 1962. É sabido, porém, que a ideia de um Plano nasceu 30 

anos antes, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, e que uma 

primeira tentativa de elaboração aconteceu, sem sucesso, 5 anos depois, em 1937. O 

trabalho não pode ignorar esses fatos e abdicar de considerar esses documentos. As 

relações históricas e teóricas entre o Manifesto, esta primeira tentativa de 

implementação e, enfim, o Plano elaborado em 1962 devem fazer parte do capítulo. 

Para que essas relações fossem consideradas, além do texto Manifesto, textos gerais 

e específicos de história da educação brasileira, como Educação e sociedade na 

Primeira República, de Jorge Nagle, por exemplo, foram muito úteis.  

O capítulo final foi, talvez, o menos dependente de referências bibliográficas. 

Isso se deve ao fato de que ele procura agrupar e considerar o conteúdo apresentado 

nos três capítulos de natureza histórica à luz das discussões sobre o estetismo da 

cultura brasileira proposta por Mario Vieira de Mello e seguida por alguns outros 

pensadores já mencionados anteriormente.   

 

                                                           
56 Cf. VILLALOBOS, João Eduardo Rodrigues. Considerações acerca do Plano Nacional de Educação. 
Didática, Marília/SP, n.5-6, p.241-273, 1969.  
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1. A HERMENÊUTICA CULTURAL DE MARIO VIEIRA DE MELLO, A IDEIA DE 

ESTETISMO E SEUS INDÍCIOS 

 

O pano de fundo deste trabalho é constituído pela hermenêutica cultural de 

Mario Vieira de Mello, e, mais especificamente, pelo conceito de estetismo. Por essa 

razão, e também por que que o pensamento de Mario Vieira de Mello é bastante 

desconhecido no cenário acadêmico brasileiro atual, faz-se necessário que o presente 

trabalho ofereça, inicialmente, uma apresentação do pensamento deste autor, com 

ênfase no conceito supramencionado. Esse é o propósito deste primeiro capítulo.  

 

 

1.1. Mario Vieira de Mello: brevíssimas informações biográficas: 

 

Filho do diplomata Américo Vieira de Mello e de Elvira Uchoa Cavalcanti Vieira 

de Mello, Mario nasceu em 26 de maio de 1912, na Inglaterra, onde o seu pai se 

encontrava em missão oficial. Apesar de nascido no exterior, foi educado no Brasil, 

mais diretamente no Rio de Janeiro, onde concluiu a Faculdade de Ciências Jurídicas 

e Sociais na década de 30, na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do 

Brasil, então chamada Faculdade do Catete.57  

Na faculdade, participou do CAJU (Centro Acadêmico Jurídico Universitário), 

um grupo que reunia jovens universitários, e em que estavam futuras personalidades 

da vida política, acadêmica e literária do país. Dentre eles, uma figura importante para 

Mario Vieira de Mello seria Octávio de Faria, que, sendo mais velho que Mario, e vindo 

de uma família de escritores, como Afrânio Peixoto por exemplo, tornar-se-ia uma 

espécie de guia literário de Mario. Mario dedicaria a Octávio uma de suas obras que 

versava sobre Nietzsche. No Catete Mario conheceu também Vinicius de Moraes, de 

quem se tornou amigo. O poeta citou Mario como amigo no poema Ilha do 

Governador, dedicou a ele, juntamente com Octavio de Faria e José Arthur da Frota 

Moreira, todos colegas durante seus anos de estudante na Faculdade de Direito do 

Catete, o livro Cinco elegias escrito em 1943, e em sua homenagem escreveu um 

soneto cujo título leva o seu nome: Mario. 

                                                           
57 Cf. FONTES, Filipe Costa. Mario Vieira de Mello e a questão nacional: Reflexões sobre o 
estetismo na cultura brasileira. p.72-73. 
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Seguindo o pai, optou pela carreira diplomática, na qual ingressou em 1939. 

Depois de atuar três anos na Secretaria de Estado de Relações Exteriores, esteve em 

missão em vários países, como a Irlanda, a Finlândia, a Noruega, a Suíça, a França, 

a Itália, Gana, Guatemala e Hungria, até o ano de 1977, ano de sua aposentadoria. 

Dentre as suas atividades neste período destaca-se a sua atuação como parte do 

corpo diplomático brasileiro junto à UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura) entre os anos de 1962 a 1966.  

Em mais de quarenta anos de atividade intelectual, Mario Vieira de Mello 

escreveu seis obras, todas elas voltadas à discussão cultural e política. São elas: 

Desenvolvimento e Cultura (1963); O Conceito de uma Educação da Cultura (1986), 

Nietzsche: o Sócrates de nossos tempos (1993), O Cidadão (1994), O Humanista 

(1996) e O Homem Curioso (2001). Um de seus principais debatedores, Hélio 

Jaguaribe, afirma que suas obras se caracterizam por: “(1) sua densidade, (2) sua 

originalidade no contexto brasileiro, e (3) sua forma de expressão,”58 incluindo nesta 

última: a acuidade lógica da argumentação e a elegância da escrita. Estas 

características, acrescidas da coragem de se posicionar diante de questões 

abertamente consideradas polêmicas, fez com que Jaguaribe o considerasse um dos 

mais importantes pensadores de nosso país.59 Mario faleceu a 30 de março de 2006, 

pouco antes de completar 94 anos.60  

 

 

1.2. O contexto intelectual do pensamento de Mario Vieira de Mello 

 

A obra de Mario Vieira de Mello que mais interessa a este trabalho é 

Desenvolvimento e Cultura61. Afinal, foi nesta obra, publicada no início da segunda 

metade do século 20, mais especificamente no ano de 1963, que Vieira de Mello 

articulou sua hermenêutica cultural, e a ideia de estetismo da cultura brasileira. Isso 

aconteceu no contexto do debate com o ideário nacional-desenvolvimentista, razão 

                                                           
58 JAGUARIBE, Hélio. Prefacio, In: MELLO, M. V. O homem curioso: O problema da exterioridade 
na Filosofia de Aristóteles. p.7. 
59 Cf. Ibid., p.7.   
60 Cf. FONTES, Filipe Costa. Mario Vieira de Mello e a questão nacional: Reflexões sobre o 
estetismo na cultura brasileira. p.72-73. 
61 Cf. MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.15-16. 
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pela qual conhecer este ideário é um passo importante para quem deseja 

compreender esta hermenêutica e conceito. 

 

 

1.2.1. O nacional-desenvolvimentismo no Brasil  

 

Enquanto projeto político, o desenvolvimentismo começou a ganhar espaço no 

Brasil, a partir do governo de Getúlio Vargas.62 Na historiografia brasileira, o getulismo 

é, mais comumente, classificado como nacionalista, enquanto o governo de Juscelino 

Kubitschek (JK) costuma ser classificado como desenvolvimentista. Há, no entanto, 

pensadores que sustentam ser mais apropriado classificar o getulismo como uma 

espécie de nacional-desenvolvimentismo, ao invés de classifica-lo apenas como 

nacionalismo.  

 

O problema das definições do nacionalismo econômico varguista a 
partir dos meios pelos quais os interesses nacionais de 
desenvolvimento econômico seriam alcançados, é que Vargas não 
manteve, ao longo do tempo, a adesão a formas particulares de 
intervenção estatal e de associação com o capital estrangeiro. O que 
apresenta maior continuidade é a adesão ao ideário do nacional-
desenvolvimentismo, ou seja, a vinculação do interesse nacional com 
o desenvolvimento, ativado pela vontade política concentrada no 
Estado, de novas atividades econômicas, particularmente industriais, 
associadas à diversificação do mercado interno, superando: (i) a 
especialização primário-exportadora: e (si) a valorização ufanista das 
riquezas naturais, associada à ideologia da vocação natural (passiva) 
do Brasil para exploração primária de suas riquezas. Contraposto à 
ideologia ufanista tradicional, o nacionalismo econômico varguista 
defendia intervenção para o desenvolvimento, ou seja, não era apenas 
nacionalismo, mas nacional-desenvolvimentismo. 63 

 

 

Apesar disso, é absolutamente compreensível que o projeto 

desenvolvimentista tenha sido identificado mais diretamente à JK. Foi, de fato, no 

período de seu governo que este projeto experimentou o seu ápice. Aliás, já durante 

a sua campanha presidencial, JK “martelou na necessidade de avançar no rumo do 

                                                           
62 Cf. FIORI, José Luis. Para reler o “velho desenvolvimentismo”, disponível em: 
˂http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaImprimir.cfm?coluna_id=5382˃. Acesso em 24 jul. 
2017. 
63 BASTOS, Pedro Paulo Zahluth. A construção do Nacional-Desenvolvimentismo de Getúlio Vargas e 
a Dinâmica de Interação entre Estado e Mercado nos setores de base. EconomiA, Selecta, Brasília 
(DF), v.7, n.4, p.239–275, dez. 2006, p.241. 

http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaImprimir.cfm?coluna_id=5382
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desenvolvimento econômico, com apoio do capital público e privado”64, dando o tom 

daquele que seria, posteriormente, o mote oficial de seu governo: “crescer cinquenta 

anos em cinco”65.  

Tanto na América Latina, quanto no Brasil, a consolidação do 

desenvolvimentismo enquanto projeto político, foi acompanhada por um debate em 

torno da questão do desenvolvimento e pela articulação de um ideário 

desenvolvimentista.66 Em Desenvolvimento e Cultura, Mario Vieira de Mello atesta o 

lugar de destaque que a questão do desenvolvimento ocupava naquele momento da 

vida da nação ao afirmar que o que caracterizava de maneira particular o atual 

momento brasileiro é que vários setores da opinião pareciam ter se polarizado em 

torno da ideia do desenvolvimento.67  

Definir o ideário nacional-desenvolvimentista não é uma tarefa simples. O 

desenvolvimentismo foi um movimento complexo, de matrizes intelectuais distintas, e, 

algumas vezes, até divergentes. Fiori, propôs uma síntese deste ideário, tal qual 

desenvolvido na América Latina, e afirmou que o percurso intelectual desse 

movimento passaria, pelo menos, por três grandes correntes: 

 

i) a teoria weberiana da “modernização”, contemporânea da teoria das 
“etapas do desenvolvimento econômico”, de Walter Rostow. Sua 
proposta de modernização supunha e apontava, ao mesmo tempo, de 
forma circular, para uma idealização dos estados e dos sistemas 
políticos europeu e norte-americano; ii) a teoria estruturalista do 
"centro-periferia" e do “intercâmbio desigual”, formulada pela CEPAL. 
Sua defesa intransigente da industrialização lembra o nacionalismo 
econômico de Friedrich List e Alexander Hamilton, mas não dá a 
mesma importância destes autores, aos conceitos de nação, poder e 
guerra; e, finalmente, iii) a teoria marxista da "revolução democrático-
burguesa" que via no desenvolvimento e na industrialização o caminho 
necessário de amadurecimento do modo de produção capitalista e da 
própria revolução socialista. Sua interpretação e estratégia traduziam 
de forma quase sempre mecânica, experiências de outros países, sem 
maior consideração pela heterogeneidade interna da América Latina.68  

 

                                                           
64 FAUSTO, Boris. História do Brasil, 11.ed. São Paulo: Edusp, 2003. p.420. 
65 Cf. Ibid., p.422. 
66 Um exemplo de que o debate em torno da questão do desenvolvimento possuía dimensões 
continentais é a fundação da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), em 25 
de fevereiro de 1948, com o objetivo de promover e apoiar o desenvolvimento nos países latino 
americanos. Cf. ˂http://www.cepal.org/pt-br/about˃. Acesso em 07 fev. 2017. 
67 MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.34.   
68 FIORI, José Luis. Para reler o “velho desenvolvimentismo”, disponível em: 
˂http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaImprimir.cfm?coluna_id=5382˃. Acesso em 24 jul. 
2017. 

http://www.cepal.org/pt-br/about
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaImprimir.cfm?coluna_id=5382
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No Brasil, a articulação do ideário desenvolvimentista foi um projeto que uniu 

um grupo importante de intelectuais e o governo. Tal união aconteceu, principalmente, 

no ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, criado no governo Café Filho, no 

ano de 1955, para funcionar como “a matriz de certo tipo de pensamento destinado à 

mobilização social em torno do progresso do país”.69 O Instituto nasceu oficialmente 

através da promulgação do Decreto 37.608, de 14 de julho de 1955, que acatou a 

proposta de um grupo de intelectuais oriundo do IBESP, um Instituto Privado, criado 

2 anos antes (1953), depois de uma cisão no Grupo Itatiaia, formado por intelectuais 

do Rio de Janeiro e São Paulo, que se reunia mensalmente no Parque de mesmo 

nome, estrategicamente localizado entre os dois Estados. De acordo com a proposta, 

a finalidade do Instituto seria “analisar a realidade brasileira e assessorar o governo 

no intuito de orientar a política de desenvolvimento nacional”70. O decreto apenas a 

aprofundou, e estabeleceu como finalidade do Instituto:  

 

...o estudo, o ensino e a divulgação das ciências sociais, notadamente 
da sociologia, da história, da economia, da política, especialmente 
para o fim de aplicar as categorias e os dados dessas ciências às 
análises e à compreensão crítica da realidade brasileira, visando à 
elaboração de instrumentos teóricos que permitam o incentivo e a 
promoção do desenvolvimento nacional.71 

 

 

Considerando a importância significativa do ISEB para a elaboração do ideário 

nacional-desenvolvimentista brasileiro, bem como o fato de pelo menos dois dos 

principais interlocutores de Mario Vieira de Mello em Desenvolvimento e Cultura terem 

feito parte dele, referimo-nos a Guerreiro Ramos (1915-1982) e Hélio Jaguaribe, é 

                                                           
69 MENDONÇA, Sonia Regina de. As bases do desenvolvimento capitalista dependente da 
industrialização restringida à internacionalização. In: LINHARES, Maria Yeda. (org.). História Geral do 
Brasil. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990, p.347. 
70. SOUZA, Edson Rezende de. O ISEB: a Intelligentsia Brasileira a serviço do nacional-
desenvolvimentismo na década de 1950. Tempo, Espaço e Linguagem. Irati/PR, v.1, n.1, jan/jul. 2010. 
p.152.  
71 BRASIL, Lei n.37.608, de 14 de julho de 1955. Institui no Ministério da Educação e Cultura um curso 
de altos estudos sociais e políticos, denominado Instituto Superior de Estudos Brasileiros, dispõe sobre 
o seu funcionamento e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília/DF. 15 de julho de 
1955. Disponível em: ˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-37608-14-julho-
1955-336008-publicacaooriginal-1-pe.html˃. Acesso em 12 ago. 2017.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-37608-14-julho-1955-336008-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-37608-14-julho-1955-336008-publicacaooriginal-1-pe.html
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possível tomar o pensamento desenvolvido no contexto deste Instituto como exemplo 

paradigmático do ideário em questão.72  

Em parte, isto diminui a dificuldade de análise, mas não a torna simples, uma 

vez que o que pode dito sobre a complexidade epistemológica do ideário 

desenvolvimentista de um modo geral, pode ser dito também a respeito do 

pensamento isebiano. O ISEB era composto por pensadores de diferentes matrizes 

epistemológicas, de comunistas a liberais. Consequentemente, um mesmo problema 

poderia receber, no contexto do ISEB, “tratamentos e compreensões que ora se 

identificam, ora se contrapõem”73. Apesar disso, seus membros estavam engajados 

num esforço teórico comum. Os pensadores isebianos tinham todos o mesmo 

objetivo: “organizar um conjunto de ideias relativamente ordenadas que 

possibilitassem desempenhar um papel ativo na transformação de toda a sociedade, 

unificando os interesses gerais da nação” 74. Isto não seria possível se eles não 

concordassem em determinados pressupostos centrais, ou seja, não 

compartilhassem de um núcleo conceitual comum. É este núcleo que nos interessa a 

seguir. 

 
 
 

1.2.2. O núcleo do ideário nacional-desenvolvimentista brasileiro 

 

A partir do que se percebe nos textos dos membros do ISEB, é possível dizer 

que os desenvolvimentistas brasileiros se alinhavam em duas questões centrais. A 

primeira, dizia respeito à condição do continente e da nação, geralmente descrita em 

termos de alienação. Conforme afirma Caio Navarro de Toledo, o conceito de 

alienação pode ser encontrado “desempenhando funções teóricas em quase todos os 

ensaios isebianos”75, que às vezes utilizam o próprio termo (alienação), e outras vezes 

termos sinônimos, como: “heteronomia, inautenticidade, mimetismo, transplantação, 

dependência”76, dentre outros. Os intelectuais desenvolvimentistas concordavam que 

                                                           
72 Mais recentemente a importância deste Instituto tem sido apresentada e discutida pelos trabalhos de 
Caio Navarro de Toledo. Cf. TOLEDO, Caio Navarro de. ISEB: Fábrica de Ideologias. Campinas: 
Unicamp, 1997. 
73 TOLEDO, Caio Navarro de. ISEB: Fábrica de Ideologias. p.26. 
74 SOUZA, Edson Rezende de. O ISEB: a Intelligentsia Brasileira a serviço do nacional-
desenvolvimentismo na década de 1950. p.154. 
75 TOLEDO, Caio Navarro de. op.cit., p.81. 
76 Ibid., p.81. 
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o problema básico do continente e do país “era sua condição de objeto da História e 

não de sujeito”77. Ilustrativa desta ideia, é a afirmação de Roland Corbisier (1914-

2005), de que: “não há propriamente história, mas pré-história no Brasil (...) não 

tínhamos consciência de nós mesmos, não sabíamos o que éramos, não nos 

conhecíamos, éramos um subproduto, um reflexo da cultura europeia”78.   

Este estado de alienação era relacionado pelos pensadores 

desenvolvimentistas à dimensão econômica de nossa existência. Ou seja, de acordo 

com eles, o estado de alienação cultural no qual se encontravam o continente e a 

nação poderia ser explicado pelas diferenças econômicas que existiam entre eles e 

os demais. Na base das conclusões desenvolvimentistas sobre a condição nacional 

estava, portanto, o binômio periferia x metrópole, uma aplicação sociocultural da ideia 

de luta de classes cunhada pelo pensamento marxiano.79  

Esta relação de dependência entre o ideário desenvolvimentista e o conceito 

marxiano de luta de classes não é reconhecida por todos os isebianos. Candido 

Mendes, por exemplo, afirma com todas as letras que o conceito de classe “não pode 

exprimir legitimamente as condições especiais de luta e emancipação das periferias 

coloniais”80. No entanto, a afirmação desta relação encontra apoio nos estudos de 

Caio Navarro de Toledo, que formula da seguinte maneira o argumento 

desenvolvimentista: “se, de um lado, se encontra o Senhor, e, do outro, o Escravo 

(numa formulação marxizante, se se tem capital e trabalho ou, nos seus protagonistas, 

burguesia x proletariado), também ao nível das nações poder-se-ia encontrar 

igualmente este antagonista básico”81 A afirmação desta relação ganha ainda mais 

força se considerados dois outros fatores: a) que o termo proletariado é 

constantemente utilizado como sinônimo de periferia; b) que, em última instancia o 

que está em jogo na relação periferia x metrópole é a dialética entre as forças e os 

                                                           
77 VALE, Antonio Marques do. O ISEB, os intelectuais e a diferença: Um diálogo teimoso na 
educação. São Paulo: UNESP, 2006. p.28. 
78 CORBISIER, Roland. Formação e problema da cultura brasileira, 2.ed. Rio de Janeiro: MEC/ISEB, 
1958. p.45. 
79 Tal conclusão ganha força, se considerados os seguintes fatores: a) o termo proletariado é 
constantemente utilizado como sinônimo de periferia, como no pensamento de Candido Mendes, por 
exemplo (Cf. MENDES, Cândido. Nacionalismo e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: IBEAA, 1963, 
p.9-10); b) em última instancia o que está em jogo na relação periferia x metrópole é a dialética entre 
as forças e os meios de produção. A periferia é muitas vezes descrita como mera fonte de matéria-
prima e mão-de-obra (forças produtivas), enquanto o desenvolvimento defendido é a industrialização 
(meios de produção). Cf. VALE, Antonio Marques do. O ISEB, os intelectuais e a diferença, p.28. 
80 MENDES, Cândido. Nacionalismo e Desenvolvimento. p.103. 
81 TOLEDO, Caio Navarro de. ISEB: Fábrica de Ideologias, p.87. 
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meios de produção. A periferia é, geralmente, descrita como mera fonte de matéria-

prima e mão-de-obra (forças produtivas), e o desenvolvimento geralmente defendido 

é a industrialização (meios de produção). Estes dois fatores podem ser percebidos até 

mesmo no próprio pensamento de Candido Mendes.82  

Sendo assim, a primeira questão em torno da qual havia ampla concordância 

entre os pensadores do nacional-desenvolvimentismo brasileiro, era esta: a nação 

brasileira estaria numa condição cultural alienada, e a causa desta condição seria a 

sua dependência econômica das nações desenvolvidas. 

A segunda questão em torno da qual havia amplo acordo entre os pensadores 

brasileiros adeptos do desenvolvimentismo dizia respeito ao cominho para a 

superação desta condição cultural. Os desenvolvimentistas não compartilhavam 

apenas de uma visão pessimista do estado da nação, mas também de uma percepção 

de que o momento histórico era propício à superação deste estado.83 Em grande 

medida, eles mantinham a ideia de que o caminho para esta superação era uma 

espécie de nacionalismo, descrito em termos de tomada de consciência de si, gerada, 

principalmente, pelo desenvolvimento econômico.  

Este prognóstico parece ser a consequência natural do diagnóstico. Se o 

problema do Brasil estava relacionado à sua alienação, a solução efetiva passaria, 

necessariamente, pela tomada de consciência de si. E, se a alienação era resultado 

da dependência econômica, o florescimento de uma autentica consciência nacional 

estaria atrelado, inevitavelmente, à emancipação econômica produzida pelo 

desenvolvimento. Como asseverava Vieira Pinto, “somente quando o país alcança o 

grau de desenvolvimento econômico capaz de gerar a atual modalidade de 

consciência nacionalista, dão-se os meios de superar as diversas formas de alienação 

de que sofre”84. 

A afirmação de que este é um aspecto nuclear do ideário nacional-

desenvolvimentista brasileiro, ilustrado pelo pensamento isebiano, também conta com 

o apoio de Caio Navarro de Toledo. Segundo ele, para os desenvolvimentistas: “o 

desenvolvimento econômico, pura e simplesmente, ao permitir a emergência da 

consciência nacionalista autentica, representaria, simultaneamente, não só a 

                                                           
82 Cf. MENDES, Cândido. Nacionalismo e Desenvolvimento. p.9-10 
83 Cf. VALE, Antonio Marques do. O ISEB, os intelectuais e a diferença, p.28. 
84 PINTO, Álvaro Vieira. Consciência e realidade nacional, v.2. Rio de Janeiro: ISEB, 1960, p.398. 
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liberação nacional como também a de todos os grupos sociais presentes no interior 

da nação”85. Toledo afirma ainda que, para eles: 

 

“...o desenvolvimento econômico e seu correlato, a consciência 
nacionalista, representariam, simultaneamente, a desalienação da 
consciência proletária e do proletariado histórico (em todos os seus 
níveis: econômico, político e cultural), bem como a realização do 
projeto de destino da nação por meio da conquista da autonomia e da 
verdadeira independência”.86 

 

 

Desdobrando esses dois aspectos nucleares, seria possível afirmar que o 

ideário nacional-desenvolvimentista brasileiro do início da segunda metade do século 

20 era formado, basicamente, pelas seguintes concepções87: 

 

a) A condição da cultura brasileira podia ser descrita, adequadamente, em termos 

de alienação. Ou seja, o problema básico do Brasil, razão pela qual ele se 

tornara objeto da história e não sujeito, seria a falta de consciência de si. 

 

b) Esta alienação se devia, em última instância, à dependência econômica. Isto é, 

ao fato de que a nação brasileira estava na periferia do mundo, vivendo em 

estado de semi-colonização.  

 

c) A superação desta condição passaria, necessariamente, pela tomada de 

consciência de si e o florescimento de uma cultura autentica.  

 

d) A condição fundamental para que a nação tomasse consciência de si e 

promovesse o desenvolvimento de uma cultura autentica era a independência 

econômica. Ou seja, a passagem do subdesenvolvimento para o 

desenvolvimento, cujo caminho seria a industrialização e a valorização do 

produto nacional.  

 

                                                           
85 TOLEDO, Caio Navarro de. ISEB: Fábrica de Ideologias, p.87. 
86 Ibid., p.88-89. 
87 Cf. FONTES, Filipe Costa. Mario Vieira de Mello e a questão nacional: Reflexões sobre o 
estetismo na cultura brasileira. p.70-71. 
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Foram, basicamente, estes pontos de concordância que reuniram intelectuais 

de diferentes matrizes teóricas, e até mesmo diferentes orientações políticas, num 

discurso que tinha dupla orientação pragmática: fomentar o processo de 

industrialização88 e estimular a produção de uma cultura genuinamente nacional89. 

 

 

1.2.3. Mario Vieira de Mello e o nacional desenvolvimentismo  

 

Como dito no início deste capítulo, Desenvolvimento e Cultura foi publicado no 

período de efervescência deste ideario desenvolvimentista, com o objetivo de 

estabelecer, com este ideário, um diálogo crítico. Na interpretação da cultura brasileira 

oferecida nesta obra, Mario Vieira de Mello se aproximava da dos desenvolvimentistas 

na percepção a respeito da condição do país. Como se pode ler nas páginas iniciais 

da obra: 

 

O Brasil é – sua geração atual o sabe de um modo especialmente 
marcante – um país subdesenvolvido. Uma tal constatação é para nós 
triste, mas inevitável. Após 141 anos de uma existência política 
independente, esperamos ainda, sem ver indícios de uma próxima 
modificação de rumos, o momento em que poderemos afirmar se ter 
realizado de maneira integral e definida a nossa emancipação cultural 
e econômica.90  

 

 

Contudo, no apontamento da natureza, causas e proposta de superação desta 

condição, a interpretação de Vieira de Mello se distanciava radicalmente deste ideário. 

Aliás, Desenvolvimento e Cultura faz oposição ao nacional-desenvolvimentismo, 

acusando-o de ser um ideário reducionista, doutrinário e contraditório. Reducionista, 

por atribuir a uma dimensão particular da existência – a econômica – um lugar quase 

que exclusivo na interpretação de um fenômeo complexo como a dinâmica histórico-

cultural.91 Doutrinário, por colocar-se, imediatamente, numa condição de distinta 

                                                           
88 Para comprovação da exaltação do processo de industrialização por parte dos desenvolvimentistas, 
conferir as obras de Guerreiro Ramos: RAMOS, Alberto Guerreiro. Introdução crítica à sociologia 
brasileira. Rio de Janeiro: Andes Limitada, 1957; RAMOS, Alberto Guerreiro. A Redução sociológica: 
introdução ao estatuto da razão sociológica. 2.ed. Rio de Janeiro: ISEB, 1958.  
89 Cf. TOLEDO, Caio Navarro de. ISEB: Fábrica de Ideologias, p.22-25; 133-166. 
90 MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.31. 
91 Para exemplificar o caráter reducionista do desenvolvimentismo brasileiro Mario se utiliza da 
interpretação desenvolvimentista da abolição da escravatura no Brasil, mais precisamente, da análise 
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superioridade, arrogando-se de uma espécie de ineditismo capaz de conduzir, com 

exclusividade, a nação ao despertamento de sua consciência.92 Contraditório, por 

sugerir a promoção do despertamento da consciência nacional e uma cultura e 

pensamento absolutamente autênticos, reverberando ideias originalmente 

estrangeiras.93   

 Estes distanciamentos entre a hermeneutica cultural de Mario Vieira de Mello e 

a hermeneutica desenvolvimentista tem a ver com o próprio paradigma eleito por 

ambos como fundamento para a investigação da condição nacional. Enquanto os 

intelectuais desenvolvimentistas tendiam a conceber essa condição a partir de um 

discurso substancialmente econômico, atribuindo à relação do Brasil com as nações 

desenvolvidas as razões de sua alienação cultural, Mario afirmava não apenas que 

este discurso era insuficiente, mas também que ele poderia mascarar razões mais 

fundamentais subjacentes à nossa condição, promovendo uma visão fatalista da 

cultura brasileira, e tirando do foco a relação entre nossa a condição e as nossas 

escolhas reais, isto é, a dimensão ética.  

 

A corrupção política, a certeza de vistas da administração, a falta de 
bom-senso nas finanças – todos esses elementos da vida da nação 
em que se reflete a escolha que de si mesmo fez o povo, passariam a 
ser considerados não como manifestações de sua inteira liberdade, 
mas como o resultado de uma fatalidade inelutável. Teria sido a 
miséria, teria sido o círculo de ferro dentro do qual se move a nação 
brasileira a origem de todas essas calamidades.94  

 

 

À superficialidade do diagnóstico, seguiria a superficialidade do prognóstico:  

 

...o problema do Brasil deixaria assim de se constituir como a 
necessidade de um combate à corrupção política, à ineficiência 
administrativa, à extravagancia em matéria financeira, para se 
transformar na expectativa cada vez mais impaciente do momento em 

                                                           
de Ignácio Rangel, que atribui a abolição a causas estritamente econômicas, desconsiderando o papel 
fundamental de outras dimensões da existência, como a social (a pressão das nações estrangeiras), a 
moral (a necessidade de manter a reputação diante destas nações), ou a afetiva (opinião popular), por 
exemplo. Cf. MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.35-37. 
92 Para exemplificar o caráter doutrinário do desenvolvimentismo brasileiro Mario argumenta a falta de 
comprovação teórica para a afirmação de um suposto despertamento quanto à condição nacional da 
década de 30 para o momento atual. Cf. Ibid., p.38-39. 
93 Segundo Desenvolvimento e Cultura seria o pensamento marxiano a fonte epistemológica do que o 
nacional desenvolvimentismo chamava de despertamento da consciência nacional. Cf. Ibid., p.51-68. 
94 Ibid., p.99. 
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que surgiria, para castigo das nações abastadas, a aurora jubilosa das 
nações proletárias.95 

 

 

Estes excertos de Desenvolvimento e Cultura são bastante ilustrativos de dois 

aspectos da hermenêutica cultural de Mario Vieira de Mello. De um lado, eles revelam 

sua preocupação com a nação, caso ela seguisse os rumos propostos pelo ideário 

nacional-desenvolvimentista. De outro, eles revelam a direção de sua própria 

hermenêutica. Enquanto os desenvolvimentistas interpretavam a condição cultural 

brasileira por um viés econômico, e a consideravam como um resultado de nossa 

condição material, ele propunha uma inversão, e sugeria que “o que somos econômica 

e socialmente é inelutavelmente uma consequência de nosso Ser cultural”96.  

É importante esclarecer que ‘Ser cultural’, no edifício teórico em questão não 

se trata de uma essência completamente transcendente à nossa condição histórica, 

mas de um modo de ser historicamente construído, como resultado das livres 

escolhas que fazemos ao longo de nossa existência coletiva. Vieira de Mello 

costumava utilizar o termo cultura de modo qualificado, falando em termos de cultura 

espiritual;97 expressão usada para definir “uma acumulação lenta e contínua de 

elementos espirituais, que ao se desenvolverem se perpetuam na memória das 

gerações sucessivas”98.  

Neste particular, o pensamento de Vieira de Mello é declaradamente 

dependente da sociologia de Max Weber99, principalmente da tese defendida pelo 

sociólogo alemão em A ética protestante e o espírito do capitalismo, segundo a qual 

a condição capitalista moderna não poderia ser compreendida, unicamente, a partir 

de fatores de natureza material, como a economia por exemplo, mas também, e, 

sobretudo, de fatores de natureza espiritual, como a ética e a religião. 

Resumidamente, a tese de Weber é a de que haveria uma relação de dependência 

entre o espírito com o qual a atividade econômica é vivenciada no capitalismo 

moderno, e o ethos de um certo tipo de protestantismo. Nas palavras de Raymond 

                                                           
95 MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.99. 
96 Ibid., p.102. 
97 Utilizamos o termo “espírito”, como Mario Vieira de Mello, no sentido hegeliano de alma racional ou 
intelecto. Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia, 5.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
p.413 (Espírito). 
98 98 MELLO, Mario Vieira de. op.cit., p.243. 
99 Cf. Ibid., p.100. 
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Aron (1905-1983): “uma afinidade espiritual entre certa visão de mundo e determinado 

estilo de atividade econômica” 100. 

A partir deste pressuposto – o de que o que somos econômica e socialmente é 

uma consequência de nosso Ser cultural, Mario Vieira de Mello atribuiu maior valor à 

própria história e cultura brasileiras na interpretação de nossa condição. Em 

Desenvolvimento e Cultura ele ofereceu uma interpretação da cultura brasileira a partir 

deste pressuposto. E é no contexto desta interpretação que se desenvolve a ideia de 

estetismo, que é um conceito chave para este trabalho.  

 

 

1.3.  Mario Vieira de Mello e a interpretação da cultura brasileira 

 

Uma das implicações imediatas da alteração paradigmática proposta por Mario 

Vieira de Mello foi uma mudança no modo de se conceber a relação entre o Brasil e 

as nações consideradas desenvolvidas, principalmente, as europeias. Sugerindo que 

a maneira mais comum de se conceber esta relação, em termos de uma ampliação 

da ideia marxiana de luta de classes, reverberava tons de “ressentimento, de inveja e 

de fatalismo”101, Desenvolvimento e Cultura propôs que as nações desenvolvidas 

deixassem de ser vistas como inimigas, e passassem a ser vistas como modelos, no 

sentido mais radical do termo. Longe de significar que a cultura destes países devesse 

ser imitada de forma acrítica, o que aliás é apontado pela obra como uma das maiores 

evidencias do problema que ela deseja atacar, isso significa que a cultura dessas 

nações deveria ser avaliada criticamente, de modo a tornar possibilidades reais, tanto 

a apropriação, quanto a rejeição de seus bens culturais, na medida da conveniência.  

 

Se pudéssemos considerar os países ricos e desenvolvidos não como 
inimigos mesquinhos ou maquiavélicos mas como exemplos e 
modelos – os quais como todo exemplo, como todo modelo 
representarão sempre para nós uma certa soma de perigo – se 
pudéssemos considera-los assim, a tensão que existirá sempre 

                                                           
100 ARON. Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 7.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, 
p.782. A tese weberiana, que serve de base para Mario Vieira de Mello, tem sido mais recentemente 
desenvolvida pela sociologia do conhecimento, que tem refletido sobre a relação entre os sujeitos e a 
estrutura social na construção da sociedade, com ênfase no modo como os influxos individuais são 
socialmente compartilhados e institucionalizados, passando a fazer parte da própria estrutura. Cf. 
BERGER, Peter; BERGER, Brigitte. O que é uma instituição social? In: FORACCHI, Marialice 
Mencarini; MARTINS, Jose de Souza. (Org.). Sociologia e sociedade: leituras de introdução à 
sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977. p.193-199. 
101 MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.100. 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1PRFI_enBR748BR748&q=Marialice+Mencarini+Foracchi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKTc4uKqtUAvMMjYuM4itLTLRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwCYeuE7PAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjIk5npvJDaAhWBPpAKHSpDAsEQmxMIgQEoATAO
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forçosamente entre eles e nós adquiriria naturalmente um caráter mais 
sadio, permitindo-nos distinguir neles o que há de aproveitável e o que 
há de inutilizável para nós, permitindo-nos sobretudo realizar tal 
distinção num terreno específico: no terreno da cultura.102 

 

 

Unindo esta proposta ao pressuposto fundamental anteriormente apresentado 

– o de que os elementos fundamentais da dinâmica histórico-cultural são aqueles 

relativos à cultura espiritual – Mario oferece uma apresentação dos dois princípios 

espirituais operantes na dinâmica histórico-cultural europeia, visando, posteriormente, 

a considerar a influência destes princípios na cultura espiritual brasileira.  

Resumidamente, a conclusão desta apresentação é a de que “a situação 

intelectual da Europa no século XIX foi, pois, caracterizada por um conflito 

irreconciliável entre o princípio ético e o princípio estético”103. Este conflito entre o que 

é na realidade (o ético) e o que é de aparência (o estético) não seria uma novidade, 

mas teria sempre estado no cerne do debate filosófico ocidental, do pensamento 

clássico ao moderno. Exemplos da tensão entre estes princípios são: o que 

poderíamos denominar, anacronicamente, de metafísica platônica, com sua distinção 

entre um mundo real e perene e outro aparente e transitório; ou a epistemologia 

moderna, com sua tão conhecida tensão racionalismo/empirismo.104   

A manifestação moderna deste conflito na cultura europeia, poderia ser vista, 

segundo Vieira de Mello, na tensão entre dois ideais de cultura contraditórios 

originados no século XVI, mas cuja elaboração teórica teria se dado no séc. XIX. A 

tensão seria entre o “Ideal de Beleza” do Renascimento italiano, e o “Ideal de pureza 

moral”, da Reforma Protestante, revelado mais propriamente no ardor religioso de 

Martinho Lutero.105 E sua elaboração teórico-filosófica se encontraria no 

existencialismo do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Na verdade, pelo menos 

três diferentes pensadores teriam elaborado, de alguma maneira, esta manifestação 

moderna da tensão: Dostoievsky, Kierkegaard e Nietzsche. Porém, a apropriação e 

aplicação realizadas por Vieira de Mello em Desenvolvimento e Cultura se deu a partir 

da elaboração de Kierkegaard. Isto é algo com o qual concordam Meira Penna e Regis 

                                                           
102 MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.100. 
103 Ibid., p.115. 
104 Cf. SILVA, Sergio Pereira da. Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a cultura pedagógica 
do Sudeste Goiano. p.295 
105 MELLO, Mario Vieira de. op.cit, p.115. 
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de Morais.106 Este último afirmou com todas as letras: “ao que percebo, Vieira de Mello 

colhe no pensamento de Kierkegaard o confronto que esse filósofo estabelece entre 

a dimensão estética e a dimensão ética da vida”107. 

A tensão ética x estética, tal qual trabalhada por Mario Vieira de Mello seria, 

então, uma transposição para a dimensão coletiva e cultural, do que Kierkegaard 

postulou, primariamente, para a dimensão individual e subjetiva. O importante papel 

desempenhado por Kierkegaard em seu pensamento é atestado pelas palavras de 

apreço encontradas em Desenvolvimento e Cultura: 

 

A Dinamarca, pequeno país de situação periférica, teve o curioso 
destino de distinguir-se no panorama intelectual europeu como sendo 
a primeira nação sensível, não só ao rigor da ideia protestante, como 
também ás amenidades da concepção italiana. Nesse país, pela 
primeira vez na história cultural da Europa, se configurou a ideia de 
uma hostilidade, de uma inimizade irreconciliável entre o espírito que 
presidiu ao desenvolvimento do ideal renascentista e o espirito que 
tornou possível a realização da Reforma protestante. O Renascimento 
italiano com o seu ideal de Beleza autônoma, do Belo pelo Belo, criou 
um tipo de cultura que não podia deixar de entrar em conflito com a 
cultura ético-religiosa, inaugurada por Lutero. É no século XVI que são 
elaborados os dados do problema, mas a sua equação definitiva se 
estabelece unicamente no século XIX através da figura extraordinária 
de Søren Kierkegaard. A consciência de um conflito entre o princípio 
ético e o princípio estético, numa época em que o princípio estético se 
insinuara nos recessos aparentemente invulneráveis da religiosidade 
cristã, constitui assim a contribuição decisiva da pequena Dinamarca 
e de seu grande filho à cultura espiritual do século XIX.108 

 

 

1.3.1. A tensão ética x estética no existencialismo de Kierkegaard 

 

É na teoria dos três modos ou estágios109 da existência humana, no contexto 

da discussão sobre a relação entre as escolhas humanas e o conceito de uma 

moralidade madura, que a tensão entre os princípios ético e estético são encontrados 

no pensamento de Kierkegaard. Ali, estes princípios estão relacionados e nomeiam 

                                                           
106 Cf. PENNA, José Osvaldo de Meira. O Kantismo no Brasil, Disponível em: 
˂http://www.unopar.br/portugues/revfonte/v3/art6/art6.html˃. Acesso em 24 fev. 2017.  
107 MORAIS, Regis de. Cultura brasileira e educação. p.126 
108 MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.112-113. 
109 Originalmente, o conceito é apresentado ilustrativamente. O que no Brasil foi traduzido e consagrado 
como estágios, são, na verdade, estações, lembrando um caminho ou percurso. Cf. GOUVÊA, Ricardo 
Quadros. Paixão pelo paradoxo: Uma introdução a Kierkegaard, São Paulo: Fonte editorial, 2006. 

http://www.unopar.br/portugues/revfonte/v3/art6/art6.html
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os dois primeiros estágios de existência, que antecedem ao religioso, aquele que, no 

pensamento do filósofo dinamarquês, seria o estágio final de desenvolvimento moral.  

O estágio estético seria o mais primitivo, e diz respeito a um modo de ser 

associado ao que é imediato e aparente. Neste estágio:  

 

...não há aceitação consciente de um ideal. O esteta evita 
compromisso a todo custo, encarando-o como uma limitação. Ele vive 
para o momento, na busca sem descanso pelo prazer imediato, mas 
ele nunca alcança a satisfação. Variedade, e não conexões, é o mais 
importante. A possibilidade de algo é mais importante do que sua 
realização. Como ele vive para o agora, sua vida torna-se uma série 
de momentos desconexos sem senso de continuidade.110  

 

 

Na esteira de Kierkegaard, o filósofo britânico Patrick Gardiner (1922-1997) define o 

modo de ser estético por seu caráter descompromissado, imediatista e disperso. 

Segundo ele, 

 

...o indivíduo que vive esteticamente não está realmente no controle, 
seja no de si mesmo, seja no de sua situação. [...] Sem compromisso 
com nada permanente ou definido, disperso no “imediatismo” sensual, 
ele pode pensar ou agir de uma forma num momento e de outra mais 
tarde. Sua vida, portanto, não tem continuidade, falta-lhe estabilidade 
ou objetivo; ele muda de rumo conforme o humor ou as circunstâncias, 
como uma carta mágica, da qual se pode depreender um sentido 
agora e outro depois, dependendo de como se olha para ela.111  

 

 

Uma das consequências deste modo de ser seria a insegurança. Para usar os 

termos do filósofo dinamarquês: “toda concepção estética da vida é um estado de 

desespero”112.  

 

O modo de existência estético é ilustrativo de uma consciência de si 
insegura, incompleta, incapaz (com baixa autoestima e confiança) e 
que necessita pegar emprestado de outra consciência (com 
características opostas, ou seja, com elevada autoestima e confiança) 
a imagem que deseja para si. A ausência de confiança e estima 

                                                           
110 GOUVÊA, Ricardo Quadros. Paixão pelo paradoxo, p.256. 
111 GARDINER, Patrick. Kierkegaard. São Paulo: Loyola, 2001, p.53. 
112 KIERKEGAARD, Søren. Estética y ética en la formación de la personalidad. Buenos Aires: 
Editorial Nova, 1959, p.95. 
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suficientes é consequente da percepção, ainda que não consciente, 
da inconsistência desse modo de existência.113 

 

 

Para Kierkegaard, esta insegurança ou desespero não deveria ser vista como 

um problema, mas como uma parte da solução. Seria somente lançado nesta situação 

de desespero que o homem poderia ser levado a um “corajoso exercício de 

autoconhecimento e a um despojamento dos prazeres estéticos em prol do 

conhecimento de si”114. Mas enquanto não alcança este autoconhecimento, ele 

permaneceria preso a este “constante exercício de preencher um vazio existencial 

com elementos tomados de empréstimos, sob o pânico de aparecer aos próprios olhos 

e aos alheios como nada”115.  

O estágio ético seria o estágio de superação do anterior, e poderia ser definido 

como aquele que é caracterizado pela autenticidade, ou como define Gouvêa: aquele 

que é caracterizado pela escolha.116 Para sermos mais precisos, deveríamos falar em 

escolha da escolha, já que a mais importante de todas elas, é a escolha do próprio 

ato de escolher. O indivíduo ético seria aquele que, ao contrário do indivíduo estético, 

toma decisões que expressam o seu comprometimento e uma “autoconfiança 

fundamental, uma afirmação da própria autonomia, e um desejo de controle”117.  

Kierkegaard define o estágio ético em termos da experiência de um conflito 

entre o viver objetivamente, considerando normas e padrões previamente 

estabelecidos, e o viver subjetivamente, para si mesmo. Este conflito apenas poderia 

ser solucionado mediante o “salto da fé”, por meio do qual o indivíduo deixaria o 

estágio ético, adentrando o religioso, fato que é descrito ilustrativamente por 

Kierkegaard, nas figuras do herói trágico e do cavaleiro da fé, como, por exemplo, nas 

palavras a seguir:  

 

O herói trágico renuncia a si mesmo para exprimir o geral; o cavaleiro 
da fé renuncia ao geral para se converter em Indivíduo. Já o disse, 
tudo depende da atitude que se adote. Se supomos ser relativamente 
fácil ser indivíduo, pode-se estar seguro de que não se é cavaleiro da 
fé: porque os pássaros em liberdade e os gênios vagabundos não são 

                                                           
113 SILVA, Sergio Pereira da. Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a cultura pedagógica 
do Sudeste Goiano, p.299. 
114 Ibid., p.300. 
115 MORAIS, Regis de. Cultura brasileira e educação. p.126. 
116 Cf. GOUVÊA, Ricardo Quadros. Paixão pelo paradoxo. p.258. 
117 Ibid., p.261. 
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os homens da fé. Pelo contrário, o cavaleiro da fé sabe que é 
magnífico pertencer ao geral e que, por assim dizer, dá de si próprio 
uma edição apurada, elegante, o mais possível correta, compreensível 
a todos; sabe quanto é reconfortante tornar-se compreensível a si 
próprio no geral, de forma a compreender este, e que todo o Indivíduo 
que compreenda a ele compreende o geral, ambos usufruindo da 
alegria que a segurança do geral justifica. Sabe quanto é belo ter 
nascido como Indivíduo que tem no geral a sua pátria, a sua 
acolhedora casa, sempre pronta a recebê-lo todas as vezes que lá 
queira viver. Mas sabe, ao mesmo tempo, que acima desse domínio 
serpenteia um caminho solitário, estreito e escarpado; sabe quanto é 
terrível ter nascido isolado, fora do geral, caminhar sem encontrar um 
único companheiro de viagem. Sabe perfeitamente onde se encontra 
e como se comporta em relação aos homens. Para eles, é louco e não 
pode ser compreendido por ninguém. E, no entanto, louco é o menos 

que se pode dizer. 118 

  

 

1.3.2. O estetismo da cultura brasileira: definição e indícios 

 

 Transpondo a filosofia existencial de Kierkegaard da dimensão individual e 

subjetiva para a dimensão coletiva e cultural, Mario Vieira de Mello sugere que, 

enquanto a cultura europeia fora forjada pela tensão entre estes dois princípios 

espirituais – ético/estético – a cultura brasileira teria se construído, historicamente, a 

partir da influência de um único princípio: o estético.119 Isto teria acontecido em virtude 

de seu contato, quase que exclusivo, com os ideais do Renascimento italiano, 

inicialmente através da colonização portuguesa, nação cujo espírito cultural 

expressava os ideais da Contrarreforma120, e, posteriormente, através da parceria 

cultural com a França e seu espírito cultural no período moderno, o Romantismo121, 

por escolha própria da nação, no século XIX, quando já país livre. A influência francesa 

sobre o Brasil é descrita por Vieira de Mello de maneira cômica, em termos de 

imitação: 

                                                           
118 KIERKEGAARD, Søren. Temor e Tremor, In: Kierkegaard, São Paulo: Nova Cultural, 1974 (Coleção 
Os Pensadores), p.297. 
119 Cf. MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.115. 
120 Cf. Ibid., p.202-207. “Se quisermos examinar com objetividade a situação espiritual do mundo 
contemporâneo, deveremos reconhecer que o ideal católico poucas possibilidades tem de voltar à sua 
antiga posição de prestígio. Uma tal constatação será naturalmente alarmante para o espírito ético que 
tenha compreendido os efeitos perniciosos da propagação da cultura do Renascimento italiano, que 
tenha percebido a ação insidiosa do estetismo sobre todos os aspectos da realidade espiritual do 
homem; mas ela deverá ter um sentido ainda mais grave para os católicos capazes de um momento 
de dúvida e de incerteza pois eles acreditam encontrar na Igreja de Roma a salvação do mundo e estar 
a sorte do ideal ético indissoluvelmente ligada à sorte do ideal católico (p.202-203) 
121 Para mais informações sobre a relação entre o romantismo francês e o princípio estético do 
renascimento italiano, no pensamento de Mario Vieira de Mello, cf. Ibid., p.215-225. 
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Antigamente vivíamos no Rio de Janeiro como se um clima ameno nos 
tivesse propiciado os benefícios a que estão habituados os europeus. 
Nossos antepassados usavam colarinho duro, fraque, chapéu-coco e 
outras peças do vestuário absurdas para o excessivo calor do clima 
carioca. Recebíamos os jornais e os últimos livros de Paris, 
frequentávamos o Teatro Municipal para assistir as peças da 
“Comédie Française” e de outras companhias francesas, seguíamos 
com paixão a política do Quai d’Orsay e confiávamos importantes 
trabalhos de urbanismo a franceses que, naturalmente, procuravam 
sem sucesso trazer para as nossas rudes plagas um pedaço de Paris.  

 

 

Assim, a tese central da interpretação que Mario Vieira de Mello faz da cultura 

brasileira é que, tanto em virtude da colonização, quanto da influência francesa no 

séc. XIX, a cultura brasileira seria, em termos espirituais, “um autêntico produto do 

renascimento”,122 e a absorção da supremacia do princípio estético, própria deste 

movimento, teria a mantido nos limites do estágio estético, razão pela qual ela sofreria 

de um caráter ornamental, e da ausência de um espírito ético, nos termos da filosofia 

existencial do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Nas palavras de Silva: 

 

...nosso Brasil “ocidental”, recém-emancipado de Portugal, nasceu 
num contexto imoral, habituado a exemplos de pilhagem, 
superficialidade, descontinuidade e fragilidade nos projetos sociais. 
Nasceu sem raízes fincadas nos mananciais éticos forjados pelas 
grandes e seculares culturas européias. De lá pra cá, modismos e 
descontinuidade se alternam e somos cada vez mais espetaculosos, 
histriônicos e superficiais. Nosso empenho e rigor tem fôlego curto 
porque o espetáculo da nossa retórica já nos satisfaz; nossa catarse, 
numa cultura estetizante, já basta por si só.123 

 

 

Esta supremacia do princípio estético sobre o princípio ético é o que Mario 

Vieira de Mello denomina, em Desenvolvimento e Cultura, de estetismo. Para ele, este 

seria um traço de nossa cultura espiritual, e poderia ser percebido tanto em 

manifestações culturais mais sofisticadas, como a literatura por exemplo, quanto na 

simplicidade de nossas relações sociais cotidianas. 

                                                           
122 MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.204. 
123 SILVA, Sergio Pereira da. Por quem e por que foi silenciado o debate sobre o estetismo, na 
cultura brasileira? Disponível em: ˂https://blogsoprando.wordpress.com/2009/06/22/por-quem-e-por-
que-foi-silenciado-o-debate-sobre-o-estetismo-na-cultura-brasileira/˃. Acesso em 24 fev. 2017. 

https://blogsoprando.wordpress.com/2009/06/22/por-quem-e-por-que-foi-silenciado-o-debate-sobre-o-estetismo-na-cultura-brasileira/
https://blogsoprando.wordpress.com/2009/06/22/por-quem-e-por-que-foi-silenciado-o-debate-sobre-o-estetismo-na-cultura-brasileira/
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Como exemplo do estetismo na literatura Vieira de Mello menciona o apreço 

que a intelectualidade brasileira demonstrava pelos juristas.124 Para ser mais 

específico, o indício de estetismo neste particular estaria no fato de que o entusiasmo 

não se dirige ao Direito em si, mas à arte do jurista. Como afirma o próprio Mario, o 

elemento do Direito que mais exercia atração sobre a intelectualidade brasileira não 

era o aspecto de ciência, mas o de técnica, aquele “conjunto de meios e processos 

mais ou menos artificiais destinados a adaptar o dado apriorístico e o dado 

experimental de modo a tornar prática e eficiente a regra de direito no meio social para 

o qual é elaborada”125.  

 Uma infinidade de exemplos é apresentada, em Desenvolvimento e Cultura, 

como indício de estetismo nas relações sociais estabelecidas cotidianamente na 

cultura brasileira. Um deles é o exibicionismo. Nas palavras de Mario: 

 

De uma maneira geral ele (brasileiro) parece ser em nossos dias um 
homem que se contempla a si mesmo e que contempla os outros como 
se o mundo fosse um palco e como se a sua vida devesse ser 
destituída de sentido, caso não pudesse se constituir como um 
espetáculo a que assistem um certo número de pessoas assíduas e 
atentas. Esse traço que se encontra certamente em outros povos que 
como nós tenham sido sujeitos a influências do estetismo, se 
apresenta naturalmente na nossa psicologia em graus extremamente 
variados, indo de um simples desejo de não deixar passar 
desapercebido um mérito, uma ação, uma qualidade, ou uma intenção 
louvável, às manifestações excessivas de um exibicionismo sem 
pudor ou de um cabotinismo indiferente às exigências mais 
rudimentares da modéstia.126 

   

 

O segundo é a insinceridade. Para Vieira de Mello, embora a extroversão do 

brasileiro costumasse ser explicada, comumente, a partir de características raciais, 

somáticas ou climáticas, seria, na verdade, a compreensão do mundo como um palco 

que levaria o brasileiro a uma “exteriorização excessiva de seus sentimentos, 

exteriorização que, muitas vezes, não é possível levar a efeito sem uma certa 

insinceridade”.127 E continua: 

 

                                                           
124 Cf. MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.234. 
125 Ibid., p.236. 
126 Ibid., p.227. 
127 Ibid., p.227. 
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Os abraços prolongados, a palmada leve nos ombros, as expressões 
exageradas de louvor e entusiasmo, a facilidade com que proclama 
sua amizade por tais ou quais pessoas que conhece apenas - todos 
esses traços parecem, à primeira vista, poder ser explicados por um 
fundo irreprimível de sua natureza generosa. Mas quando se constata 
que há um outro verso da medalha, quando se verifica que aos 
abraços prolongados, à palmada leve nos ombros podem suceder sem 
motivo aparente manifestações de descaso pelo homem que acaba de 
abraçar e que já agora se afasta: quando se compreende que as 
expressões exageradas de louvor e de entusiasmo se aplicam 
indistintamente a gregos e troianos; quando finalmente se consigna 
que na ausência dos amigos da pessoa por quem professou uma tão 
calorosa amizade não raro encontra a oportunidade de atribuir-lhe 
defeitos de uma extrema gravidade - quando se verifica tudo isso, a 
ideia de uma bondade, de uma generosidade ou de uma cordialidade 
natural do homem brasileiro sofre um certo abalo. Dir-se-ia que a 
verdadeira mola desses gestos de aparência tão espontânea e 
inocente fosse um cálculo maquiavélico, uma intenção egoísta e 
deliberada. Num país como o nosso onde tudo se faz por amizade, 
seria com efeito absurdo, para quem quer prosperar, criar 
deliberadamente limites à manipulação de um tal sentimento, fazer 
distinções, estabelecer critérios de seleção na escolha dos amigos. O 
mais sensato naturalmente seria desencadear um processo 
inflacionário da amizade que nos permitisse ter sempre à mão a 
moeda capaz de promover nosso interesse. Daí os abraços 
prolongados, a palmada leve nos ombros, a proclamação de amizade 
etc., etc.128 

 

 

O terceiro indício de estetismo é o culto à inteligência. Segundo Vieira de Mello, 

dificilmente se encontraria uma cultura na qual o “herói da inteligência” desfruta de 

tanto prestígio quanto na cultura brasileira.  

 

No Brasil quando num grupo de amigos se comenta a moralidade de 
uma pessoa e alguém insiste sobre os aspectos especialmente 
negativos de suas atitudes éticas, haverá sempre um outro para 
defende-la com a fórmula mágica: “mas ele é muito inteligente”.129 

 

 

Para ele, a causa deste fato teria sido a assimilação da ideia de virtu (virtude) 

do Renascimento italiano: a qualidade que permite ao homem realizar grandes 

façanhas. Tendo assimilado esta ideia, a cultura brasileira sofreria de uma “falta de 

sensibilidade às qualidades da alma que são menos óbvias”130. Ou seja, as qualidades 

                                                           
128 MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.227-228. 
129 Ibid., p.232. 
130 Ibid., p.227. 
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que costumam importar para o homem brasileiro não são aquelas que se referem ao 

objetivo da conquista intelectual, mas aquelas que se referem ao efeito produzido 

sobre a audiência, à impressão de inteligência causada e ao espetáculo estético 

oferecido.131  

Além destes, outros indícios de estetismo são mencionados, tais como: “nossos 

exageros retóricos, nosso verbalismo, e nossa dependência da opinião de autores 

estrangeiros”132. Estas, porém, são tratadas em Desenvolvimento e Cultura como 

consequência de nossa imaturidade, razão pela qual poderiam ser mais facilmente 

superadas.  

 

 

1.4. Estetismo e educação: outras discussões e indícios 

 

A ideia de estetismo da cultura brasileira não teve o êxito esperado por Mario 

Vieira de Mello. O debate em torno desta problemática não foi desenvolvido, e as 

razões pelas quais isso aconteceu carecem de maior investigação.  

Isso não significa que a ideia não tenha encontrado eco em alguns pensadores 

e que ela não tenha, portanto, sido reverberada. Um dos responsáveis pela 

reverberação da ideia do estetismo da cultura brasileira nas décadas seguintes à sua 

elaboração, foi Regis de Morais. Este filósofo e educador mineiro, encontrou na ideia 

de estetismo o fundamento para a tese defendida em Cultura Brasileira e Educação, 

segundo a qual a educação brasileira poderia ser descrita “como uma consequência 

imediata das situações políticas e econômicas que tivemos e temos”133, uma vez que 

aquilo que caracteriza nossa condição social – “a alternância de diferentes 

submissões”134 – se aplica também à nossa condição pedagógica. A razão principal 

da constante alternância de submissões, de acordo com Morais, seria exatamente o 

esforço por suprir o vazio deixado pela ausência de um espírito ético, isto é, um projeto 

cultural autêntico, em nossa cultura.  

Mais recentemente, a ideia do estetismo da cultura brasileira foi utilizada pelo 

Professor Sergio Pereira da Silva, da Universidade Federal de Goiás, para organizar 

                                                           
131 Cf. MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.229. 
132 Ibid., p.230. 
133 MORAIS, Regis de. Cultura brasileira e Educação, p.91. 
134 Ibid., p.91. 
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reflexões em torno dos resultados de pesquisas empíricas realizadas com o objetivo 

de investigar a condição da educação em sua região, o sudeste goiano. Um exemplo 

desta utilização é o artigo Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a cultura 

pedagógica do Sudeste Goiano, publicado no ano de 2011 pela Revista Educação e 

Pesquisa, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Neste artigo, 

Silva descreve quatro diferentes pesquisas de caráter empírico, que embora não 

tenham incluído a investigação sobre estética ou ética em sua problemática original, 

“apontam para um pensar e um fazer pedagógico criticamente incipientes e 

estetizantes na cultura pedagógica do Sudeste Goiano”135.  

A primeira, pesquisa, iniciada em 2003 e ainda em curso quando da publicação 

do artigo, é denominada Treze anos de formação de profissionais do ensino, no Curso 

de Pedagogia (Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão): avanços, limites e 

possibilidades para a cultura pedagógica regional. De acordo com o artigo, os dados 

levantados por essa pesquisa seriam suficientes para reiterar o mérito do curso 

analisado na extinção da figura do professor leigo da cultura da pedagogia local. Ao 

mesmo tempo eles permitiriam apontar:  

 

...limitações na formação desses profissionais, notadamente o baixo 
nível cultural e técnico para lidar com as tarefas cotidianas confiadas 
ao profissional pedagogo, e o alto índice de aprovação, a despeito dos 
resultados deficitários e do baixo interesse dos formandos.136 

 

 

A segunda pesquisa, realizada entre os anos de 2004 a 2006, é denominada 

Crescente demanda pela pedagogia do saber-fazer no cotidiano das práticas de 

ensino escolar do Sudeste Goiano: exaustão da pedagogia ético-política? Os dados 

levantados por ela mostrariam, segundo o artigo, que, no preenchimento do seu 

quadro de colaboradores, as escolas privilegiariam a busca por profissionais 

habilitados para um saber-fazer imediatista, aptos para o que se denominou domínio 

de turma, ao mesmo tempo em que demonstram certa resistência ao que se 

denominou de formação teórica do pedagogo.137  

                                                           
135 SILVA, Sergio Pereira da. Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a cultura pedagógica 
do Sudeste Goiano, p.297. 
136 Ibid., p.297. 
137 Cf. Ibid., p.297. 
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A terceira pesquisa, iniciada em 2006 e ainda em andamento quando da 

publicação do artigo, é denominada Pedagogias do ressentimento ou da autonomia? 

Um olhar nietzschiano sobre o pensamento pedagógico brasileiro do século XX. Seu 

objetivo era investigar a hipótese de que a crescente demanda por uma pedagogia 

pragmática na região fosse, não apenas uma resposta às exigências do mercado, mas 

trouxesse resquícios de aspectos culturais semelhantes ao que Nietzsche chamou de 

ressentimento.138  

A quarta e última pesquisa, Paideia, Didaqué/Ratio Studiorum e Bildung: a 

formação humana sob suspeita, implementada em 2009 no estágio de pós-doutorado 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, também em 

andamento quando da publicação do artigo, procurava verificar as concepções e 

fundamentos filosóficos fundamentais às duas culturas formativas que ditavam os 

rumos do currículo dos cursos de graduação e licenciatura do Campus Catalão, da 

UFG: a cultura da excelência e a da redenção social.139 Esta última pesquisa é menos 

significativa, em termos de fornecimento de dados, para as conclusões apresentadas 

por Silva ao final do artigo.  

 O argumento central de Silva no artigo em questão é que os dados colhidos 

através das pesquisas supramencionadas eram suficientes para indicar a natureza 

estetizante da educação promovida no sudeste goiano. Algumas das características 

da cultura pedagógica regional, que se mostrariam nas mais diferentes dimensões de 

sua existência pedagógica, criando uma espécie de pacto tácito e dialético entre 

docentes, discentes, gestores e cidadãos em geral, e, finalmente, um círculo vicioso, 

seriam: 

 
• currículo para inglês ver: espetaculosos eventos de lançamento de 
projetos político-pedagógicos que não suportaram uma semana de 
confronto com a realidade da cultura pedagógica local, mesmo porque 
não havia a intenção de continuidade possuidora de estratégias para 
tal confronto;  • eventos de capacitação de professores, os quais são 
mantidos sob coerção/controle da presença registrada e assinada, 
reforçando a ideia de que a presença é o bastante; • incontáveis 
alunos e alunas que compreendem como suficiente aparecerem na 
sala de aula para apenas responderem às exigências burocráticas (o 
fazer-de-conta-que-se-faz), em vez de serem presença desejante e 
exemplo de vontade de saber e de conhecer; isso reitera a convicção 
de que o ritual pedagógico é suficiente por si só; • tal convicção é 

                                                           
138 Cf. SILVA, Sergio Pereira da. Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a cultura pedagógica 
do Sudeste Goiano, p.297. 
139 Cf. Ibid., p.297. 
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legitimada por pais, professores, gestores e órgãos que criam e 
implementam as políticas educacionais etc.; • grande empenho na 
aparência e na ornamentação (primeira capa) dos trabalhos escolares, 
nos projetos de curso e de pesquisa acadêmicos, e fragilidade, ou 
superficialidade, no conteúdo e na extensão dos mesmos; • leitura 
superficial da bibliografia solicitada pelo professor (ensinos básico e 
superior), assim como ausência de aprofundamento teórico, devido à 
confiança (não aleatória) de que leitura e estudo não implementados 
serão perdoados; • essa leitura superficial e demais tarefas cumpridas 
superficialmente são legitimadas pela falta de rigor na avaliação do 
docente e pela ausência de cobrança sistemática em relação ao 
cumprimento do que foi acordado ou exigido; • excessivo empenho no 
debate e nas polêmicas políticas, em sala de aula, sem 
correspondente aprofundamento teórico da temática polemizada ou 
mesmo conhecimento de outras perspectivas; • formação docente no 
nível stricto sensu é cativa do discurso politicamente correto, em vez 
de desenvolver compromisso acadêmico com a criatividade, com a 
sensibilidade social e com a excelência na produção humanista e 
científica; • carreirismo lattes, enfatizando a ornamentação quantitativa 
da produção em detrimento da qualidade; • subserviência aos critérios 
acadêmicos e aos modelos formativos estrangeiros em detrimento das 
alteridades locais.140 

 

 

Pelo menos dois indícios de estetismo seriam evidenciados por essas 

características práticas. O primeiro deles seria a descontinuidade, isto é, a falta de 

perseverança na conclusão das atividades iniciadas. Como afirma Silva: 

 

...orientado pelo estetismo, o indivíduo inicia tarefas que não conclui; 
há, na origem da intuição dessas tarefas, ou mesmo no início de suas 
implementações, espetaculosos e retóricos empenhos de excelência, 
ao cabo dos quais acontece um esmorecimento da vontade. Desse 
modo, a implementação das tarefas não é concluída ou, na melhor 
hipótese, a conclusão é apressada e simplificada. Aliás, por supervalo-
rizar o aparente e a ornamentação, o discurso inicial, para o indivíduo 
estético, basta por si só, porque os empenhos de implementação são 
exauridos na catarse de sua apresentação. Isso confirma a máxima de 
que a beleza inicial dispensa algo para além de si mesma. Esse algo 

seria a realização ou efetivação do projeto.141 

 

 

 O segundo seria a resistência ao aprofundamento.  

 
Há nesse modo de existência, conforme dissemos, uma nítida 
satisfação com a superficialidade e uma resistência aos discursos ou 

                                                           
140 SILVA, Sergio Pereira da. Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a cultura pedagógica 
do Sudeste Goiano, p.304. 
141 Ibid., p.298.    
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às práticas que exijam aprofundamentos, reflexões, conhecimento da 
mecânica oculta do aparecer e do ser. Em suma, não há conexão e 
relação entre teoria e prática: destas, a primeira adquire vida própria, 
emancipa-se; a segunda degenera-se em um fazer alienado e 

inconcluso.142 

 

 

A utilização da ideia de estetismo da cultura brasileira por parte de Silva é 

bastante cuidadosa. Primeiramente, Silva demonstra estar ciente da existência de 

experiências pedagógicas pontuais em sua região, que caminham na contramão do 

indicado pelas pesquisas em questão. Depois, consciente do perigo de incorrer em 

uma leitura determinista, ao caracterizar a realidade pedagógica do sudeste goiano 

como uma realidade marcada por um espírito estetizante, ele o faz na lógica do 

perspectivismo de Nietzsche, segundo o qual uma determinada realidade somente 

pode ser melhor compreendida a partir de sua visualização por perspectivas diversas. 

A ênfase que Silva coloca sobre a ideia de estetismo possui um caráter propedêutico, 

e sugere a continuidade do debate em torno da questão, seja tendo-a como 

pressuposto ou, simplesmente, como referência.  

Esta mesma atitude cuidadosa acompanha o presente trabalho, cujo é 

simplesmente participar do debate pedagógico, levando em conta a relação entre 

educação e cultura, mais especificamente a influência que o espírito cultural exerce 

sobre a dimensão pedagógica, além desta hermenêutica cultural em particular; 

hermenêutica esta que traz à tona o debate sobre o estetismo da cultura brasileira. 

  

 

*** 

 

Este primeiro capítulo procurou apresentar a hermenêutica cultural de Mario 

Vieira de Mello elaborada em Desenvolvimento e Cultura. Segundo esta 

hermenêutica, por razões históricas e de escolha voluntária, a cultura brasileira seria 

caracterizada pelo estetismo, um modo de ser apegado ao que é exterior e imediato. 

Alguns dos indícios deste modo de ser na cultura brasileira seriam: o exibicionismo, a 

                                                           
142 SILVA, Sergio Pereira da. Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a cultura pedagógica 
do Sudeste Goiano, p.298.    
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insinceridade, o culto à inteligência, o apreço pela retórica, a resistência ao 

aprofundamento e a descontinuidade.  

O objetivo deste trabalho é verificar se é possível perceber a presença desses 

indícios na história de do planejamento pedagógico brasileiro. O primeiro passo 

necessário para que isso seja possível é que esta história seja conhecida. Esse é o 

propósito dos três próximos capítulos: oferecer uma apresentação panorâmica da 

história do planejamento pedagógico no Brasil, tendo como eixo temático a ideia e o 

processo de elaboração dos Planos Nacionais de Educação, e como marcos 

temporais, os dois primeiros Planos, elaborados, respectivamente, em 1962 e 2001, 

cujo texto será analisado mais pormenorizadamente.  

O próximo capítulo, especificamente, tratará da origem da ideia de 

planejamento educacional no Brasil, e da origem e desenvolvimento da ideia de um 

Plano Nacional de Educação, até o período em que foi elaborado o primeiro Plano. 
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2. A HISTÓRIA DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NO BRASIL: DAS 

PRIMEIRAS DISCUSSÕES AO PRIMEIRO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

 O propósito dos três próximos capítulos é apresentar uma visão da história do 

planejamento educacional no Brasil, tendo como eixo a ideia de Plano Nacional de 

Educação, e como ênfase o processo de elaboração e o texto dos dois primeiros 

Planos. Este primeiro pretende oferecer uma apresentação panorâmica da origem do 

planejamento educacional no Brasil, a fim de situar historicamente a ideia e a 

experiência de um PNE em nossa nação.  

É importante destacar o fato de que a apresentação feita neste capítulo é 

introdutória, e, portanto, panorâmica. As informações por ela destacadas têm como 

objetivo central, conduzir o leitor ao conhecimento do processo histórico e intelectual 

que antecedeu a ideia de um Plano Nacional de Educação no Brasil e que, de alguma 

forma, deu origem a ela.  

 

 

2.1. O Primeiro Reinado e as primeiras discussões sobre planejamento 

 

É possível dizer que a história da educação brasileira se inicia em 1549 com a 

chegada de um grupo de jesuítas chefiado por Manuel da Nóbrega: quatro padres e 

dois irmãos, que acompanhavam o primeiro Governador Geral.143 De acordo com 

Saviani, a ordem dos jesuítas não teria sido a única a se fazer presente no Brasil neste 

período e trabalhar na educação de nosso povo. Ela teria sido a que mais prosperou, 

o que aconteceu, principalmente, por causa do apoio e da proteção oficial que 

recebeu.  

 

Além de franciscanos e beneditinos, outras ordens religiosas se 
fizeram presentes no processo de colonização do Brasil, como os 
carmelitas, mercedários, oratorianos e capuchinhos, tendo 
desenvolvido alguma atividade educativa. Contudo, essas diferentes 
congregações religiosas operaram de forma dispersa e intermitente, 
sem apoio e proteção oficial, dispondo de parcos recursos humanos e 
materiais e contando apenas com o apoio das comunidades. 
Diferentemente, os jesuítas vieram em consequência de determinação 
do rei de Portugal, sendo apoiados tanto pela Coroa portuguesa como 
pelas autoridades da colônia.144 

                                                           
143 Cf. SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil, p.26. 
144 Ibid., p.41. 
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Durante a maior parte do tempo de sua estadia no Brasil os jesuítas seguiram 

o planejamento do Ratio Studiorum; um código cuja versão final foi publicada em 1599, 

contendo 467 regras que propunham uma organização didática e previam uma 

espécie de organização da ministração do ensino pela regulamentação da atividade 

de diferentes agentes necessários a esta organização. Essas regras tratavam de 

formas para a supervisão do ensino ministrado em todos os colégios sob a jurisdição 

do Ratio, razão pela qual seria possível falar na educação jesuítica como a experiência 

de um sistema educacional no sentido técnico da palavra.145  

Em 1759, em virtude de uma reforma pedagógica que acontecera em Portugal, 

mas teve repercussão para as suas colônias, a Reforma Pombalina, os jesuítas foram 

expulsos do Brasil, deixando por aqui uma espécie de vazio e desarticulação 

pedagógica.146 Embora a Reforma Pombalina contemplasse a implantação de uma 

organização educacional moderna, baseada principalmente na ministração de aulas 

régias (oferecidas pela coroa) e de orientação laica147, no Brasil, esta implantação 

aconteceu em ritmo lento, o que costuma ser explicado pela falta de investimento 

econômico.148 Somente no início do século seguinte (o século 19), com a vinda da 

família real para o Brasil, foi que a educação recebeu impulso maior em terras 

brasileiras. Esse impulso, todavia, foi direcionado ao ensino superior, com um 

propósito bem específico: a formação de profissionais que pudessem assistir à recém-

chegada Corte. A ideia de um planejamento educacional geral não se tornaria 

realidade no Brasil Colônia, mas apenas no Brasil independente.   

Tão logo tornou-se livre, o Brasil viu surgir seu primeiro debate em torno da 

necessidade de um projeto educacional sistemático, e, consequentemente, de uma 

legislação específica que pudesse reger este projeto. Ele foi iniciado por Dom Pedro 

I, no discurso inaugural da Assembleia Geral Constituinte de 1823, no qual ele afirmou: 

                                                           
145 Cf. FRANCA, Leonel. O método pedagógico dos jesuítas. Rio de Janeiro: Agir, 1952.  
146 Cf. HAIDAR, Maria de Lourdes Mariotto. A instrução popular no Brasil, antes da República. In: 
BREJON, Moyses. Estrutura e funcionamento do ensino de 1º e 2º graus. 14.ed. São Paulo: 
Pioneira, 1982.  
147 Cf. GAUER, Ruth Maria Chitto. A modernidade portuguesa e a Reforma Pombalina de 1772. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996, p.117. 
148 Cf. MACIEL, Lizete Shizue Bomura; NETO, Alexandre Shigunov. A educação brasileira no período 

pombalino: uma análise histórica das reformas pombalinas do ensino. Educação e 

Pesquisa. v.32, n.3: São Paulo Set/Dec. 2006, p.465-476. 
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“Tenho promovido os estudos públicos, quanto é possível, porém necessita-se para 

isto de uma Legislação particular”149.  

O requerimento do Imperador parece ter sido recebido com bons olhos pela 

Comissão de Instrução Pública da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do 

Império do Brasil. Tendo o recebido, ela propôs, como caminho para atende-lo, e 

mediante promessa de premiação, que cidadãos do império apresentassem tratados 

que contemplassem a questão. O projeto, apresentado na sessão de 16 de junho de 

1823, e aprovado na sessão de 31 de julho do mesmo ano, dizia: 

 

A Assembléa geral constituinte e legislativa do Imperio do Brazil 
decreta o seguinte: 1º. Será reputado benemerito da patria e como tal 
condecorado com a ordem imperial do cruzeiro ou nella adiantado, se 
já a tiver aquelle cidadão, que até o fim do corrente anno apresentar à 
Assembléa o melhor tratado de educação physica, moral e intelectual 
para a mocidade brazileira. 2º. Uma commissão composta de sete 
cidadãos de conhecida litteratura e patriotismo, nomeados pela 
assembléa, decidirá qual dos tratados offerecidos merece a 
preferencia. 3º. Não havendo concurrencia e apparecendo um só 
tratado, ainda assim verificar-se-ha o premio determinado pelo § 1º, 
se a commissão o julgar digno de imprensa.150 

 

 

Um aspecto significativo deste acontecimento e de seus desdobramentos que 

serão mencionados a seguir, é que, em termos da consciência da necessidade de 

planejamento educacional, ou pelo menos, em termos da expressão dessa 

consciência, o Brasil acompanhou, com certa rapidez, os rumos de sua conjuntura 

histórica. Em virtude de vários acontecimentos que deixaram marcas culturais 

profundas, tais como o surgimento dos Estados modernos, o enfraquecimento do 

poder religioso, a consolidação da ciência como fonte maior de autoridade, o 

nascimento de uma economia de mercado e a supremacia de laços sociais artificiais 

criados por contrato, o século 19, foi o século da elaboração dos Sistemas Nacionais 

de Ensino151; esses, entendidos como uma organização coerente de serviços 

                                                           
149 BRASIL, Discurso, que S. M, o Imperador Recitou na abertura da Assembleia Geral, Constituinte, e 
Legislativa a 3 de Maio de 1823. Disponível em: 
˂http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ws000041.pdf˃. Acesso em 20 mai. 2017. 
150 BRASIL, Annaes da Assembléa Nacional Constituinte, 1823, vol.2, Rio de Janeiro: Typographia 
do Imperial Instituto Artistico, 1874, p.61. 
151Segundo Saviani, um Sistema Nacional de Ensino pode sede ser definido como: “a unidade dos 
vários aspectos ou serviços educacionais mobilizados por determinado país, intencionalmente reunidos 
de modo a formar um conjunto coerente que opera eficazmente no processo de educação da população 



65 
 

educacionais nos limites de uma nação, cujo objetivo é “universalizar a instrução 

pública, entendida como aquela que assegura, ao conjunto da população, o domínio 

da leitura, escrita e cálculo, ademais dos rudimentos das ciências naturais e 

sociais”152.  

 

 

2.1.1. A memória de Martin Francisco 

  

Dias antes da Comissão de Instrução Pública da Assembleia Geral Constituinte 

e Legislativa do Império propor que fossem apresentados tratados que 

contemplassem o requerimento do imperador, um de seus membros já havia 

apresentado, na sessão de 07 de julho, aquele que, segundo Chizzoti, fora “o mais 

ambicioso e sistematizado programa de instrução pública formulado no primeiro 

quartel do século XIX” 153, mas que, apesar disso, não teve grandes repercussões 

efetivas. Refere-se aqui à Memória de Martim Francisco, como ficou conhecido o texto 

escrito, originalmente em 1816, por Martim Francisco Ribeiro d’Andrada Machado 

(1775-1844), irmão de José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), o Patriarca da 

Independência, objetivando a reforma dos estudos na então capitania de São Paulo. 

Ao receber o texto, a Comissão determinou a sua impressão e distribuição, visando 

que ele pudesse “servir de guia aos actuaes professores e de estimulo aos homens 

de letras para a composição de compêndios elementares, emquanto se não dá uma 

adequada fórma á instrucção publica”154, como se lê nos próprios registros da 

Constituinte.  

A Memória de Martim Francisco era um plano abrangente e detalhado que 

organizava a instrução pública, dividindo-a em três diferentes graus: o primeiro, previa 

a ministração do conjunto de conhecimentos necessário a todo homem, num período 

de três anos, cobrindo o espaço que vai dos nove aos doze anos da idade do 

indivíduo. O segundo, previa a ministração de conteúdo necessário ao aprendizado 

das profissões, sendo efetivado num período de seis anos. O terceiro, por sua vez, 

                                                           
do referido país”. SAVIANI, Dermeval. Sistema Nacional de Educação articulado ao Plano Nacional de 
Educação. Revista Brasileira de Educação. v.15, n.44, p.380-393, maio/ago. 2010, p.381. 
152 Ibid., p.24. 
153 CHIZZOTI, Antonio. A constituinte de 1823 e a Educação. In: FÁVERO, Osmar. A educação nas 
constituintes brasileiras, 1823-1988. Campinas: Autores Associados, 2005, p.40. 
154 BRASIL, Annaes da Assembléa Nacional Constituinte, 1823, vol.3, Rio de Janeiro: Typographia 
do Imperial Instituto Artistico, 1874, p.31.  
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estaria relacionado à educação científica, mais voltada à elite diretora do país. Além 

desta organização geral, a memória discute questões gerais relacionadas à dinâmica 

da vida estudantil, como os métodos de ensino e correção, além do perfil dos 

personagens envolvidos na dinâmica pedagógica, como o diretor de estudos, por 

exemplo. 

Segundo Bittencourt, o texto de Martim Francisco teria se valido 

significativamente do pensamento do filósofo e matemático francês Marie Jean 

Antoine Nicolas de Caritat (1743-1794), mais conhecido como Marques de Condorcet, 

principalmente de sua obra Cinco memórias sobre a instrução pública, publicada na 

Europa em 1791, de modo que poderia ser considerado, praticamente, “uma tradução 

adaptada”155. Essa afirmação encontra apoio em José Querino Ribeiro, que em sua 

tese de doutoramento defendida na Universidade de São Paulo em 1943, intitulada A 

Memória de Martim Francisco Sobre a Reforma dos Estudos na Capitania de São 

Paulo, discute como o político paulista teria adaptado em sua Memória o texto do 

Marques de Condorcet, adequando-o à condição brasileira; por exemplo, substituindo 

termos como “sociedade” e “cidadãos” por “soberanos” e “vassalos”, e excluindo 

completamente outros, como o termo “igualdade”.156  

Embora a Assembleia Constituinte de 1823 tenha visto o início de um esforço 

pela elaboração de um planejamento educacional no Brasil, ela não viu o progresso 

de suas iniciativas; nem a Memória de Martim Francisco, nem o projeto elaborado pela 

Comissão de Instrução Pública, que incentivava a apresentação de tratados, tiveram 

vida longa. O fracasso da Constituinte, dissolvida em novembro de 1823 pelo 

insatisfeito Imperador, fez fracassar também a ideia de um plano educacional geral. A 

Constituição outorgada em 1824 limitou-se a afirmar, em um único item, a gratuidade 

da educação primária a todos os cidadãos, sem definir, contudo, o que isto significava, 

                                                           
155 Cf. BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro didático e conhecimento histórico: uma 
história do saber escolar. 1993. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993, p.22-23.  
156 Cf. RIBEIRO, José Querino. A Memória de Martim Francisco Sobre a Reforma dos Estudos na 
Capitania de São Paulo. Boletins da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Boletim LIII/História da 
Civilização Brasileira. São Paulo: USP, 1945. A tese de Querino não se estabeleceu sem 
contraposições. Mais recentemente ela foi contraditada por Bruno Bontempi e Carlota Boto. Para 
maiores informações, cf. BONTEMPI JR. Bruno; BOTO, Carlota. O ensino público como projeto de 
nação: a “Memória” de Martim Francisco (1816-1823). Revista Brasileira de História. São Paulo, 
v.34, n. 68, p. 253-278, 2014.   
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nem articular como isto poderia ser alcançado.157 Esta foi, praticamente, toda a 

consequência imediata do discurso de Dom Pedro I na sessão inaugural da 

Assembleia. 

 

 

2.1.2. O Projeto Januário da Cunha Barbosa 

 

Quando da reabertura da Câmara dos Deputados, em 1826, um novo projeto 

foi apresentado. O Projecto de lei sobre a instrucção publica do Imperio do Brazil, mais 

conhecido como Projeto Januário da Cunha Barbosa158, previa a organização e 

distribuição do ensino em quatro graus: as pedagogias, os liceus, os ginásios e as 

academias. O primeiro deles, as pedagogias, que de acordo com o projeto deveriam 

estar presentes em todos os povoados e seriam compostas de três anos, como nas 

Memórias de Martim Francisco, lidaria com os conhecimentos fundamentais a todas 

as pessoas, como a escrita, a leitura, princípios elementares de matemática, além de 

conhecimentos morais, pessoais e econômicos. O segundo, os liceus, que deveriam 

estar presentes nas cidades e grandes vilas, também com duração de três anos, 

estaria mais relacionado à formação profissional, voltada principalmente à agricultura 

e ao comércio. O terceiro, os ginásios, que deveriam estar presentes nas capitais das 

províncias, com a possibilidade de estender cadeiras individuais para outros lugares 

conforme a conveniência, seria responsável pela formação científica geral, formando 

eruditos com treino em gramática, línguas, geografia e filosofia, dentre outras áreas 

do conhecimento. O quarto grau, as academias, seriam duas, uma na cidade de São 

Paulo e outra na Província de Pernambuco, também com a possibilidade de estender 

cadeiras individuais para outros lugares conforme conveniência, e se destinariam à 

formação científica especializada, em áreas que vão desde as ciências exatas, como 

a matemática, até às ciências humanas, como a política, passando pelas biológicas 

ou da saúde, como a medicina, por exemplo.159   

                                                           
157 Cf. BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil de 1824. Coleção das leis do Império do Brasil 
de 1824, p.7. Disponível em:  ˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm˃. 
Acesso em 20 mai. 2017. 
158 Cf. CASAGRANDE, Ieda Maria Kleinert. O projeto Januário da Cunha Barbosa: Contribuições 
para a memória da Instrução elementar pública brasileira. 2006. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2006, p.76. 
159 Cf. BRASIL, Annaes do Parlamento Brazileiro – Câmara dos Srs. Deputados, Sessão de 1826, vol.2, 
Rio de Janeiro: Typographia do Imperial Instituto Artistico, 1874, p.151-160.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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Para além desta organização geral, o projeto também apresentava, 

detalhadamente, previsões relativas à dinâmica educacional, como a quantidade de 

professores em cada tipo de escola, um detalhamento de conteúdos para cada uma 

delas, o método de ensino a ser adotado pelos professores, o perfil e forma de 

contratação dos variados personagens do ambiente escolar – do professor ao diretor, 

prêmios para publicações de professores, etc.  

Era mais uma tentativa de organização do ensino no Brasil, partindo de uma 

apropriação dos ideais iluministas sob a mesma influência da Memória de Martin 

Francisco: o pensamento do Marquês de Condorcet. Isso é o que afirma Ieda Maria 

Casagrande:  

 

O projeto Januário da Cunha Barbosa propõe um sistema educacional 
para todo o nosso país tendo como base o ideário de educação 
popular, aos moldes do que foi desenvolvido pelo Marquês de 
Condorcet que redigiu o Plano de Instrução Pública em 1792, o 
Rapport.160  

 

 

Apesar da riqueza de detalhes, o projeto não foi sequer discutido, quanto 

menos implementado.161 

 

 

2.1.3. As Escolas de Primeiras Letras:  

 

Se é possível falar em um filho gerado pelos debates iniciados pelo discurso do 

Imperador, ele nasceu em 1827, bem menor do que o proposto por Martim Francisco 

ou Januário da Cunha Barbosa. Foi a Lei de 15 de outubro de 1827162, que ao invés 

de organizar de forma ampla a instrução no país, se limitou à organização das Escolas 

de Primeiras Letras.  

Seguindo o espírito da época, essa lei estabeleceu que tais escolas fossem 

instaladas em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, delimitou o conteúdo 

                                                           
160 CASAGRANDE, Ieda Maria Kleinert. O projeto Januário da Cunha Barbosa: Contribuições para 
a memória da Instrução elementar pública brasileira. p.114-115. 
161 Cf. SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil, p.125. 
162 Cf. BRASIL. Lei de 15 de outubro de 1827: manda criar as escolas de primeiras letras em todas as 
cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Rio de Janeiro: Assembleia Geral Legislativa, 1827. 
Disponível em ˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm˃. Acesso em: 02 
mai. 2017. 
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a ser ensinado nelas, cristalizando, em parte, aquele que viria a se consagrar como o 

curriculum da escola primária no Brasil163, e estabeleceu como modelo de ensino, o 

ensino mútuo, que consiste basicamente, no aproveitamento de alunos mais 

avançados como auxiliares de um professor no ensino individual dos demais 

alunos.164  

A Lei de 15 de outubro de 1827 tinha potencial para dar origem a um Sistema 

Nacional de Educação. Ela, contudo, não pode fazê-lo, pois foi tornou-se obsoleta em 

1834, quando o ato adicional descentralizou os esforços pela educação, dividindo a 

responsabilidade entre o governo central e as províncias. Por ocasião deste ato, o 

governo central ficou responsável apenas pela instrução secundária e superior, 

enquanto as províncias ficaram responsáveis pela instrução primária.  

O problema é que elas províncias não dispunham de condições e recursos para 

atender à ampla demanda instrucional exigida pela educação primária, o que fez com 

que, rapidamente, muitos problemas começassem a surgir; dentre eles: 

 

...a deficiência do número de escolas; professores sem habilitação 
adequada para o exercício de suas funções; ordenados baixos; 
indiferença dos pais pela instrução dos filhos; escolas mal instaladas 
[sic] e desprovidas, em geral, de material de ensino; baixa frequência 
dos alunos, muitos solicitados em casa ou no campo para ajudar os 
pais ou responsáveis; falta de fiscalização efetiva, através de 
inspetores qualificados; ausência de escolas normais para promover 
a formação de mestres (em 1840 havia apenas dias em todo o Império 
– uma em Niterói, e a segunda na cidade do Salvador, fundadas em 
1835 e 1836, respectivamente. Uma terceira, em São Paulo, só foi 
instalada em 1847); pobreza generalizada em muitas províncias; daí 
grandes distancias, separando as vilas das capitais, o que resultava 
na impossibilidade de criar novas escolas de primeiras letras.165 

 

 

O período do Primeiro Reinado se encerrou com a percepção de problemas e 

a reclamação de reformas na instrução pública do país, o que, como veremos a seguir, 

foi amplamente tentado no período do Segundo Reinado.  

                                                           
163 Se considerarmos o curriculum praticado atualmente, a proposta da Lei de 15 de outubro de 1827 é 
diferente na ausência de conteúdos elementares de ciências naturais e sociedade (geografia e história), 
e na inclusão de conteúdo de moral cristã e religião católica. Cf.  SAVIANI, Dermeval. op.cit., p.128. 
164 Cf. BASTOS, Maria Helena Câmara. A instrução pública e o ensino mútuo no Brasil: uma história 
pouco conhecida (1808-1827). História da Educação. Pelotas/RS. v.1, n.1, p.115-133, abr. 1997.  
165 NISKIER, Arnaldo. História da Educação Brasileira: de José de Anchieta aos dias de hoje 
(1500-2010). 3.ed. Rio de Janeiro: Edição Europa, 2011, p.163. 
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De modo geral, o que se pode dizer sobre os primeiros anos do século 19 é 

que eles ficaram marcados na história da educação brasileira como o período inicial 

das discussões em torno de um planejamento educacional para o país. As tentativas 

práticas de estabelecer um planejamento, no entanto, foram ineficientes. Isso 

aconteceu, em parte, por que elas reverberavam acriticamente ideais estrangeiros, 

oriundos mais propriamente do iluminismo francês, sem levar em conta as condições 

de aplicação destes ideais à realidade brasileira, tanto no que dizia respeito à falta de 

preparo dos professores e à ausência de fiscalização por parte das autoridades de 

ensino, quanto à falta, até mesmo, de instalações físicas adequadas à prática do 

modelo de ensino assumido na ocasião.  

 

 

2.2. O segundo reinado e duas importantes Reformas Educacionais 

 

O planejamento educacional brasileiro ganhou nova vida no período do 

Segundo Reinado, a partir da criação do Ministério da Conciliação (1853), uma 

iniciativa de promoção da paz entre conservadores e liberais no governo da nação, 

visando uma espécie de modernização do país.166 Esta nova vida deveu-se, 

principalmente, à atividade de Luiz Pedreira do Couto Ferraz (1818-1886), um 

advogado e político carioca, que atuou no Gabinete de Conciliação entre 1853 a 1857, 

na qualidade de ministro e secretário de Estado dos negócios do Império. Em fevereiro 

de 1854, ele baixou um decreto que aprovava o Regulamento para a reforma do 

ensino primário e secundário do Município da Corte, que ficou mais conhecido 

historicamente como a Reforma Couto Ferraz167.  

 

 

2.2.1. A Reforma Couto Ferraz 

 

O Regulamento aprovado por Couto Ferraz era um documento bastante 

minucioso, composto de cinco títulos. O primeiro versava sobre a Inspecção dos 

estabelecimentos publicos e particulares de instrucção primaria e secundaria. Os dois 

                                                           
166 Cf. FAUSTO, Boris. História do Brasil, p.169-170.  
167 NISKIER, Arnaldo. História da Educação Brasileira: de José de Anchieta aos dias de hoje 
(1500-2010). p.161.   
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seguintes versavam sobre a instrução pública; o segundo, a respeito Da Instrucção 

publica primaria, e o terceiro, Da Instrucção publica secundaria. O quarto título tratava 

Do ensino particular primario e secundario e o quinto, das Faltas dos professores e 

directores de estabelecimentos publicos e particulares; e penas a que ficão 

sujeitos”.168 

Como acontece no caso das propostas elaboradas durante o período do 

Primeiro Reinado, a pedagogia da Reforma Couto Ferraz reverberava os ideais 

iluministas de educação. Ela previa a distinção entre instrução primária e secundária, 

mas privilegiava a primeira. O segundo título, que tratava sobre a educação primária 

pública, é o maior dentre os cinco, e o único dentre todos que possui mais de um 

capítulo. Além disso, uma de suas maiores contribuições foi a adoção do princípio da 

obrigatoriedade do ensino. O art.64, por exemplo, estabelece que: 

 

Os paes, tutores, curadores ou protectores que tiverem em sua 
companhia meninos maiores de 7 annos sem impedimento physico ou 
moral, e lhes não derem o ensino pelo menos do primeiro gráo, 
incorrerão na multa de 20$ a 100$, conforme as circumstancias. A 
primeira multa será dobrada na reincidencia, verificada de seis em seis 
mezes. O processo nestes casos terá lugar ex-officio, da mesma sorte 
que se pratica nos crimes policiaes.169 

 

 

Isso não significa que seja possível falar numa absoluta democratização do 

ensino na Reforma Couto Ferraz. Ao mesmo tempo em que proclamava a ideia de 

educação para todos, o Regulamento de 1854 excluía textualmente algumas classes 

de pessoas, dentre as quais estavam: os meninos que padeciam de moléstias 

contagiosas, os que não pudessem ser vacinados e os escravos.170  

Um aspecto significativo da pedagogia da Reforma Couto Ferraz é que ela 

rompeu oficialmente com o ensino mútuo, presente na legislação brasileira desde a 

instituição das Escolas de Primeiras letras em 1827. Embora facultasse ao Inspetor 

Geral a adoção de outro método, de acordo com as necessidades e recursos 

disponíveis, mediante concordância do Conselho Diretor, a lei estabelecia o método 

                                                           
168 Cf. BRASIL, Decreto n. 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854. Approva o Regulamento para a reforma 
do ensino primário e secundário do Município da Côrte. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1854, 
v.1, p.45. Disponível em: ˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1331-a-17-
fevereiro-1854-590146-publicacaooriginal-115292-pe.html˃. Acesso em 26 mai. 2017.  
169 Ibid., art.64. 
170 Cf. Ibid., art.69.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1331-a-17-fevereiro-1854-590146-publicacaooriginal-115292-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1331-a-17-fevereiro-1854-590146-publicacaooriginal-115292-pe.html
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simultâneo, que consiste, basicamente, no ensino coletivo, isto é, o ensino de vários 

alunos de uma só vez. 171 Para facilitar o ensino ela também propunha o agrupamento 

dos alunos em turmas, prevendo o que conhecemos como ensino seriado. 

Com respeito à formação de professores, a Reforma Couto Ferraz substituiu as 

Escolas Normais, que funcionavam no Brasil desde 1835, pela estratégia dos 

professores adjuntos. Essa substituição revela outra de suas características: a ênfase 

na dimensão pragmática do ensino, que pode ser percebida também no curriculum 

proposto para a instrução primária, que compreendia, dentre outras coisas: 

 

O systema de pesos e medidas do municipio. (...) O desenvolvimento 
da arithmetica em suas applicações praticas. (...) Os elementos de 
historia e geographia, principalmente do Brasil. Os principios das 
sciencias physicas e da historia natural applicaveis aos usos da vida. A 
geometria elementar, agrimensura, desenho linear, noções de musica 
e exercicios de canto, gymnastica, e hum estudo mais desenvolvido 
do systema de pesos e medidas, não só do municipio da Côrte, como 
das provincias do Imperio, e das Nações com que o Brasil tem mais 
relações commerciaes.172 

  

      

 Avaliando a Reforma Couto Ferraz, Saviani afirma ter sido, a partir dela que “a 

ideia de um sistema nacional de ensino começa a delinear-se mais claramente”173 no 

Brasil. Esta afirmação faz bastante sentido, principalmente, se considerado o fato de 

que, embora o Regulamento de 1854 se dirigisse especificamente ao Município da 

Corte, ele não apenas servia de modelo para as províncias, como aconteceu em 

reformas anteriores, mas se estendia diretamente à educação nelas realizada, por 

exemplo, ao regulamentar tarefas como a do inspetor geral.  

 

Coordenar os mappas e informações que os Presidentes das 
provincias remetterem annualmente ao Governo sobre a instrucção 
primaria e secundaria, e apresentar hum relatorio circumstanciado do 
progresso comparativo neste ramo entre as diversas provincias e o 
municipio da Côrte, com todos os esclarecimentos que a tal respeito 
puder ministrar.174  

 

 

                                                           
171 Cf. BRASIL, Decreto n. 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854. art.73.  
172 Ibid., art.47. 
173 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil, p.131. 
174 BRASIL, Decreto n. 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854, art.3, § 5º.  
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A afirmação de Saviani encontra amparo nas palavras de José Ricardo Pires 

de Almeida, que, escrevendo 35 anos depois, atesta que os principais dispositivos da 

Reforma Couto Ferraz ainda subsistiam naquela ocasião.175 Em certa medida, até 

hoje determinados aspectos do Regulamento proposto por Couto Ferraz podem ser 

encontrados em nossa vivência pedagógica, dentre os quais se destacam a 

obrigatoriedade da educação e o ensino seriado. 

Não se pode deixar de dizer, contudo, que houve uma distância entre o que 

estava proposto no Regulamento e o que foi efetivamente realizado. Apesar de toda 

a complexidade e detalhamento da Reforma Couto Ferraz, algumas de suas 

propostas, como a substituição das Escolas Normais pela figura do professor adjunto, 

simplesmente não saíram do papel.  

 

 

2.2.2. A Reforma Leôncio de Carvalho 

 

Vinte e cinco anos depois da promulgação do Decreto que ficou conhecido 

como Reforma Couto Ferraz, outra importante Reforma tomou espaço na legislação 

brasileira. Em 19 de abril de 1879 foi promulgado o Decreto 7.247, que reformava o 

Ensino Primário e Secundário no Município da Corte e o Superior em todo o Império, 

e ficou conhecido como Reforma Leôncio de Carvalho; nome do Professor de Direito 

da província de São Paulo que ocupava o cargo de Ministro dos Negócios do Império, 

na ocasião.176 

O longo documento, composto de 29 artigos que se desdobravam em diversos 

itens era, essencialmente, uma defesa da educação livre, exceto no que dizia respeito 

à “inspecção necessaria para garantir as condições de moralidade e hygiene”177.  Esta 

exceção é reveladora de uma bandeira política que influenciou consideravelmente a 

educação deste período histórico: o higienismo. Tal bandeira, que afetou também a 

linguagem pedagógica, transpunha a terminologia do discurso médico para o discurso 

                                                           
175 Cf. ALMEIDA, José Ricardo Pires de. História da instrução pública no Brasil (1500-1889). 
Brasília: INEP; São Paulo: PUC-SP, 1989, p.88. 
176 Cf. NISKIER, Arnaldo. História da Educação Brasileira: de José de Anchieta aos dias de hoje 
(1500-2010). p.161.   
177 Cf. BRASIL, Decreto n. 7.247, de 19 de abril de 1879. Reforma o ensino primario e secundario no 
municipio da Côrte e o superior em todo o Imperio. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1879, v.1, 
p.196. Disponível em: ˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-
1879-547933-publicacaooriginal-62862-pe.html˃. Acesso em 27 mai. 2017. 
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educacional, imprimindo nele, mais uma vez, uma mentalidade moderno-iluminista. O 

que se tem em mente aqui é a proclamação salvacionista da educação como o 

remédio para os males da civilização.178 

A Reforma Leôncio de Carvalho manteve vários aspectos da Reforma Couto 

Ferraz, tais como: a obrigatoriedade do ensino primário, a assistência do Estado aos 

alunos mais pobres, a organização da escola primária em dois graus e o serviço de 

inspeção. Ao mesmo tempo, ela se distanciou da anterior, por exemplo, ao promover 

a descentralização do ensino, e rompeu radicalmente com ela, ao regulamentar o 

funcionamento das Escolas Normais, retomando o modelo anteriormente previsto 

para a formação de professores. Além disso, ela promoveu significativas inovações, 

como a criação de jardins de infância179 e de bibliotecas e museus180, além da 

subvenção ao ensino particular181.  

Quanto ao método de ensino, ela propôs a “Pratica do ensino intuitivo ou lições 

de cousas”182, um método originário da Alemanha, divulgado na Europa e nos Estados 

Unidos pelos discípulos do pedagogo suíço Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). 

Em síntese, o método intuitivo tinha como fundamento a valorização da percepção 

sensível e a utilização de materiais didáticos – peças do mobiliário escolar – como 

suporte da abordagem dos conteúdos. Método, para os expoentes deste modelo, era 

sinônimo de orientação pragmática sobre como conduzir alunos ao aprendizado 

através da utilização dos materiais e de sua percepção deles. Correspondiam a esta 

forma de ensino, os manuais, destinados aos professores, e que substituíram o livro 

didático destinado aos alunos. O mais famoso deles, o do americano Norman Alison 

Calkins, chamado Primeiras lições de coisas, foi traduzido para o português por Rui 

Barbosa e publicado no Brasil apenas 16 anos depois da publicação de sua versão 

ampliada nos Estados Unidos.183   

Antes da proclamação da República, no ano de 1889, outras propostas de 

Reforma ainda foram elaboradas. Dentre as principais pode-se mencionar os 

“Pareceres” de Rui Barbosa, apresentados como substitutivo à Reforma Leôncio 

                                                           
178 Cf. SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil, p.137. 
179 BRASIL, Decreto n. 7.247, de 19 de abril de 1879, art.5. Acesso em 27 mai. 2017. 
180 Cf. Ibid., art.7. Acesso em 27 mai. 2017. 
181 Cf. Ibid., art.8. Acesso em 27 mai. 2017. 
182 Cf. Ibid., art.9. Acesso em 27 mai. 2017. 
183 Para mais informações sobre o método intuitivo ou Lições de coisas, cf. SHELBAUER, Analete 
Regina. O Método intuitivo e lições de coisas no Brasil do século XIX. In: STEPHANOU, Maria; 
BASTOS, Maria Helena Câmara (Org.) Histórias e Memórias da educação no Brasil. V.2. Petrópolis: 
Vozes, 2005, p.134-137. 
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Carvalho, em 1882; o projeto de Almeida Oliveira, apresentado no mesmo ano; e o 

projeto do Barão de Mamoré, apresentado em 1886, quatro anos depois. No entanto, 

nenhuma destas propostas recebeu o status de dispositivo legal, razão pela qual não 

serão detalhadas por este trabalho. 

Como se percebe nesta breve descrição, o período do segundo reinado deu 

nova vida ao planejamento educacional brasileiro. Mas isso não significa que passos 

tão significativos tenham sido dados em direção à efetivação de um projeto amplo, 

sistemático e planejado. A ideia de estabelecer um Sistema Nacional de Educação, 

por exemplo, não se efetivou no período, permanecendo no rol das ideias que não se 

realizaram.184 As duas razões comumente apontadas para tanto são, primeiramente, 

a falta de investimento na Educação por parte do Império e as condições precárias 

decorrentes dela. Consta que entre 1840 e 1888, a média anual dos recursos 

financeiros investidos em educação foi de 1,8% do orçamento do governo imperial, 

destinando-se para a instrução primária e secundária, a média de 0,47%185. A 

segunda é a descontinuidade manifesta, principalmente, na multiplicidade de 

Reformas implementadas no país em um curto espaço de tempo.  

 

 

2.3. O período da República Velha ou Primeira República 

 

A primeira Constituição do período republicano, promulgada em 1891, como a 

de 1824, não fez qualquer menção a um planejamento educacional. A respeito da 

educação, ela se limitou a enunciar o princípio da laicidade, expresso no parágrafo 6º 

do artigo 72: “será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos”186. Isso 

significa que a proclamação da República e a instauração do regime federativo, não 

trouxe grandes mudanças para a dinâmica do planejamento educacional no país. A 

educação popular foi mantida sob a responsabilidade das unidades federadas, agora 

não mais denominadas ‘províncias’, mas ‘Estados’.  

                                                           
184 Cf. SCHELBAUER, Analete Regina. Ideias que não se realizam: o debate sobre a educação do 
povo no Brasil de 1870 a 1914. Maringá: EDUEM, 1998. 
185 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil, p.167. 
186 BRASIL, Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891. Diário 
Oficial da União, 24 fev. 1891. Disponível em: 
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm˃ Acesso em 29 mai. 2017. Art.72 
§ 6º.   
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Ao longo dos primeiros trinta e cinco anos da República, pelo menos cinco 

diferentes propostas de Reformas Educacionais tiveram espaço no país, contribuindo 

para que a educação nacional se configurasse, ao longo deste período, como uma 

realidade instável.  

 

 

2.3.1. A Reforma Benjamin Constant 

 

Reforma Benjamin Constant é como ficou conhecida a intensa atuação deste 

personagem da História do Brasil durante o tempo em que esteve à frente da 

Secretaria de Estado dos Negócios da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. A 

intensidade da atuação de Constant é evidenciada pela multiplicidade de decretos 

promulgados em um curtíssimo período de tempo. Foram vinte e um ao todo, entre 

maio de 1890 e janeiro de 1891.  

Na esteira do positivismo de seu proponente, o Decreto 891 de 08 de novembro 

de 1890 defendia o ensino livre e leigo em todos os níveis, além da gratuidade no 

nível primário.187 Quanto à organização escolar, ele previa uma estrutura composta 

pela escola primária, dividida em dois ciclos: a de 1º grau para crianças de 7 a 13 anos 

e a de 2º grau para crianças de 13 a 15 anos; a escola secundária, com duração de 7 

anos; e o ensino superior, reestruturado: com cursos politécnico, de direito, de 

medicina e militar.188 

A Reforma Benjamin Constant enfatizou o ensino científico em contraposição 

ao literário ou humanístico, que era apontado por Constant como uma das causas da 

estagnação experimentada da educação do país naquela ocasião. Ela propôs que a 

parte principal do curriculum fosse constituída pelo “estudo das ciências fundamentais, 

em um curso de sete anos, na ordem lógica de sua classificação estabelecida por 

Augusto Comte, um dos mentores da filosofia positivista”189. Além disso, ela promoveu 

                                                           
187 Cf. BRASIL. Decreto n.981 de 8 de novembro de 1890. Approva o Regulamento da Instrucção 
Primaria e Secundaria do Districto Federal. Coleção de Leis do Brasil - 1890, fasc.XI, p.3474. Disponível 
em: ˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-981-8-novembro-1890-515376-
publicacaooriginal-1-pe.html˃. Acesso em 29 mai. 2017.   
188 Cf. PALMA FILHO, João Cardoso. A República e a Educação no Brasil: Primeira República 
(1889-1930). Pedagogia Cidadã – Cadernos de Formação – História da Educação. 3.ed. São Paulo: 
PROGRAD/UNESP/Santa Clara Editora. 2005, p.49-60. 
189 Ibid., p.49. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-981-8-novembro-1890-515376-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-981-8-novembro-1890-515376-publicacaooriginal-1-pe.html
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o “alargamento dos canais de acesso ao ensino superior”190 modificando a visão que 

se tinha do estudo secundário, que deixou de ser visto como parte da formação 

fundamental, para ser visto como meio de ingresso no ensino superior. De maneira 

prática, Benjamim Constant acabou com a supremacia do Colégio Pedro II, no Rio de 

Janeiro, ao fazer do Ginásio Nacional o modelo para o ensino secundário ministrado 

no país, e instituiu a obrigatoriedade de exames, denominados “exames de 

madureza”, por meio dos quais aos alunos poderiam obter o certificado de conclusão 

do ensino secundário e ingressar no ensino superior.191  

 O plano de estudos de Benjamim Constant permaneceu por cerca de oito anos 

em discussão, sendo constantemente alterado em suas disposições originais e não 

foi plenamente executado. Segundo Souza, logo no primeiro ano da tentativa de sua 

implantação, vozes de protesto se levantaram pedindo a sua revogação, o que acabou 

acontecendo, dentre outras razões, em virtude de sua natureza inexequível.192 A 

Reforma Benjamin Constant era mais uma tentativa de aplicação imediata de 

propostas positivistas pela pedagogia brasileira. 

 

 

2.3.2. O Código Epitácio Pessoa  

 

 Em 1901, o então Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores e futuro 

Presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, aprovou o Codigo dos Institutos Officiaes de 

Ensino Superior e Secundario193. O código Epitácio Pessoa, como ficou conhecido 

esse documento, tinha como objetivo regulamentar, mais especificamente, o ensino 

superior. No entanto, ele também tratou do ensino secundário e promoveu uma 

significativa alteração no modo como ele era concebido. Pode-se dizer que foi, 

sobretudo, a partir do Código Epitácio Pessoa que o ensino secundário passou a ser 

visto, principalmente, como porta de entrada para o ensino superior.  

                                                           
190 CUNHA, Luiz Antônio Constant Rodrigues da. A universidade temporã – da Colônia à Era Vargas. 
3.ed. São Paulo: UNESP, 2007, p.155. 
191 BRASIL. Decreto n.981 de 8 de novembro de 1890. Art.33, c. Acesso em 29 mai. 2017.   
192 Cf. SILVA, Geraldo Bastos. A educação secundária: perspectiva histórica e teoria. São Paulo: 
Cia Editora Nacional, 1969 (Atualidades Pedagógicas, vol. 94), p.222.  
193 Cf. BRASIL. Decreto n.3890 de 1 de janeiro de 1901. Approva o Codigo dos Institutos Officiaes de 
Ensino Superior e Secundario, dependentes do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Diário 
Oficial da União - Seção 1 - 25 jan. 1901, p.447. Disponível em: 
˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-3890-1-janeiro-1901-521287-

publicacaooriginal-1-pe.html˃. Acesso em 30 mai. 2017.  
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 De acordo com Saviani, o Código Epitácio Pessoa “ratificou o princípio de 

liberdade de ensino da Reforma Leôncio de Carvalho”194. Isso que pode ser percebido 

no fato de que ele equiparou as escolas privadas às escolas públicas, no que diz 

respeito à possibilidade do oferecimento de certificados que possibilitavam o ingresso 

no ensino superior. Este é um dos aspectos nos quais o projeto de Epitácio Pessoa 

se distingue da Reforma Benjamim Constant.  

 

A reforma Epitácio Pessoa, de 1901, assinalava nova fase na evolução 

do ensino secundário brasileiro, em seguimento ao período iniciado 

pela reforma B. Constant. Comparada com esta última, ela não é 

apenas uma nova reforma, mas, sobretudo, representa mudança 

radical do sentido da atuação federal em face do ensino secundário de 

todo o país. Essa mudança se retrata em dois pontos principais: a 

consolidação da equiparação, ao Colégio Pedro II, tanto dos colégios 

particulares quanto dos estabelecimentos estaduais, e sua 

transformação em instrumento de rigorosa uniformização de todo o 

ensino secundário nacional. Mas, também em relação ao currículo e a 

outros aspectos da organização didática do ensino secundário, a 

reforma Epitácio Pessoa teve o sentido do encerramento do ciclo 

iniciado, logo após 1889, pela primeira reforma republicana do ensino 

secundário.195 

 

 

Essa afirmação mostra que a ênfase real na liberdade de ensino não foi a único 

aspecto no qual o Código Epitácio Pessoa se diferenciou da Reforma anterior. Há pelo 

menos outros dois aspectos nos quais isso também aconteceu. O primeiro deles é a 

proposta de maior centralização do ensino por parte do governo federal, e o segundo 

tem a ver com uma distinção curricular. O Código Epitácio Pessoa “acentuou a parte 

literária dos currículos”196 no ensino secundário, ao invés de enfatizar os estudos 

científicos como fez a Reforma Benjamin Constant. 

 

 

 

 

 

                                                           
194 SAVIANI, Dermeval. Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação, p.35. 
195 SILVA, Geraldo Bastos. A educação secundária: perspectiva histórica e teoria. p.258. 
196 SAVIANI, Dermeval. op.cit., p.35. 
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2.3.3. A Reforma Rivadávia Corrêa 

 

 De todas as Reformas promovidas durante o período da República Velha, a 

mais diferente foi a Reforma Rivadávia Corrêa. Ela ficou historicamente conhecida por 

defender a completa desoficialização do ensino no Brasil.  

Embora as Reformas anteriores fossem afeitas ao ensino livre, nenhuma delas 

e nem mesmo a Constituição de 1901, haviam levado às últimas consequências a 

crença positivista de que o ensino oficial, como ensino outorgado pelo Estado, correria 

o risco de “se constituir em uma religião oficial”197. Logo, o melhor a fazer seria 

desoficializar o ensino, e “por meio da plena liberdade espiritual chegar-se-ia, de modo 

progressivo, à hegemonia do positivismo no seu estágio superior: a convergência 

entre ciência e moral” 198. Tanto as duas primeiras Reformas de impacto no início do 

período republicano (Benjamin Constant e Epitácio Pessoa), quanto a própria 

Constituição de 1901 procuravam garantir a existência e o reconhecimento social do 

ensino livre, mas todas elas o mantiveram na qualidade de subproduto do ensino 

oficial: “aquele criado e mantido pelos poderes públicos, aos quais também pertence 

a titularidade privativa da chancela dos certificados e diplomas”199.  

 A Reforma Rivadávia Corrêa, decretada em abril de 1911, procurou levar às 

últimas consequências as ideias positivistas sobre o ensino livre e trabalhou pela 

completa desoficialização do ensino no Brasil. A conclusão à qual chega Nunes, é a 

de que, Rivadávia Corrêa:  

 

...levando o liberalismo político às últimas consequências, dentro do 
positivismo ortodoxo, resolveu retirar do Estado a interferência no 
setor educacional, estabelecendo o ensino livre. Sem as peias oficiais, 
poderia, julgava ele, o ensino desenvolver-se segundo as 
necessidades imediatas do Brasil. 200 

 

 

                                                           
197 CURY, Carlos Roberto Jamil. A desoficialização do ensino no Brasil: A Reforma Rivadávia. 
Educação e Sociedade. Campinas, v.30, n.108, p.717-798, out/2009, p.718. 
198 CURY, Carlos Roberto Jamil. A desoficialização do ensino no Brasil: A Reforma Rivadávia, p.719. 
199 Ibid., p.718. 
200 NUNES, Maria Tethis. Ensino secundário e sociedade brasileira. Rio de Janeiro: ISEB, 1962, 
p.96. 
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O esforço da Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental na Republica 

em prol da desoficialização do ensino pode ser verificado em alguns de seus primeiros 

artigos, nos quais lemos: 

 

Art. 1º A instrucção superior e fundamental, diffundidas pelos institutos 
creados pela união, não gosarão de privilegio de qualquer especie. Art. 
2º Os institutos, até agora subordinados ao Ministerio do Interior, 
serão, de ora em diante, considerados corporações autonomas, tanto 
do ponto de vista didactico, como do administrativo. Art. 5º O Conselho 
Superior do Ensino, creado pela presente lei, substituirá a funcção 
fiscal do Estado; estabelecerá as ligações necessarias e 
imprescindiveis no regimen de transição que vae da officialização 
completa do ensino, ora vigente, á sua total independencia futura, 
entre a União e os estabelecimentos de ensino. Art. 6º Pela completa 
autonomia didactica que lhes é conferida, cabe aos institutos a 
organização dos programmas de seus cursos, devendo os do Collegio 
Pedro II revestir-se de caracter pratico e libertar-se da condição 
subalterna de meio preparatorio para as academias. 201 

 

 

Como é possível perceber nestes artigos mencionados, a Lei Orgânica 

procurou efetivar a desoficialização do ensino, primeiramente, por meio de estratégias 

diretas, tais como o enfraquecimento da fiscalização e a abertura para a absoluta 

autonomia curricular por parte dos diversos estabelecimentos de ensino. Mas ela 

procurou fazê-lo também por meio de estratégias indiretas, dentre as quais destacam-

se duas inovações. A primeira foi a criação do “exame de admissão”202, 

posteriormente denominado vestibular, criado para funcionar como mecanismo 

autônomo de recepção de alunos, uma vez que sem exigência de comprovação de 

escolaridade prévia. A outra foi a substituição do diploma, que, na legislação 

precedente, tinha valor oficial e profissionalizante, pelo certificado, um atestado de 

conclusão que não contava com os privilégios do diploma. 203 Como afirma Almeida 

                                                           
201 BRASIL, Decreto n. 8.659, de 5 de abril de 1911. Approva a lei Organica do Ensino Superior e do 
Fundamental na Republica. Diário Oficial da União - Seção 1 - 06 abr. 1911, p.3983. Disponível em: 
˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8659-5-abril-1911-517247-
publicacaooriginal-1-pe.html˃. Acesso em 02 jun. 2017.   
202  “Para concessão da matricula, o candidato passará por exame que habilite a um juizo de conjuncto 
sobre o seu desenvolvimento intellectual e capacidade para emprehender efficazmente o estudo das 
materias que constituem o ensino da faculdade. § I. O exame de admissão a que se refere este artigo 
constará de prova escripta em vernaculo, que revele a cultura mental que se quer verificar e de uma 
prova oral sobre línguas e sciencias” (BRASIL, Decreto n. 8.659, de 5 de abril de 1911, art.65. Acesso 
em 02 jun. 2017.   
203 “O estudante que terminar as provas escolares receberá, mediante o pagamento da taxa respectiva, 
o certificado que lhe competir, de accôrdo com os regulamentos especiaes” (BRASIL, Decreto n. 8.659, 
de 5 de abril de 1911, art.124. Acesso em 02 jun. 2017). 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8659-5-abril-1911-517247-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8659-5-abril-1911-517247-publicacaooriginal-1-pe.html
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Junior: na Reforma Rivadávia “não se fiscalizam as escolas; não há exames oficiais; 

entra em eclipse a prova de capacidade para o exercício profissional”204.  

 O aspecto de descontinuidade da Reforma Rivadávia Corrêa foi tão grande, 

que foi percebido já em seus dias, ainda que de maneira positiva. No ano seguinte ao 

Decreto que promulgava a Lei Orgânica, um livro com comentários feitos por uma 

consultoria e assumidos pelo próprio autor do Decreto foi publicado. A introdução 

deste livro descreve o intento da Reforma Rivadávia Corrêa dizendo que: 

 

...desandando, em boa hora, as veredas percorridas pelos seus 
antecessores, o Sr. RIVADÁVIA CORRÊA abandonou a terapêutica 
paliativa, tão cômoda quão ineficaz, e enveredou francamente pelo 
largo caminho da reconstrução205. 
 

 

2.3.4. A Reforma Carlos Maximiliano 

 

 Se a Reforma Rivadávia Corrêa costuma ser considerada a mais diferente 

dentre as cinco reformas educacionais dos anos iniciais do período republicano, a 

Reforma Carlos Maximiliano costuma ser considerada “a reforma educacional mais 

inteligente realizada durante toda a Primeira República”206. Segundo Palma Filho, a 

inteligência desta Reforma proposta pelo Decreto 11.530, de 18 de março de 1915207, 

promulgado pelo então presidente Wenceslau Braz e seu Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores, Carlos Maximiliano, encontra-se no fato de que ela procurou 

manter os progressos propostos pelas várias Reformas precedentes, conciliando cada 

um deles com a experiência educacional anterior.  

 Em relação à Reforma Rivadávia Corrêa, a Reforma Carlos Maximiliano 

promoveu muitas descontinuidades. Primeiramente, ela restringiu significativamente 

                                                           
204 ALMEIDA JUNIOR, Antonio Ferreira de. Enquanto se espera pelas diretrizes e bases. Revista da 
Faculdade de Direito da UFPR, v.1. N.0, 1953. Disponível em: 
˂http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/6167/4398˃. Acesso em 05 jun. 2017. 
205 Cf. MOACYR, Primitivo. A instrução e a República. v.4. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1942. 
p.viii. 
206 PALMA FILHO, João Cardoso. A República e a Educação no Brasil: Primeira República (1889-
1930), p.5. 
207 Cf. BRASIL, Decreto n.11.530, de 18 de março de 1915. Reorganiza o ensino secundario e o 
superior na Republica. Diário Oficial da União - Seção 1 - 19 mar. 1915, p.2977. Disponível em: 
˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11530-18-marco-1915-522019-
republicacao-97760-pe.html˃. Acesso em 05 jun. 2017. 

http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/6167/4398
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11530-18-marco-1915-522019-republicacao-97760-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11530-18-marco-1915-522019-republicacao-97760-pe.html
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a liberdade de ensino, limitando a equiparação entre os estabelecimentos privados e 

públicos, como se vê nos seguintes artigos: 

 

Art.24. Nenhum estabelecimento de instrucção secundaria, mantido 
por particulares com intento de lucro ou de propaganda philosophica 
ou religiosa, poderá ser equiparado ao Collegio Pedro II. Art.25. Não 
será equiparada ás officiaes academia que funccione em cidade de 
menos de cem mil habitantes, salvo si esta for capital de Estado de 
mais de um milhão de habitantes e o instituto fôr fortemente 
subvencionado pelo governo regional. Art.26. Não podem ser 
equiparadas ás officiaes mais de duas academias de Direito, 
Engenharia ou Medicina em cada Estado, nem no Districto Federal; e, 
onde haja uma official, só uma particular póde ser a ella equiparada.208 

 

  

Em segundo lugar, ela também retomou a prática da concessão e registro de 

diplomas, determinando que estabelecimentos privados de ensino se submetessem à 

fiscalização, tendo em vista o registro de seus diplomas nas repartições federais. 

 

As academias que pretenderem que os diplomas por ellas conferidos 
sejam registados nas repartições federaes, afim de produzirem os fins 
previstos em leis vigentes requererão ao Conselho Superior do Ensino 
o deposito da quota de fiscalização na Delegacia Fiscal do Estado em 
que funccionarem.209  

 

 

Finalmente, a Reforma Carlos Maximiliano propôs a exigência de comprovação 

oficial de conclusão do ensino secundário como pré-requisito de ingresso no ensino 

superior, como se lê no artigo transcrito a seguir:  

 

O candidato a exame vestibular deve exhibir:  a) certificado de 
approvação em todas as materias que constituem o curso gymnasial 
do Collegio Pedro II, conferido pelo mesmo collegio ou pelos institutos 
a elle equiparados, mantidos pelos governos dos Estados e 
inspeccionados pelo Conselho Superior do Ensino; b) recibo da taxa 
estipulada no Regimento Interno.210  

 

 

                                                           
208 BRASIL, Decreto n.11.530, de 18 de março de 1915. Acesso em 05 jun. 2017. 
209 BRASIL, Decreto n.11.530, de 18 de março de 1915. Acesso em 05 jun. 2017. 
210 Ibid., art.78. Acesso em 05 jun. 2017. 
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O que esses exemplos parecem mostrar é que, no entendimento da Reforma 

Carlos Maximiliano, reorganizar o ensino significava corrigir o suposto desvio 

promovido pela Reforma Rivadávia Corrêa no quadriênio anterior, atenuando os 

efeitos da ideia positivista de ensino livre, e promovendo mais uma vez a oficialização 

do ensino. Foi o que ela tentou, de fato, realizar. 

 

 

2.3.5. A Reforma João Luiz Alves  

 

A última das Reformas do início do período republicano foi proposta por João 

Luís Alves, Ministro da Justiça e Negócios Interiores do governo do presidente Artur 

Bernardes. Ela também ficou conhecida como Lei Rocha Vaz, nome de um professor 

da Faculdade de Medicina atuante no Rio de Janeiro. Como lemos na epigrafe do 

Decreto 16.782-A de 13 de janeiro de 1925, a Reforma tinha como propósito 

estabelecer o concurso da União para a difusão do ensino primário, organizar o 

Departamento Nacional do Ensino, e reformar o ensino secundário e superior.211  

De acordo com Dermeval Saviani, essa reforma reforçou e ampliou os 

mecanismos de controle instituídos pela Reforma Carlos Maximiliano212, o que 

aconteceu, dentre outras formas, pela da criação do Departamento Nacional do 

Ensino, órgão por meio do qual o Governo federal ampliou sua intervenção sobre a 

educação nacional, abrangendo inclusive o ensino primário. O Departamento se 

dividia em seções, dentre as quais uma era a seção do Ensino, cuja atividade é 

regulada pelo seguinte artigo:  

 

(Art. 8º). À Seção do Ensino cabe o estudo de todos os assuntos 

peculiares aos estabelecimentos federais de ensino superior e 

secundário e aos a êstes equiparados, às escolas e estabelecimentos 

de ensino científico, literário, artístico e profissional, subordinados ao 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores, subvencionados, 

mantidos, ou fiscalizados pela União e aos institutos de ensino 

                                                           
211 BRASIL, Decreto n.16.782-A, de 13 de janeiro de 1925. Estabelece o concurso da União para a 
diffusão do ensino primario, organiza o Departamento Nacional do Ensino, reforma o ensino secundario 
e o superior e dá outras providencias. Diário Oficial da União, 07 abr. 1925. Disponível em: 
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D16782aimpressao.htm˃. Acesso em 06 jun. 
2017.  
212 Cf. SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil, p.170. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D16782aimpressao.htm
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primário por esta subvencionados, assim como a fiscalização dos 

estabelecimentos de ensino particular, como fôr regulada.213 

 

 

 A Lei Rocha Vaz propôs significativas alterações para o funcionamento do 

ensino secundário. Ele passou a funcionar num período de seis anos, sendo que os 

cinco primeiros eram suficientes para a aquisição da certificação necessária para o 

ingresso no ensino superior, e o sexto ano, composto fundamentalmente por 

disciplinas de humanidades, não era obrigatório. Ela tornou seriado o ensino 

secundário, obrigatória a frequência às aulas para a ascensão acadêmica, e suprimiu 

os exames parcelados de preparatórios.214 Segundo Jorge Nagle:  

 

...a implantação generalizada de um ensino ginasial, seriado e com 
frequência obrigatória, e o alargamento das funções normativas e 
fiscalizadoras da União quanto à instrução secundária de todo o país, 
constituíram os aspectos fundamentais desta nova lei do ensino.215 

 

 

Com essa descrição percebe-se que os anos iniciais do período republicano 

intensificaram as iniciativas de planejamento educacional no Brasil. Esta 

intensificação apenas evidenciou o que acontecera no período da monarquia, e trouxe 

à existência uma multiplicidade ainda maior de propostas de reforma educacional que 

insistiam em inserir tendências polares em nossa legislação, no que dizia respeito a 

três grandes questões: a oficialização ou não do ensino, a sua centralização ou não, 

e a própria natureza do ensino, se ele deveria dirigir-se mais intensamente à formação 

científica ou humana. Toda essa sucessão de reformas com tendências contraditórias 

apenas contribuiu para a instabilidade de nossa condição pedagógica no período.  

 

 

 

                                                           
213 BRASIL, Decreto n.16.782-A, de 13 de janeiro de 1925. Art.8. Acesso em 06 jun. 2017.  
214 Cf. BRASIL, Decreto n.16.782-A, de 13 de janeiro de 1925. Acesso em 06 jun. 2017. “O certificado 
de approvação final ao 5º anno do curso secundario é condição inidispensavel para admissão a exame 
vestibular para matricula em qualquer curso superior, supprimidos os exames parcellados de 
preparatórios” (Art.54). 
215 NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na primeira república. p.149. 
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2.4. O PNE: do surgimento da ideia ao primeiro imperativo  

 

A década de 20 do século passado foi chave para a história da educação no 

Brasil. Como afirma Azanha, foi nesta década que “a questão educacional 

amadureceu e chegou-se à percepção coletiva da educação como um problema 

nacional”.216 O que a década de 20 foi para a história da educação brasileira de um 

modo geral, a de 30 foi para a história do planejamento educacional. Foi nesta década, 

por exemplo, que a ideia de um Plano Nacional de Educação surgiu e foi consolidada.  

É bem provável que a primeira menção a um Plano Nacional de Educação 

tenha sido feita início no início da década de 30, no contexto do recém-criado 

Conselho Nacional de Educação. O CNE, instituído em 11 de abril de 1931 pela 

Reforma Francisco Campos, recebeu, dentre outras, a atribuição de:  

 

...sugerir providencias tendentes a ampliar os recursos financeiros, 
concedidos pela União, pelos Estados ou pelos municípios à 
organização e ao desenvolvimento do ensino, em todos os seus 
ramos.217  

 

 

Atendendo a esta atribuição, o conselheiro João Simplício Alves de Carvalho 

propôs a criação de uma comissão especial para a redação de um plano a ser 

apresentado ao Governo da República e dos Estados.218 A proposta era que o CNE 

designasse: 

 

...uma ou mais comissões para o preparo e a redação de um plano 
nacional de educação, que deve ser aplicado e executado dentro de 
um período de tempo, que nele será fixado. Esse plano procurará 
satisfazer as exigências da atualidade brasileira, tomando em 
consideração as condições sociais do mundo, e assegurará, pela sua 
estrutura e pela sua aplicação, o fortalecimento da unidade brasileira, 
o revigoramento racial de sua gente e o despertar dos valores 
indispensáveis ao seu engrandecimento econômico; e, depois de 
estudado e aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, será 

                                                           
216 AZANHA, José Mario Pires. Política e planos de educação no Brasil, p.70. 
217 Cf. BRASIL, Decreto n.19.850, de 11 de abril de 1931. Crêa o Conselho Nacional de Educação. 
Diário Oficial da União – 15 abr. 1931, p.5799. Disponível em: 
˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19850-11-abril-1931-515692-
publicacaooriginal-1-pe.html˃. Acesso em 08 jun. 2017.  
218 Cf. CURY, Carlos Roberto Jamil. Por um Plano Nacional de Educação: Nacional, Federativo, 
Democrático e Efetivo. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação. Goiânia, v.25, 
n.1, p.13-30, jan/abr., 2009.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19850-11-abril-1931-515692-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19850-11-abril-1931-515692-publicacaooriginal-1-pe.html
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submetido ao exame do Governo da República e á consideração dos 
Governos dos Estados.219 

 

 

Em linhas gerais, a proposta de Carvalho sugeria que o plano contemplasse: a) as 

diretrizes gerais do ensino; b) a distribuição geográfica das escolas, centros culturais, 

etc.; c) o acesso do proletariado urbano e rural à educação; d) as suas fontes de 

financiamento;220 o que nos leva a crer que o uso de Plano na referida proposta possui 

um sentido ainda genérico. 

Ao mesmo tempo em que a ideia de um Plano Nacional de Educação começava 

a ser debatida no contexto de uma instância governamental – o CNE – ela também 

surgia no contexto da intelectualidade brasileira. Uma iniciativa relevante, neste 

sentido, foi o Movimento dos Pioneiros da Educação. Trata-se de um grupo que era 

formado por estudiosos de diferentes concepções ideológicas, mas que se uniram em 

torno de postulados comuns: a defesa de uma educação pública, obrigatória, laica e 

gratuita. O documento mais importante deste movimento, o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, foi publicado em novembro de 1932. Escrito por Fernando de 

Azevedo e apoiado por outros 25 intelectuais, além de oferecer um diagnóstico da 

condição da educação brasileira naquele período, e um conjunto de denúncias a 

respeito desta condição, o Manifesto sugeria caminhos para a superação da condição 

diagnosticada. Dentre eles estava a elaboração de um “Plano de reconstrução 

Educacional”221, que corrigisse aquilo que o documento considerava o equívoco 

capital da educação nacional do período: a “falta de continuidade e articulação do 

ensino, em seus diversos graus, como se não fossem etapas de um mesmo 

processo”222. 

Apenas um mês depois, em dezembro de 1932, teve lugar no país outra 

iniciativa relevante no fomento da ideia de um Plano Nacional de Educação. Trata-se 

da V Conferência Nacional de Educação, organizada pela ABE (Associação Brasileira 

de Educação), que havia sido fundada em outubro de 1924, no Rio de Janeiro, através 

                                                           
219 CURY, Carlos Roberto Jamil. Por um Plano Nacional de Educação: Nacional, Federativo, 
Democrático e Efetivo. p.2. 
220 Cf. Ibid., p.15. 
221 AZEVEDO. Fernando de. [et all]. Manifesto dos pioneiros da educação nova (1932) e dos 
Educadores (1959) Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. (Coleção 
Educadores), p.51. 
222 Ibid., p.51. 
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dos esforços de Heitor Lyra da Silva.223 A Conferência versava exatamente sobre as 

atribuições dos governos federal, estadual e municipal, na efetivação da educação 

nacional, e gerou dois documentos: um anteprojeto de lei, assinado por Anísio Teixeira 

(1900-1971), como presidente de uma comissão formada por dez educadores 

indicados pela ABE, visando subsidiar a Constituinte de 1934, e um esboço de Plano 

elaborado para complementar o anteprojeto. 

Como consequência desses esforços, a Carta Constitucional de 1934 incluiu 

todo um capítulo para tratar da questão educacional, e também um imperativo para a 

elaboração de um Plano Nacional de Educação. Ele é encontrado no art.150, que 

estabelece como competência da União: “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”224. Os principais 

estudiosos dos Planos Nacionais de Educação no Brasil são unanimes em afirmar a 

influência, tanto do Movimento dos Pioneiros da Educação Nova, quanto das 

Conferências da ABE, nas decisões da Constituinte de 1934 a respeito da educação. 

Como afirma Rocha, “há um ator político-educacional moderno no contexto daquela 

constituinte: trata-se do ator que na primeira metade dos anos de 1930 expressou o 

movimento renovador da educação”225. É também o que defende Saviani, para quem, 

ao sinalizar na direção da organização do Sistema Nacional de Educação, “a 

Constituição de 1934 deu força legal à exigência contida no ‘Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova’”226.  

 

 

2.5. Da primeira tentativa, ao primeiro Plano: a ideia de Plano em discussão 

 

 A primeira tentativa de elaboração e efetivação de um Plano Nacional de 

Educação aconteceu nos anos imediatamente seguintes ao do primeiro imperativo. 

                                                           
223 Cf. SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil, p.229.   
224 BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Diário 
Oficial da União, 16 jul. 1934. Disponível em: 
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm˃. Acesso em 08 jun. 2017. 
225 ROCHA, Marlos Bessa Mendes da. Tradição e Modernidade na Educação: o processo constituinte 
de 1933-34. In: FÁVERO, Osmar. A educação nas constituintes brasileiras, 1823-1988. Campinas: 
Autores Associados, 2005, p.122.  
226 SAVIANI, Dermeval. Da LDB ao novo PNE: por uma outra política educacional, p.274.  

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
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Apenas três anos depois da promulgação da nova Carta Constitucional em 1934, o 

Conselho Nacional de Educação entregou à Presidência da República um anteprojeto.  

A elaboração do anteprojeto de Plano seguiu a crença básica dos educadores 

da ABE, de que “as decisões do campo da educação se imporiam pela sua 

racionalidade técnica”227.  

 

Assim, o Ministro da Educação e Saúde Pública e o Conselho Nacional 
de Educação, encaminharam aos Estados, a instituições diversas 
(como associações, embaixadas, ginásios, colégios, sindicatos, centro 
de cultura), ao Exército, professores catedráticos e ilustres do ensino 
médio e do ensino superior e a diversas personalidades um 
questionário com 207 quesitos. O Conselho Nacional de Educação – 
CNE – centralizou as respostas, tendo enviado o anteprojeto ao 
Congresso Nacional, após meses de discussão interna.228 

 

 

A Câmara dos Deputados recebeu o anteprojeto, mas sua tramitação foi 

dificultada pelo entendimento de que a recepção do documento, na íntegra, feriria a 

Constituição de 1934, que dotara os Estados de autonomia quanto à efetivação do 

ensino primário, que o anteprojeto insistia em regulamentar. Em um dos pareceres 

preliminares, o relator da matéria na Câmara, Deputado Raul Bittencourt, argumenta 

que o anteprojeto: 

 

Com 504 artigos, estende-se por todos os setores da educação, não 
apenas para lhes ditar princípios normativos gerais, porém, descendo 
a minúcias só cabíveis na organização dos sistemas educativos, ou 
até em regulamentos e instruções, e, destarte, sufoca as iniciativas da 
legislação estadual complementar anquilosando o instrumento flexível 
com que a Constituição dotou o país para congregar as atividades 
educacionais de todos os poderes públicos.229 

 

 

Na conclusão, por sua vez, ele afirma:  

 

                                                           
227 HORTA, José Silvério Baia. Plano Nacional de Educação: da tecnocracia à participação 
democrática. In: CURY, Carlos Roberto Jamil; HORTA, Jose Silvério Baia; BRITO, Vera Lucia Alves. 
Medo à liberdade e compromisso democrático: LDB e Plano Nacional de Educação. São Paulo: 
Pioneira, 1997, p.142.  
228 CURY Carlos Roberto Jamil. O Plano Nacional de Educação: Duas formulações. Cadernos de 
Pesquisa. São Luis/MA, n.104, p.162-180, jul/1998, p.165. 
229 BRASIL. Diário do Poder Legislativo. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 1937, p.39894. 
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O projeto do plano nacional de educação, elaborado pelo Conselho 
Nacional de Educação e remetido à Câmara pelo Presidente da 
República, não se encontra em tais condições, porque não 
corresponde ao espírito da Constituição, porque suscita controvérsias 
de ordem jurídica, pedagógica e prática, exigindo completa 
remodelação de estrutura, embora abrigue aproveitáveis sugestões. 
Não bastará, pois que seja meramente revisto. Será necessário um 
substitutivo integral ou, ao menos de alguns capítulos.230 

 

 

Diante da conclusão supramencionada, a decisão da Câmara foi enviar o 

anteprojeto a uma Comissão interna para estudos posteriores. Essa Comissão, no 

entanto, não teve tempo para realizar qualquer atividade, pois em 10 de novembro de 

1937 a nação adentrava ao Estado Novo, que teve como uma de suas consequências 

o fechamento do Congresso.231 

 Embora devesse sua existência ao Manifesto de 32, o anteprojeto de Plano de 

1937 se distanciava do ideário do Manifesto em virtude de sua natureza mais 

centralizadora.232 O anteprojeto identificava a ideia de Plano com a de princípios ou 

diretrizes educacionais abrangentes. A prevalência desta identificação, contudo, não 

duraria muito tempo. Durante o período do Estado Novo (1937-1945) surgiria uma 

concepção mais pragmática de Plano, relacionada à operacionalização de uma 

política educacional, à qual se relacionaria mais propriamente a ideia de diretrizes ou 

bases. Neste período, entendeu-se que “a promulgação de uma lei geral de ensino, 

ou seja, de um Código da Educação Nacional, apresentava-se como condição prévia 

para a elaboração de um plano de educação”233. Consequentemente, a elaboração 

deste Código tornou-se mais urgente do que a do Plano, e a Constituição Federal de 

1946 estabeleceu como responsabilidade da União “legislar sobre diretrizes e bases 

                                                           
230 BRASIL. Diário do Poder Legislativo. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 1937, p.39906. 
231 Cf. CURY, Carlos Roberto Jamil. O Plano Nacional de Educação de 1936/1937. Anais do 7º 
Congresso da SBHE (Sociedade Brasileira de História da Educação). Disponível em: 
˂http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/01-
%20ESTADO%20E%20POLITICAS%20EDUCACIONAIS%20NA%20HISTORIA%20DA%20EDUCAC
AO%20BRASILEIRA/O%20PLANO%20NACIONAL%20DE%20EDUCACAO%20DE%201936%20-
%201937.pdf˃. Acesso em 21 jun. 2017. 
232 O Manifesto tinha uma visão descentralizadora, como mostra seu texto: “Por menos que pareça, à 
primeira vista, não é, pois, na centralização, mas na aplicação da doutrina federativa e 
descentralizadora, que teremos de buscar o meio de levar a cabo, em toda a República, uma obra 
metódica e coordenada, de acordo com um plano comum, de completa eficiência, tanto em intensidade 
como em extensão” (AZEVEDO. F. de. [et all]. Manifesto dos pioneiros da educação nova (1932) e 
dos Educadores (1959), p.47-48). 
233 HORTA, Jose Silvério Baia. Plano Nacional de Educação: da tecnocracia à participação 
democrática. p.149-150. 

http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/01-%20ESTADO%20E%20POLITICAS%20EDUCACIONAIS%20NA%20HISTORIA%20DA%20EDUCACAO%20BRASILEIRA/O%20PLANO%20NACIONAL%20DE%20EDUCACAO%20DE%201936%20-%201937.pdf
http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/01-%20ESTADO%20E%20POLITICAS%20EDUCACIONAIS%20NA%20HISTORIA%20DA%20EDUCACAO%20BRASILEIRA/O%20PLANO%20NACIONAL%20DE%20EDUCACAO%20DE%201936%20-%201937.pdf
http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/01-%20ESTADO%20E%20POLITICAS%20EDUCACIONAIS%20NA%20HISTORIA%20DA%20EDUCACAO%20BRASILEIRA/O%20PLANO%20NACIONAL%20DE%20EDUCACAO%20DE%201936%20-%201937.pdf
http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/01-%20ESTADO%20E%20POLITICAS%20EDUCACIONAIS%20NA%20HISTORIA%20DA%20EDUCACAO%20BRASILEIRA/O%20PLANO%20NACIONAL%20DE%20EDUCACAO%20DE%201936%20-%201937.pdf
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da educação nacional”234, o que se cumpriu, depois de anos de discussão, em 1961, 

quando da promulgação da primeira LDB235. 

Em coerência com a premissa estabelecida no período do Estado Novo, de que 

a elaboração de um Plano dependia da elaboração prévia de um Código da Educação 

Nacional, um ano depois da promulgação da LDB, o nosso primeiro Plano de 

Educação foi elaborado; em 1962, portanto. A elaboração foi prevista pela Lei de 

Diretrizes e Bases recém promulgada, não propriamente por iniciativa dos 

proponentes da LDB, mas da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados.  

Um detalhe importante é que a previsão no texto da LDB não incluía o adjetivo 

“nacional”, o que, segundo VillaLobos, pode ser explicado pela tendência favorável à 

descentralização e liberdade de ensino que caracterizava a própria LDB.236 A 

supressão do adjetivo, no entanto, aconteceu apenas no texto da LDB que previa o 

Plano. O texto do Plano o trouxe de volta, como veremos no capítulo seguinte, que 

tem como propósito, exatamente, analisar o nosso primeiro PNE. 

 

                                                           
234 Cf. BRASIL, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Diário Oficial 
da União, 19 set. 1946. Disponível em: 
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm˃. Acesso em 21 jun. 2017. Art.5º, 
XV, alínea d) 
235 Cf. BRASIL, Lei n.4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Diário Oficial da União, 27 dez. 1961, p.11429. Disponível em: 
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm˃. Acesso em 21 jun. 2017. 
236 VILLALOBOS, João Eduardo Rodrigues. Considerações acerca do Plano Nacional de Educação, 
p.246. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.024-1961?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm
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3. O PRIMEIRO PNE 
 

A partir do Manifesto dos pioneiros da Educação Nova de 1932 começou a 

amadurecer no Brasil a convicção de que era necessário planejar a dimensão 

pedagógica da vida nacional. Organizados em um movimento intelectual e político que 

tinha como ponto de encontro oficial a ABE (Associação Brasileira de Educação), os 

educadores escolanovistas divulgaram ideias e promoveram atividades que 

resultaram na incorporação de um espírito pedagógico mais democrático pela 

Constituição de 1934, que estabeleceu o ensino primário integral, obrigatório e 

gratuito237, vinculou recursos da União e dos Estados para fundos destinados à 

educação238, e atribuiu ao CNE (Conselho Nacional de Educação) a tarefa de elaborar 

um Plano Nacional239.  

Um anteprojeto de Plano chegou a ser apresentado no ano de 1937, mas 

sequer foi apreciado, em virtude do advento do Estado Novo. A partir de então, a ideia 

de um PNE ficou adormecida até à década de 60, quando o primeiro Plano Nacional 

foi efetivamente elaborado e aprovado. O objetivo deste capítulo é considerar como o 

planejamento educacional brasileiro caminhou na direção do estabelecimento deste 

Plano e oferecer uma apreciação de seu texto. 

 

 

3.1. A ideia de plano no Plano de 1962   

 

O primeiro Plano Nacional de Educação de nossa história foi elaborado no 

contexto de uma iniciativa mais ampla de planejamento público no país. Pode-se dizer 

que em boa medida, ele foi resultado da sistemática de planejamento geral na qual o 

Brasil entrara nos anos anteriores à sua elaboração. Referimo-nos aqui ao momento 

histórico que compreende o período do Estado Novo (1937-1946) e do governo Dutra 

                                                           
237 “O plano nacional de educação constante de lei federal, nos termos dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, 
letras a e e., só se poderá renovar em prazos determinados, e obedecerá às seguintes normas: a) 
ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos adultos” BRASIL, 
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. art. 150, ¶ único, 
alínea A. Acesso em 01 ago. 2017.  
238 “A União, os Estados e o Distrito Federal reservarão uma parte dos seus patrimônios territoriais para 
a formação dos respectivos fundos de educação”. Ibid., art. 157. Acesso em 01 ago. 2017. 
239 “Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, organizado na forma da lei, elaborar 
o plano nacional de educação para ser aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as 
medidas que julgar necessárias para a melhor solução dos problemas educativos bem como a 
distribuição adequada dos fundos especiais”. Ibid., art. 152. Acesso em 01 ago. 2017. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed


92 
 

(1946-1951), e, principalmente, o de Juscelino Kubitschek (1956-1960).240 O destaque 

ao período de JK deve-se ao fato de que no planejamento dois primeiros governos, a 

educação foi contemplada apenas de passagem, enquanto no planejamento do 

governo de JK ela figurou como meta setorial específica.  

Isso não significa que no governo JK e a partir dele a educação tenha passado 

a ser pensada de forma autônoma. Pelo menos três fatores evidenciam isso. O 

primeiro é que o Ministro da Educação e Cultura não estava inicialmente incluso no 

Conselho de Desenvolvimento criado por JK no primeiro dia de seu governo.241 Sua 

inclusão aconteceria somente três anos depois, em junho de 1959.242 O segundo é 

que a própria educação foi uma meta incluída a posteriori no Plano de Metas, e com 

um único objetivo principal: suprir uma carência de pessoal técnico para a atividade 

produtiva industrial. O que o Plano de Metas de JK previa com respeito à educação 

era simplesmente a “intensificação da formação de pessoal técnico e orientação da 

Educação para o Desenvolvimento”243. O terceiro é que o Plano de metas destinava 

um irrisório percentual de recursos ao cumprimento da meta referente à educação: 

apenas 3,4% dos investimentos previstos.  

O que é importante perceber neste tópico é que há, no Brasil, uma relação 

original entre o planejamento governamental e uma tendência desenvolvimentista. E, 

uma vez que o planejamento educacional brasileiro, e mais especificamente, a ideia 

de um Plano Nacional de Educação, efetivamente nasceu como um braço do 

                                                           
240 Cf. FAUSTO, Boris. História do Brasil, p.360-368. 
241 Cf. BRASIL. Decreto n. 38.744, de 01 de fevereiro de 1956. Cria o Conselho do Desenvolvimento e 
dá outras providências. Diário Oficial da União – 01 fev. 1956, p.1897. Disponível em: 
˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-38744-1-fevereiro-1956-338702-
publicacaooriginal-1-pe.html˃. Acesso em 04 ago. 2017. 
242 Cf. BRASIL. Decreto n.46.260, de 25 de junho de 1959. Cria, no Conselho do desenvolvimento, 
Grupo Executivo a fim de estabelecer, propor ou promover normas e meios para a integrada situação 
do Governo e da iniciativa privada no incremento e reestruturação do sistema de ensino técnico-
cientifico-profissional, de natureza particular ou de jurisdição governamental. Diário Oficial da União – 
3 jul. 1959, p.15177. Disponível em: ˂ http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-
46260-25-junho-1959-385330-publicacaooriginal-1-pe.html˃. Acesso em 04 ago. 2017. Segundo o 
verbete Conselho do Desenvolvimento do Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil (CPDOC), mantido pela Fundação Getúlio Vargas: “O conselho era integrado 
por quase todos os ministros de Estado, pelos chefes do Gabinete Militar e do Gabinete Civil, e ainda 
pelos presidentes do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). 
Os ministros da Educação e Cultura e do Trabalho, Indústria e Comércio só foram admitidos a partir de 
1959, juntamente com o diretor-geral do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP)” 
(Disponível em: ˂http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-do-
desenvolvimento˃. Acesso em 04 ago. 2017.). 
243 BRASIL. Programa de Metas do Presidente Juscelino Kubitschek. Rio de Janeiro: Departamento 
de Imprensa Nacional, 1958, p.95-96.  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-do-desenvolvimento
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-do-desenvolvimento
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planejamento governamental geral, é possível concluir – pelo menos a princípio – que 

ele também apresentou, originalmente, essa mesma tendência. 

Essa conclusão pode ser aprofundada se considerado o fato de que essa 

relação entre planejamento e desenvolvimento não foi impressa casualmente em 

nossos documentos oficiais. Na verdade, ela foi propositadamente fomentada por 

intelectuais que, com incentivo governamental, se dedicaram à elaboração de um 

ideário que pudesse justificar a canalização dos esforços dos mais diferentes aspectos 

da vida cultural da nação para a busca do desenvolvimento econômico do país.244 A 

educação não escaparia disso. 

Obviamente, o pensamento pedagógico no Brasil durante esse período não era 

exclusivo. Como afirma Moura:  

 

De 1946 a 1964, o campo educacional é polarizado em torno de duas 
visões distintas de educação. A primeira, sob a bandeira do nacional 
desenvolvimentismo, vê o Estado como o planejador do 
desenvolvimento do país e o protagonista na libertação da 
dependência externa. Por outro lado, as tendências privatistas 
rechaçam o intervencionismo e ingerência estatal.245 

 

 

Mas a bandeira do nacional-desenvolvimentismo tremulou mais alta e desfrutou de 

certa hegemonia no planejamento geral e educacional do período.  

Um exemplo da supremacia desenvolvimentista na intelligentsia brasileira 

deste período, e de sua influência sobre a dimensão pedagógica, é Álvaro Vieira Pinto 

(1909-1987), pensador responsável pelo Departamento de Filosofia do ISEB. Vieira 

                                                           
244 O capítulo 1 menciona como exemplo dessa coalisão entre governo e academia o ISEB (Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros). Criado em 1955, no governo Café Filho, ele unia intelectuais com a 
finalidade de “analisar a realidade brasileira e assessorar o governo no intuito de orientar a política de 
desenvolvimento nacional” (SOUZA, Edson Rezende de. O ISEB: a Intelligentsia Brasileira a serviço 
do nacional-desenvolvimentismo na década de 1950, p.152). Conforme afirma o decreto que deu 
origem ao Instituto, ele se destinaria ao: “o estudo, o ensino e a divulgação das ciências sociais, 
notadamente da sociologia, da história, da economia, da política, especialmente para o fim de aplicar 
as categorias e os dados dessas ciências às análises e à compreensão crítica da realidade brasileira, 
visando à elaboração de instrumentos teóricos que permitam o incentivo e a promoção do 
desenvolvimento nacional” (Brasil, Decreto, n.37.608, de 14 de Julho de 1955. Institui no Ministério da 
Educação e Cultura um curso de altos estudos sociais e políticos, denominado Instituto Superior de 
Estudos Brasileiros, dispõe sobre o seu funcionamento e dá outras providências. Diário Oficial da União 
– 15 jul. 1955, p.13641. Disponível em: ˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-
1959/decreto-37608-14-julho-1955-336008-publicacaooriginal-1-pe.html˃. Acesso em 22 out. 2017). 
245 MOURA, E. da S. A construção da ideia de plano nacional de educação no Brasil: 
antecedentes históricos e concepções. 36ª Reunião ANPED. Disponível em: 
˂http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt05_trabalhos_pdfs/gt05_3246_texto.pdf˃. 
Acesso em 06 ago. 2017. 

http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt05_trabalhos_pdfs/gt05_3246_texto.pdf
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Pinto defendia a existência de uma tensão dialética entre educação e 

desenvolvimento e afirmava que o papel fundamental da primeira era a promoção do 

segundo.246 Logo, a nação deveria educar para o desenvolvimento, o que, em suas 

palavras, significaria: 

 
...despertar no educando novo modo de pensar e de sentir a 
existência, em face das condições nacionais com que se defronta; é 
dar-lhe a consciência de sua constante relação a um país que precisa 
do seu trabalho pessoal para modificar o estado de atraso; é fazê-lo 
receber tudo quanto lhe é ensinado por um novo ângulo de percepção, 
o de que todo o seu saber deve contribuir para o empenho coletivo de 
transformação da realidade.247  

   

 

 Partindo desse pressuposto, Vieira Pinto afirmava a necessidade comunitária 

de repensar a educação desde os seus fundamentos, visando ao objetivo de que ela 

fosse integrada no projeto geral do desenvolvimento. Como ele também afirma: 

 

Neste momento em que a comunidade brasileira atinge o limiar de 
consciência nacional, caracterizada por inédita representação de sua 
realidade, e se dispõe a projetar e empreender o desenvolvimento dos 
recursos materiais, que a deve conduzir a outro estágio de existência, 

torna‐se indispensável criar novo conceito de educação como parte 
essencial daquele projeto, e condição do seu completo êxito. Não 
estamos ainda preparados para dizer qual o plano educacional a 
realizar, porque se trata justamente de elaborá‐lo desde os 
fundamentos. O que nos parece necessário, no entanto, é imprimir 
novo rumo à nossa educação, a fim de orientá‐la, sem compromisso 
com qualquer credo político, no sentido da ideologia do 
desenvolvimento econômico e social. Uma teoria da educação deverá 
surgir, cuja tarefa inicial será a de definir que tipo de homem se deseja 

formar para promover o desenvolvimento do País. Apresenta‐se, 
assim, a educação como aspecto capital da teoria do 
desenvolvimento.248 

 

 

As ideias de Vieira Pinto são bastante ilustrativas do contexto intelectual no 

qual teve origem o Plano Nacional de Educação de 1962. Embora, mesmo no ISEB 

houvesse entendimento variado a respeito do caminho que a nação deveria trilhar 

para alcançar o desenvolvimento, o fato é que no início da segunda metade do século 

                                                           
246 Cf. PINTO, Álvaro Vieira. Consciência e realidade nacional, v.1. Rio de Janeiro: ISEB, 1960, p.118. 
247 Ibid., p.121. 
248 PINTO, Álvaro Vieira. Ideologia e Desenvolvimento Nacional. Rio de Janeiro: ISEB, 1956, p.43-
44.  
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20 havia ampla concordância política e acadêmica em torno da existência de uma 

relação necessária entre desenvolvimento econômico e educação, e, 

consequentemente, do fato de que o planejamento educacional deveria articular 

formas através das quais a instrução recebida pelos brasileiros contribuísse para o 

avanço da nação, nos termos de seu planejamento governamental.  

 

 

3.1.1. A ideia de plano e o clima em torno do PNE1962:  

 

Como visto até aqui, o PNE1962 não escapou ao seu contexto político-

intelectual. Ele foi elaborado e recebido como uma peça do grande quebra-cabeça do 

planejamento, que visava o desenvolvimento nacional. Os discursos que 

acompanharam a entrega solene do Plano ao Ministério da Educação e Cultura, no 

dia 12 de setembro de 1962, mostram exatamente isso.  

Na ocasião discursaram: em nome do Conselho Federal de Educação - órgão 

responsável pela elaboração do Plano - o seu Presidente e portador do documento, 

Professor Deolindo Couto (1902-1992); em nome do Ministério da Educação e 

Cultura, o responsável pela pasta, Ministro Darcy Ribeiro (1922-1997); e como 

representante do ensino privado, Dom Helder Câmara (1909-1999), à época, membro 

do Conselho. Esses três discursos mostram que o clima em torno do qual o PNE1962 

foi elaborado e recebido se constituía de dois sentimentos antagônicos, embora 

relacionados, que confirmam sua influência desenvolvimentista.  

De um lado, os discursos revelam uma espécie de vergonha, acompanhada 

por um senso de necessidade urgente, derivados da percepção do atraso do país em 

matéria de educação e planejamento educacional. É o que mostram, por exemplo, as 

palavras do Ministro Darcy Ribeiro: 

 

A verdade que envergonha a todos os educadores brasileiros e deve 
envergonhar a todos os brasileiros, é que temos fracassado até agora 
da forma mais completa no cumprimento de um dever mínimo que 
todas as outras nações cumpriram antes de alcançar estado de 
desenvolvimento dos deveres elementares do Estado em matéria de 
educação. Na América Latina, somos o país que tem maior proporção 
de analfabetos adultos e de crianças fora da escola. Vejam bem que 
não se trata da maior proporção em relação à Europa ou à América do 
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Norte. É em relação à América Latina, onde se encontram áreas das 
mais atrasadas do mundo.249   

 

 

Daí, Dom Helder Câmara definir as metas estabelecidas pelo Plano como “modestas, 

mais inadiáveis”250.  

De outro lado, os discursos mostram uma espécie de otimismo redentivo. Ao 

mesmo tempo em que acusa o atraso do país, Darcy Ribeiro descreve o momento 

presente como uma situação nova:  

 

“...de plena autonomia e responsabilidade dos educadores, 
devolvendo-lhes aquilo que o médico e o engenheiro já tinham como 
profissionais, isto é, a responsabilidade para uma tarefa escolar, 
humana, filosófica e moral, pela qual eles devem responder, até 
mesmo de modo individual”251.  

 

 

Se esse discurso do Ministro da Educação e Cultura revela um otimismo 

particular, relacionado mais diretamente ao protagonismo exercido pelos educadores 

na elaboração do PNE1962, o do Presidente do CFE expressa um otimismo bem mais 

geral, baseado em uma espécie de confiança irrestrita nos efeitos práticos do 

documento que ele agora entregava. Apelando para o conhecimento pedagógico do 

Ministro, ele assevera:  

 

“V. Exa., como educador provecto, daqueles a quem tanto deve a 
educação nacional, conhece muito bem o problema e sabe que ele 
poderá ser resolvido em grande parte com o Plano que acaba de ser 
elaborado pelo Conselho Federal de Educação”252.  

 

 

E ao final do discurso, depois de solicitar encarecidamente que o Ministro envidasse 

esforços para efetivar uma modificação na proposta de orçamento da União para 

                                                           
249 RIBEIRO, Darcy. Discurso pronunciado pelo Ministro da Educação e Cultura, Professor Darcy 
Ribeiro. In: ALVES, João Roberto Moreira. Plano Nacional de Educação: Guia Prático. 3.ed. Rio de 
Janeiro: IPAE (Instituto de Pesquisas e Administração da Educação), 2016, p.7.  
250 CÂMARA, Helder. Discurso pronunciado pelo Conselheiro, Dom Helder Câmara. In: ALVES, João 
Roberto Moreira. Plano Nacional de Educação: Guia Prático. p.8.  
251 RIBEIRO, Darcy. op.cit., p.7. 
252 COUTO, Deolindo. Discurso pronunciado pelo Presidente do Conselho Federal de Educação, 
Professor Deolindo Couto, no ato da entrega do plano, In: ALVES, José Roberto Moreira. Plano 
Nacional de Educação: Guia Prático. p.6. 
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exercício seguinte (1963), com o objetivo de contemplar nele o Plano que estava 

sendo entregue, encerrou com as seguintes palavras de tom profético-religioso: 

 

Se o Governo da República, imbuído como está do desejo de 
colaborar na sua execução, e se os nobres Congressistas, delegados 
do povo, estiverem de acordo em fazer esta modificação, ter-se-á 
dado um grande passo no caminho da redenção cultural do povo 
brasileiro.253  

 

 

Como podemos perceber, os envolvidos na elaboração e recebimento do Plano 

Nacional de Educação de 1962 nutriam, de um lado, uma forte convicção a respeito 

do estado lastimável da educação brasileira na ocasião, e de outro, a sensação de 

que estavam participando de um momento histórico singular. De acordo com Darcy 

Ribeiro, o segundo momento, visto que o primeiro havia sido a promulgação da LDB, 

no ano anterior (1961).254  

Esse clima mostra bem como ele, não apenas se originou em um contexto 

político-intelectual de matriz desenvolvimentista, mas reverberou, ele próprio, esse 

contexto. O otimismo redentivo que acabamos de mencionar não resulta senão, do 

entendimento de que o atraso do país em matéria de educação seria expressão de 

seu subdesenvolvimento, e teria sido gerado, primordialmente, da falta de 

planejamento na aplicação de recursos. Foi essa mentalidade desenvolvimentista, 

que Deolindo Couto expressou claramente ao explicar o motivo de sentir-se honrado 

por passar às mãos do Ministro Darcy Ribeiro o texto do Plano:  

 

“...é que, se indagarmos de um grupo de educadores brasileiros quais 
as razões fundamentais das deficiências do processo educacional em 
nosso país, responderão que se trata, essencialmente, de falta de 
planejamento”255.   

 

 

 

                                                           
253 COUTO, Deolindo. Discurso pronunciado pelo Presidente do Conselho Federal de Educação, 
Professor Deolindo Couto, no ato da entrega do plano, In: ALVES, José Roberto Moreira. Plano 
Nacional de Educação: Guia Prático. p.6. 
254 RIBEIRO, Darcy. Discurso pronunciado pelo Ministro da Educação e Cultura, Professor Darcy 
Ribeiro. In: ALVES, José Roberto Moreira. Plano Nacional de Educação: Guia Prático. p.7. 
255 COUTO, Deolindo. op.cit., p.6. 
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3.1.2. A LDB/1961 e a ideia de Plano  

 

A ideia de plano que subjaz o PNE1962 foi delineada ao longo dos debates em 

torno da elaboração da LDB1961. A Constituição de 1946 havia percebido “que o 

plano previsto pela carta de 1934 não era realmente um plano, mas um conjunto de 

diretrizes para a estruturação do sistema educacional”256, e promovendo uma espécie 

de adequação semântica e conceitual, excluiu de seu texto a previsão de elaboração 

de um plano, incluindo nele a previsão de elaboração de uma Lei de Diretrizes e 

Bases.257 

Dois anos depois, começaram, na Câmara dos Deputados, os debates em 

torno da promulgação da LDB, iniciados a partir de um anteprojeto elaborado por uma 

Comissão designada pelo então Ministro da Educação, Clemente Mariani (1900-

1981). Um detalhe significativo é o de que a Comissão era constituída exclusivamente 

por educadores. Eram dezesseis, dentre os quais, 14 integravam o movimento 

renovador e haviam sido signatários do Manifesto de 32; e 2 eram representantes da 

educação católica. Por razões óbvias, o anteprojeto reverberava os ideais 

escolanovistas, dentre os quais estavam a natureza técnico-científica da educação e 

do planejamento educacional, e a concepção descentralizadora a respeito de sua 

administração.258  

Embora o Manifesto de 32 falasse na elaboração de um Plano, ao que tudo 

indica, seus próprios signatários haviam sido convencidos pelos legisladores 

constitucionais de 1946, de que pensar em termos de uma Lei de Diretrizes e Bases 

seria mais adequado, conceitual e semanticamente. Uma evidência disso é que o 

anteprojeto de LDB apresentado em 1948, preparado pela Comissão da qual 

Lourenço Filho (1897-1970) era o presidente, e Almeida Júnior (1892-1971) o relator, 

não fazia qualquer menção a um Plano Nacional de Educação. E, posteriormente, em 

resposta ao parecer Capanema, Almeida Junior faria “referência elogiosa ao fato de, 

na Constituinte de 46, ter sido abandonada a ideia de um plano nacional”259. 

                                                           
256 HORTA, Jose Silvério Baia. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil. 
São Paulo: Autores Associados/Cortez, 1982, p.25.   
257 O artigo5º, ¶ XV, alínea d, da Constituição de 1946 prescreve: “Compete à União legislar sobre 
diretrizes e bases da educação nacional”. BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1946). 
Diário Oficial da União, 19 set. 1946, p.1. 
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm˃. Acesso em 25 ago. 2017.  
258 Cf. SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas, p.282. 
259 AZANHA, Jose Mario Pires. Política e planos de educação no Brasil, p.74. 
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Aí está a bagagem de antecedentes com que as "diretrizes" chegaram 
à Constituinte de 1946. Nesta egrégia assembléia (salienta Gustavo 
Lessa) "seja porque os legisladores estivessem sob o influxo de idéias 
mais democráticas, seja porque tivessem prestado maior atenção à 
experiência nacional", admitiram-se as "diretrizes e bases", aceitou-se 
a "organização dos sistemas de ensino" pelos Estados, mas do 
mesmo passo se abandonou o "plano nacional" (em cujo bojo 
indevidamente se acastelara o espírito centralizador), e se omitiu a 
competência da União para determinar as condições de 
reconhecimento das escolas secundárias e superiores, bem como 
para fiscalizar estas escolas. Em outros têrmos, as idéias conjugadas 
de "normas gerais" unificadoras e de "descentralização" lograram uma 
esplêndida conquista e dominaram o terreno.260 

 

 

A tramitação da LDB61 foi “a mais longa discussão da questão da educação 

em nível nacional que já ocorreu nesse país”261. Da apresentação do anteprojeto, em 

1948, até a aprovação da lei, em 1961, treze anos se passaram.  

Uma análise pormenorizada dos debates que aconteceram ao longo deste 

período mostra que havia algumas discussões importantes que, se não suficientes 

para justificar, podem pelo menos explicar o longo adiamento dessa aprovação. A 

mais importante delas, mencionada de passagem na resposta de Almeida Junior a 

Capanema citada anteriormente, foi a questão do nível de interferência da União no 

planejamento e na vida educacional da nação; o que poderíamos definir como um 

debate entre as tendências centralizadoras e as descentralizadoras.262  

Um dos personagens principais deste debate foi o então líder do PSD (Partido 

Social Democrático) na Câmara, o ex-ministro da Educação e Cultura, Gustavo 

Capanema (1900-1985). Capanema entendia que o anteprojeto tinha uma natureza 

excessivamente descentralizadora; tirava da União a prerrogativa constitucional a ela 

atribuída pela Carta de 1946263, encaminhava o país a um estado de dispersão 

                                                           
260 ALMEIDA JUNIOR, Antonio de. Respondendo ao parecer Capanema. Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro: INEP/MEC, v.XIII, n.36, mai-ago. 1949, p.190-191. 
261 CUNHA, Luis Antonio; GÓES, Moacyr de. O golpe na educação. 11.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
2002, p.13. 
262 Outra grande discussão que tomou conta dos debates em torno do projeto de LDB tinha a ver com 
a tensão entre o ensino público e o ensino privado. Enquanto o documento caminhava na direção de 
legitimar e expandir o ensino público, na esteira do que pensavam os renovadores, o Deputado Carlos 
Lacerda levantou-se como um defensor do ensino privado, propondo um substitutivo ao anteprojeto no 
ano de 1959. Para maiores informações sobre essa discussão, cf. MONTALVÃO, Sergio de Sousa. A 
LDB de 1961: Conceitos, representações e confrontos no campo político-pedagógico. Tese 
(Doutorado em História), UFRJ, Rio de Janeiro, 2011.   
263 “O projeto foi elaborado com o pressuposto de que a União, em matéria de ensino, tem que limitar-
se a legislar sôbre os princípios gerais. Aos Estados e ao Distrito Federal é conferida a função de, 
dentro dos respectivos territórios, traçar a estrutura e regular o funcionamento dos diferentes tipos de 
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pedagógica264, e colocava em risco a unidade nacional265. Foi exatamente contra 

esses fatores que ele pronunciou o seu famoso parecer.  

Capanema utilizou-se de sua grande influência no parlamento para tentar 

encaminhar o projeto a uma direção mais centralizadora, o que incluiu a estratégia de 

retardar algumas vezes a tramitação do documento, e a de acusa-lo frequentemente 

de ser um artifício político, cujo objetivo seria escarnecer da herança getulista que 

havia atribuído status de questão privilegiada à educação no cenário nacional.266 Um 

exemplo disso é encontrado no registro dos debates ocorridos em agosto de 1956, 

quando a Câmara discutia um pedido de urgência de aprovação da LDB, feito pelo 

Deputado José Eduardo Prado Kelly (1904-1986), do Rio de Janeiro, filiado à UDN 

(União Democrática Nacional). Na ocasião, Capanema argumentou: 

 

Esse projeto é realmente velho na Casa como lembra o nosso ilustre 
companheiro sr. Prado Kelly. E por outro lado, infeliz a proposição que 
começou com tremenda infelicidade. Não se iniciou ela com intenções 
pedagógicas, como era tão natural que a Nação desejasse e 
esperasse. É infeliz o projeto porque nele não se contém apenas 
matéria de educação, mas uma atitude política.267 

 

                                                           
instituições educativas. Ê verdade que, com relação ao ensino superior, o projeto não transfere às 
unidades federadas a faculdade normativa. Esta, porém, é dada aos próprios estabelecimentos de 
ensino. E. deste modo, fica a competência da União em tudo limitada aos simples preceitos de ordem 
geral. Não me parece ser este o sentido do dispositivo do art. 5.º n.º XV, alínea d, da Constituição, que 
declara ser da competência da União legislar sôbre "diretrizes e bases da educação nacional" 
(CAPANEMA, Gustavo. Parecer preliminar do Deputado Gustavo Capanema, Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro: INEP/MEC, v.XIII, n.36, mai-ago. 1949, p.150). 
264 “...o projeto, retirando do poder federal a razoável soma de autoridade e controle que deve ter em 
matéria de educação, dando lugar, por esse modo, a uma certa dispersão dos elementos estruturais 
da ordem pedagógica, poderá trazer como resultados a desnacionalização e a desorganização do 
nosso ensino” (Ibid., p.186). 
265 “Um dos pontos mais característicos das reformas e empreendimentos educacionais do nosso 
tempo é a acentuação do princípio nacional no plano educativo. O sinal da nação está presente em 
tudo: na organização e na vida dos sistemas escolares. De tal modo se tornou vigorosa essa tendência, 
que os países que já possuíam uma organização de sentido marcadamente nacional não tentaram, sob 
este aspecto, desfazê-la nem modificá-la, ao passo que a preocupação nacionalizadora passou a 
orientar as organizações caracterizadas pela isenção da idéia nacional ou pelo predomínio dos valores 
locais” (Ibid., p.169). 
266 Segundo Montalvão, até 1958 o PSD exercia predomínio absoluto na Câmara dos Deputados. No 
ano de 1958 o partido presidia 7 das doze Comissões existentes na Câmara, inclusive a de Educação 
e Cultura. No ano seguinte (1959) esse número baixou para 3, e a Comissão de Educação e Cultura 
estava entre as que foram perdidas. Esses dados embasam a tese de que o PSD e Capanema foram 
responsáveis por retardar a promulgação da LDB, e somente com o enfraquecimento do partido e do 
ex-Ministro é que a lei pode ser debatida e promulgada (Cf. MONTALVÃO, Sergio de Sousa. A LDB de 
1961: apontamentos para uma história política da educação. Revista Mosaico, Rio de Janeiro, v.2, 
n.3, 2010, p.26-27).     
267 BRASIL, Diário do Congresso Nacional, 12 de julho de 1957.   
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A tendência centralizadora de Capanema e seu apreço pelas realizações do 

Estado Novo mostram que às suas opiniões pedagógicas subjazia um determinado 

conceito de nação, muito representativo “da ideia de unidade nacional assegurada 

pelo Estado, em voga nos anos de predomínio do pensamento autoritário”268. 

Definitivamente, esse não era o conceito de nação que dava suporte ao anteprojeto, 

que era mais liberal. Havia, portanto, uma questão de natureza política por trás do 

debate, como revela Almeida Jr. em sua resposta ao parecer Capanema. Defendendo, 

exatamente a natureza descentralizadora do anteprojeto, o relator da Comissão que 

o analisava na Câmara dos Deputados, aponta essa natureza política das 

divergências, com as seguintes palavras:  

 

Onde está, então, a divergência entre a Comissão e o nobre relator? 
Por que razão fala o deputado Gustavo Capanema em "dispersão 
pedagógica" e diz que o projeto põe em perigo a unidade nacional? 
Suponho que acharemos a explicação, primeiramente numa diferença 
de filosofia. S. Exª. admite (como se infere do seu esquema) que a 
educação deve ser estruturada tendo em vista a coletividade — nação, 
universo — e não o indivíduo. Daí a sua preocupação com o 
"nacional", o "universal", o que seria digno de louvor se não 
acarretasse, como sucede no caso, o desprezo do indivíduo. Tanto é 
assim que S. Exª. pretende realizar esse propósito mediante uma 
escola secundária única, exclusivamente regulada pelo poder central. 
Nós, ao contrário, tentamos conciliar os dois interesses. Propomos 
uma escola que, por sua organização, se ambiente quanto possível 
em relação ao meio social e, no tocante ao currículo, se decomponha 
em duas partes: um eixo básico, substancial, igual para todos, que 
atenda ao "nacional" e ao "universal" e uma porção periférica, variável, 
de opção, que procure satisfazer ao "individual".269 

 

 

Essas palavras de Almeida Junior revelam que o anteprojeto de LDB estava 

assentado em uma postura política de orientação mais voltada para o indivíduo; 

postura semelhante à que era defendida pela grande maioria dos escolanovistas 

proponentes do Manifesto de 32 e que foi fomentada ao longo da trajetória da ABE. 

Essa postura era compartilhada por um pensador que, embora não tenha feito 

parte da Comissão de elaboração do anteprojeto da LDB, exerceu grande influência 

entre aqueles que faziam parte dela, e seria o grande responsável pela elaboração do 

Plano em questão neste capítulo. Trata-se de Anísio Teixeira (1900-1971). Em 

                                                           
268 MONTALVÃO, Sergio de Sousa. A LDB de 1961: apontamentos para uma história política da 
educação. p.28.  
269 ALMEIDA JUNIOR, Antonio de. Respondendo ao parecer Capanema. p.201. 
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discurso proferido 10 anos antes, na ABE (Associação Brasileira de Educação) Anísio 

fez uma afirmação reveladora de sua tendência descentralizadora, que, posta em 

debate, anteciparia a resposta a uma das críticas de Capanema: a de que um 

planejamento descentralizado seria um risco à unidade nacional. Para Anísio, ao 

contrário do que afirmava o ex-Ministro, eram “os excessos centralizadores e 

antifederalistas” o grande perigo contra a unidade da nação, em virtude da capacidade 

que eles têm de “enfraquecer o sentido dinâmico da unidade nacional, criando antes 

uma situação de submissão e apatia, de indiferença e letargia, do que de aceitação 

ativa, de participação, e de cooperação no progresso nacional”270.  

Centralização ou descentralização? Essa foi uma das questões mais centrais 

no debate em torno do projeto de LDB na Câmara dos Deputados, e uma das 

responsáveis pelo seu longo tempo. Pela influência da UDN e do PDC (Partido 

Democrata Cristão), o projeto seguiu, na Câmara, essa tendência mais 

descentralizadora com a qual se alinhava o anteprojeto original. Para ser mais preciso, 

usando as palavras do Deputado Carlos Lacerda (1914-1977), líder da União 

Democrática Nacional, a LDB optou “pelo planejamento centralizado, e pela 

descentralização na execução”.271  

Na prática, isso significa que o entendimento dos legisladores naquela ocasião, 

seguindo o dos educadores que elaboraram o anteprojeto, foi o de que a LDB deveria 

fazer aquilo a que se propôs o anteprojeto de plano de 1937: determinar as condições 

para a criação de um Sistema Nacional de Educação no Brasil, sem, contudo, 

determinar a sua direção em todos os pormenores. É o que afirma o Deputado Carlos 

Lacerda no discurso que acabamos de mencionar: 

 

Nós consideramos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não 
deve, de modo algum confundir-se com uma reforma do ensino. 
Achamos que esta lei visa, em primeiro lugar, o arcabouço, a estrutura 
do sistema educacional brasileiro; em segundo lugar; a definição de 
uma filosofia educacional no Brasil.272  

 

 

                                                           
270 TEIXEIRA, Anísio. A educação e a crise brasileira. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005 (Coleção Anísio 
Teixeira, v.5), p.75. 
271 BRASIL, Diário do Congresso Nacional (Seção I), 06 de junho de 1957, p.3619. 
272 Ibid., p.3619. 
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Nesse particular, Carlos Lacerda foi acompanhado pelo líder do PDC na 

Câmara, o Deputado Alfredo Palermo (1917-2009), que em tom de concordância, 

afirmou, na mesma sessão: 

 
O nobre líder da UDN, sr. Carlos Lacerda antecipou o ponto de vista 
da sua bancada a respeito de um dos pontos que me parecem 
fundamentais. É o seguinte. Este projeto deverá ser uma lei que 
traduza os princípios filosóficos de nossa educação ou deverá ser um 
código nacional de ensino? S. Excia. optou pela primeira, isto é, que a 
lei de diretrizes e bases deverá ser apenas uma espécie de 
Constituição, uma lei de princípios gerais.273 

 

 

Até o ano de 1959, a tramitação do projeto de LDB na Câmara dos Deputados 

apontava para a total ausência da previsão de um Plano Nacional de Educação no 

texto final da Lei. Parecia haver concordância geral em torno do fato de que a Lei 

substituía o Plano, no espirito da Constituição de 1946. Até que Santiago Dantas 

(1911-1964), Deputado pelo PTB e voz do nacional-desenvolvimentismo, trouxe à 

tona a ideia de um plano mais uma vez. Na sessão de 05 de junho de 1959, depois 

de uma introdução na qual apresentou as bases desenvolvimentistas de sua 

argumentação, Dantas acusou o projeto de LDB de estar “completamente alheio”274 

ao rumo geral que se procurava imprimir à transformação econômica da sociedade 

brasileira. De acordo com ele: 

 

O projeto, longe de apresentar uma resposta às questões que hoje 
assaltam o espírito público, no tocante à adequação do nosso sistema 
educacional, aos objetivos da sociedade, revela-se muito mais como 
uma consolidação da legislação de ensino e como uma simples e nem 
sempre feliz adaptação dos dispositivos legais vigentes às novas 
condições criadas pela Constituição de 1946.275  

 

 

A crítica de Santiago Dantas era, basicamente, a de que o projeto constava de 

um conjunto de normas formais que não unificava nem direcionava ativamente os 

nossos esforços educacionais. Para usar suas palavras: o projeto era uma “elástica 

moldura, dentro da qual a educação pode crescer em todos os rumos e sentidos”276. 

                                                           
273 BRASIL, Diário do Congresso Nacional (Seção I), 06 de junho de 1957, p.3619. 
274 BRASIL, Diário do Congresso Nacional (Seção I), 05 de junho de 1959, p.2664. 
275 Ibid., p.2664. 
276 Ibid., p.2665. 
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Como defensor ardoroso de uma educação que contribuísse para o desenvolvimento 

do país, Dantas entendia que era necessária uma atitude planificadora mais 

pragmática, que o projeto de LDB não contemplava. 

 

Já não é possível que nos contentemos em construir, a título de 
diretrizes e bases, uma moldura jurídica, um mero sistema de normas, 
em vez de formularmos as bases e critérios de um programa de etapas 
sucessivas, através do qual se alcancem objetivos, se saturem áreas 
determinadas, se obtenham níveis de rendimento pré-fixados, 
convertendo em realidade efetiva o esforço educacional do País. Esse 
sentido de etapa, de plano, é indispensável à formulação correta do 
problema da educação, na época que estamos atravessando. Não 
podemos esquecer (...) que da população brasileira apenas uma parte 
mínima é atingida pelos benefícios escolares e, que nenhuma lei pode 
ter, por si mesma, a força de mudar esse estado de coisas. Se a Lei 
não pode atingir tal resultado, tão pouco o podem os recursos se que 
dispõe o Estado, se aplicados dispersivamente. O planejamento 
consiste em utilizar esses recursos de acordo com um critério seletivo 
de investimentos, em aproveitar a capacidade de investir, do setor 
público como do setor privado, para a realização de uma expansão 
educativa que nos permita levar a educação progressivamente a 
determinados objetivos e, dessa maneira, transformar o ambiente 
social do país.277  

 

 

 Dantas então sugeriu, ao contrário da concordância geral, que a elaboração da 

Lei de Diretrizes e Bases não excluía necessariamente a elaboração do Plano 

Nacional de Educação. Enquanto para a maioria dos liberais, a lei substituía o plano; 

para Santiago Dantas, “o plano complementa a lei”278.  

 

O Plano de Educação Nacional é, porventura, mais importante do que 
a Lei da Educação Nacional. Mas não podemos dizer que entre lei e 
plano exista incompatibilidade, e que tenhamos de trocar um pelo 
outro. Ao contrário, a própria leu pode e deve ser a estruturação de 
um plano. A própria lei pode dispor sobre o modo por que o plano se 
elabora e se executa, de maneira que em vez de uma série de 
princípios jurídicos para enquadramento da vida escolar, nela se 
encontre uma sistematização da ação educacional, tanto pública como 
privada, visando a resultados suscetíveis de verificação e avaliação. 
Nisso deveria consistir uma lei de diretrizes e bases: na fixação dos 
objetivos, dos meios e das condições de planejamento, através das 
quais possa o Poder Público coordenar o esforço da Nação, para 
alcançar os seus fins no campo educativo. Sem plano, sem 
enunciação de etapas não teremos como dar a uma nova formulação 

                                                           
277 BRASIL, Diário do Congresso Nacional (Seção I), 05 de junho de 1959, p.2665. 
278 HORTA, José Silvério Baia. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil. 
p.39. 
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da educação brasileira qualquer interesse prático ou alcance 
efetivo.279 

 

 

A proposta de Santiago Dantas, de que a lei se fizesse acompanhar de um 

Plano, despertou reações dúbias. A necessidade de um tipo de planejamento mais 

pragmático propriamente dita, encontrou eco entre seus pares no legislativo. Ao 

mesmo tempo, o fantasma da centralização parecia assombrar mais uma vez. Por 

isso, alguns deles não deixaram de levantar objeções de natureza doutrinária, 

relacionadas aos direitos individuais e familiares, e posicionar-se de forma temerosa 

em relação a uma nova atividade planificadora por parte do Estado. Na interpretação 

de Villalobos, para além da preocupação com um eventual totalitarismo280, as reações 

eram também impulsionadas por interesses particulares de natureza econômica ou 

religiosa: 

... a ideia de planejamento nacional da educação, por que exigia 
preliminarmente a concentração dos recursos financeiros nas mãos do 
Estado e sua aplicação condicionada às exigências sociais e 
econômicas tendo em vista o interesse coletivo, não poderia ser bem 
recebida por quantos pretendessem dar outros destinos às verbas 
públicas, seja com o objetivo de folgar o orçamento das escolas 
particulares, seja com o de evitar a expansão de uma escola 
oficialmente alheia à confissão religiosa em maioria no país.281  

 

  

Diante dessa dubiedade, Santiago Dantas tomou uma atitude que foi 

interpretada por Horta como uma medida mais cautelosa e política.282 Propôs um 

conjunto de emendas ao projeto, dentre as quais estava a de número 11, que atribuía 

ao Conselho Nacional de Educação a competência para “elaborar e submeter à 

aprovação do Ministro de Estado, o plano de aplicação dos recursos federais 

destinados à educação, tendo em vista objetivos a serem alcançados dentro de tempo 

delimitado”283.  

                                                           
279 BRASIL, Diário do Congresso Nacional (Seção I), 05 de junho de 1959, p.2665. 
280 Para maiores informações sobre o conceito de totalitarismo, cf. STOPPINO, Mario. Totalitarismo. 
In. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco (org.). Dicionário de Política. 
11a ed. Brasília: UNB, 1998. 
281 VILLALOBOS, João Eduardo Rodrigues. Diretrizes e Bases da Educação - Ensino e Liberdade. 
São Paulo: Pioneira, 1969, p.128.  
282 Cf. HORTA, Jose Silvério Baia. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil. 
p.41. 
283 BRASIL, Diário do Congresso Nacional, 12 de dezembro de 1959. Além da proposta de emenda 
número 11, as propostas de emenda números 34 e 37, apresentadas na mesma sessão, também 
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Duas consequências dessa proposta de emenda são dignas de consideração. 

Primeiramente, ela incluiu de uma vez por todas a ideia de Plano na LDB. Aceita pela 

Comissão da Câmara que trabalhava o documento - a de Educação e Cultura - ela 

constou do substitutivo que seria aprovado e encaminhado ao Senado em janeiro de 

1960. Muitas alterações foram feitas no projeto até que ele se tornasse o texto de 

nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases, mas a ideia de Plano foi mantida em ambas 

as casas de leis.284 Ao mesmo tempo, a proposta de emenda acomodou a ideia de 

Plano à perspectiva mais liberal, descentralizadora, esvaziando significativamente tal 

ideia. Ela fez isso ao atribuir ao Conselho Federal de Educação - um pequeno grupo 

de pessoas - ampla autonomia para a elaboração do planejamento, fortalecendo a 

concepção tecnicista; mas também, ao limitar esta atividade planificadora à dimensão 

econômica.  

É muito relevante o fato de que ela não fala em Plano de Educação, mas em 

plano de aplicação dos recursos destinados à educação. Essa é uma alteração 

aparentemente insignificante, mas que fortaleceu a sugestão de que a atividade da 

União na administração e fiscalização da educação nacional deveria estar reduzida à 

distribuição de recursos. Se considerarmos o fato de que a própria LDB criaria os 

Fundos Nacionais e fixaria o percentual de recursos que deveria ser destinado a eles, 

poderemos concluir que a ideia de Plano foi ainda mais esvaziada, estando reduzida, 

meramente, à definição dos critérios de distribuição dos recursos relativos a cada 

fundo, o que, de fato, ele foi!   

No Senado, os debates em torno da LDB não foram muito diferentes dos que 

aconteceram na Câmara. Eles giraram em torno de dois temas principais, ambos 

relacionados à tensão ensino público x ensino privado. O primeiro, foi o da destinação 

de recursos públicos à educação privada. Alguns Senadores, entendiam que os 

recursos públicos deveriam ser destinados exclusivamente à educação pública, e 

trouxeram à tona o assunto que a Câmara preferira deixar sob a responsabilidade do 

Conselho Federal de Educação, por ocasião da elaboração do Plano. Algumas 

propostas de emenda foram apresentadas, a maioria delas visando transferir para o 

                                                           
inseriam o Plano Nacional de Educação como um elemento da LDB. A 34 foi apresentada por Benjamin 
Farah, e a 37, por um grupo de Deputados entre os quais estava Santiago Dantas. 
284 Segundo Horta, como efeito colateral, essa emenda desviou o debate das questões relativas ao 
modelo de planejamento, para a questão da composição do Conselho que haveria de elaborá-lo 
(HORTA, Jose Silvério Baia. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil. 
p.42). Essa afirmação pode levantar o questionamento do quanto a proposta de Dantas foi também um 
artifício político. 
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MEC, a responsabilidade de elaborar o Plano referente a cada fundo. Ao que tudo 

indica, os defensores do ensino público tinham algum receio de que ele não fosse 

fortalecido, a depender da composição do Conselho que elaboraria o Plano. Todas 

elas, porém, foram rejeitadas na própria Comissão de Educação e Cultura do Senado 

Federal.285    

O segundo tema foi a forma de composição do Conselho, tendo em vista a 

representatividade dos dois segmentos de ensino: o público e o privado. Ao final, a 

Lei optou por atribuir a composição do Conselho ao Poder Executivo, recomendando 

a necessidade da consideração de representação diversa, mas sem estabelecer 

critérios mais rigorosos e definitivos.286 A recorrência desse assunto na pauta de 

discussões evidencia o que Florestan Fernandes afirmou sobre ele: “a luta pela 

criação e pelo controle do Conselho Federal de Educação não é meramente política. 

Ela é também uma luta econômica”287.  

 Dois anos depois de enviado ao Senado, o texto da LDB foi aprovado, 

prevendo no artigo 92, § 2º, a elaboração de plano por parte do Conselho Federal de 

Educação, em termos bem semelhantes aos da emenda proposta, na Câmara, pelo 

Deputado Santiago Dantas: “O Conselho Federal de Educação elaborará, para 

execução em prazo determinado, o Plano de Educação referente a cada Fundo”288. É 

altamente significativo da natureza pragmática que a ideia de Plano assumiu na 

LDB1961, o fato de que todos artigos da lei que tratam sobre o assunto foram incluídos 

debaixo do título XII – Dos recursos para a educação.  

 

 

 

 

                                                           
285 Cf. BRASIL, Diário do Congresso Nacional (Suplemento II), 03 de agosto de 1961, Brasília, DF.  
286 “Art. 8º O Conselho Federal de Educação será constituído por vinte e quatro membros nomeados 
pelo Presidente da República, por seis anos, dentre pessoas de notável saber e experiência, em 
matéria de educação. § 1º Na escolha dos membros do Conselho, o Presidente da República levará 
em consideração a necessidade de nêles serem devidamente representadas as diversas regiões do 
País, os diversos graus do ensino e o magistério oficial e particular” (BRASIL. Lei n.2.024, de 20 de 
dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União – 27 
dez. 1961, p.11429. ˂Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-
dezembro-1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html˃. Acesso em 01 out. 2017.  
287 BARROS, Roque Spencer Maciel de. (Ed.) Diretrizes e Bases da Educação Nacional. São Paulo: 
Pioneira Editora, 1960, p.282 
288 BRASIL. Lei n.2.024, de 20 de dezembro de 1961. art. 92, §2º.  Acesso em 01 out. 2017. 
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3.2. A influência de Anísio Teixeira e alguns dos pressupostos do Plano 

 

 A influência de Anísio na elaboração do Plano Nacional de Educação de 1962 

foi tão grande que, em sua História das Ideias Pedagógicas no Brasil, o professor 

Demerval Saviani o denomina, textualmente, de PNE Anísio Teixeira289. O 

reconhecimento dessa influência não se deu apenas a posteriori, mas aconteceu na 

própria ocasião da elaboração do Plano. No discurso proferido por ocasião da entrega 

solene do documento ao Ministério da Educação e Cultura, o Presidente do CFE, 

professor Deolindo Couto, fez menção honrosa a Anísio Teixeira, e afirmou:  

 

“...não posso entrega-lo à V. Exa [Darcy Ribeiro - Ministro da 
Educação e Cultura], sem lembrar que seu eminente Relator, o 
Professor Anísio Teixeira, é um batalhador denodado em prol do 
assunto e a ele se deve em grande parte a redação final deste 
documento”290.  

 

 

Semelhantemente, no prefácio de uma das publicações do Plano, Celso Kelly 

reconheceu a influência de Anísio Teixeira, quando escreveu que coube a ele: 

 

...articular, num só documento, as metas quantitativas e qualitativas, 
as normas reguladoras da distribuição dos fundos nacionais do ensino 
primário e do ensino médio e as razões que impediam a formulação 
quanto ao ensino superior.291  

 

 

 Anísio é um personagem cuja postura e pensamento costumam estar 

envolvidos em polêmica. À época dos debates em torno da LDB que antecedeu o 

Plano, ele era frequentemente acusado de socialista. No ano de 1958: 

  

...desencadeou-se uma verdadeira guerra conta ele que culminou com 
a publicação do contundente ‘Memorial dos Bispos Gaúchos’ que se 
colocava ‘contra a revolução social através da escola, preconizada 

                                                           
289 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil, p.305. 
290 COUTO, Deolindo. Discurso pronunciado pelo Presidente do Conselho Federal de Educação, 
Professor Deolindo Couto, no ato da entrega do plano, In: ALVES, José Roberto Moreira. Plano 
Nacional de Educação: Guia Prático. p.6. 
291 KELLY, Celso. Notícia Histórica. In: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Plano Nacional de 
Educação. Rio de Janeiro: MEC, 1963. 
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pelos órgãos oficiais’, acusava Anísio Teixeira de extremista e 
praticamente solicitava ao presidente da República a sua demissão.292  

 

 

Nesta ocasião, Anísio foi amplamente defendido por intelectuais e educadores 

de todo o Brasil. Um exemplo disso foi a publicação de um Manifesto, encabeçado por 

Lourenço Filho, e assinado por 529 educadores, como uma espécie de ressurreição 

do Manifesto de 1932. Nesse documento publicado em defesa de Anísio Teixeira293, 

percebe-se o esforço de seus signatários para dissociar a luta pela escola pública do 

ideário socialista do qual Anísio era acusado.  

 

Estamos solidários com Vossa Excelência porque: (...) cremos 
igualmente na escola, de iniciativa privada ou pública, que visa a 
harmonia das classes sociais – Escola substancialmente formadora e 
democrata, em condições de concretizar os ideais da sociedade 
brasileira. Consideramos da maior gravidade, julgar-se tal escola 
como prerrogativa do socialismo. Estamos convictos de que a 
democracia é baseada no esclarecimento de todos, tal como o 
julgavam os educadores dos primórdios da vida democrática 
americana e eminentes vultos brasileiros republicanos, entre os quais 
Caetano de Campos, que afirmava: “A República sem a educação 
inteligente do povo poderia dar-nos, em vez de govêrno democrático 
o despotismo das massas, em vez da ordem a anarquia, em vez da 
liberdade a opressão”.294 

 

 

As pesquisas mais recentes caminham na direção oposta e costumam definir 

Anísio Teixeira como um pensador de orientação liberal. É o que sustenta Ghiraldelli 

Jr, em texto publicado no ano do centenário de nascimento de Anísio (2000): 

 

                                                           
292 NUNES, Clarisse. Anísio Teixeira: A luta pela escola primária pública no país. In: SMOLKA, Ana 
Luiza Bustamante; MENEZES, Maria Cristina. Anísio Teixeira 1900-2000 - Provocações em 
educação. Campinas: Autores associados/São Francisco, 2000, p.117. 
293 São as primeiras palavras do Manifesto: “Os educadores signatários dêste documento, conscientes 
de suas altas responsabilidades na educação da infância e da juventude brasileira, sentem-se no dever 
de expressar a Vossa Excelência sua solidariedade, no momento em que a opinião pública está 
mobilizada na apreciação do pensamento educacional de Vossa Excelência e de suas realizações no 
campo da cultura nacional. Êsse propósito de externar nossa solidariedade a Vossa Excelência – em 
quem reconhecemos uma das mais profundas culturas humanisticas de nosso meio e da nossa época, 
a par de sólida formação profissional e de uma irrefutável vocação democrática, voltada sempre para 
a defesa dos valores espirituais e materiais da civilização cristã ocidental – é sobretudo motivado pelo 
desejo de afirmar pontos de vista comuns às diretrizes educacionais que Vossa Excelência, por mais 
de três décadas, vem defendendo com desassombro, honestidade e patriotismo (LOURENÇO FILHO, 
Manuel Bergström. Manifesto de 529 educadores. Educação e Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v.3, 
n.8.1958. p.143). 
294 Ibid., p.144. 
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Muitos foram desmotivados de acreditar em Anísio, então visto a partir 
de meados dos anos 70 como "escolanovista", "tecnicista", 
"americanista" e, pior que tudo isso, "liberal" - todas essas palavras 
que passaram a participar de uma "semântica de tempos de guerra" 
nos programas de pós-graduação e depois, também, em aulas de 
graduação. Por conta da luta da direita e da esquerda contra o 
pensamento dito liberal, todo movimento filosófico de John Dewey foi 
atacado, transformado por ambas em "tecnicismo". Assim, Anísio, o 
reconhecido discípulo brasileiro de Dewey, indiretamente, passou a 
ser fustigado quando então, já morto, não encontrou uma voz 
suficientemente forte para defendê-lo.295 

 

 

 É bem provável que Anísio Teixeira não se encaixe de maneira ajustada em 

nenhuma dessas tendências polares. Por essa razão, e porque essa classificação não 

possui importância substantiva para os objetivos deste trabalho, o melhor a fazer é 

escapar dela, limitando-nos a levantar as principais ênfases do pensamento de Anísio 

Teixeira, que também poderão ser encontradas no Plano Nacional de Educação de 

1962. Ao fazê-lo, não devemos nos esquecer de que a ação do Conselho Federal de 

Educação na elaboração do Plano fora muito regulada pela LDB aprovada no ano 

anterior. Logo, as ênfases de Anísio que são encontradas no plano, o são, 

principalmente, por que estavam em conformidade com o resultado dos debates do 

legislativo. 

 

 

3.2.1. O princípio do ensino público 

 

Uma das maiores ênfases do pensamento de Anísio Teixeira que foi estendida 

para o PNE1962 foi a da “democratização” da educação. Partindo do pressuposto de 

uma relação necessária entre educação e sociedade, nos termos do pensamento 

pragmático de John Dewey, um dos pensadores mais influentes sobre ele296, Anísio 

                                                           
295 GHIRALDELLI JR., Paulo. A atualidade filosófica de Anísio Teixeira. Educação. Rio de Janeiro, 
v.32, n.101, abr/jul. 2000. p.23. 
296 A respeito da influência de Dewey sobre Anísio Teixeira, afirma Clarice Nunes: “A leitura de John 
Dewey, iniciada durante a década de 1920, proporcionou a Anísio Teixeira a possibilidade de construir 
um novo significado existencial, de encontrar resposta programática para as questões educacionais 
com as quais estava lidando e de elaborar uma síntese para uma nova visão de mundo. Sua 
apropriação de Dewey foi longa e múltipla e se desdobra em inúmeras publicações, traduções e na sua 
própria prática política. As suas experiências como docente e, sobretudo, como administrador, em 
diferentes conjunturas, foram depurando a sua escolha de temas e a sua apreciação sobre a obra deste 
autor” (NUNES, Clarisse. Anísio Teixeira entre nós: A defesa da educação como direito de todos. 
Educação & Sociedade. Campinas, ano XXI, n.73, Dez/2000). 
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foi um defensor de uma atividade educacional consistente com o modelo político 

experimentado pelas sociedades modernas. Segundo ele, o estabelecimento dos 

regimes democráticos, que aconteceu a partir do Renascimento e da Reforma 

Protestante297, exigia a existência da escolarização primária obrigatória, universal e 

gratuita, e, consequentemente, pública, já que, para Anísio, apenas o Estado poderia 

promover esse tipo de escolarização.  

 

Obrigatória, gratuita e universal, a educação só poderia ser ministrada 
pelo Estado. Impossível deixá-la confiada a particulares, pois êstes 
somente podiam oferecê-la aos que tivessem posses (ou a 
"protegidos") e daí operar antes para perpetuar as desigualdades 
sociais, que para removê-las. A escola pública, comum a todos, não 
seria, assim, o instrumento de benevolência de uma classe dominante, 
tomada de generosidade ou de medo, mas um direito do povo, 
sobretudo das classes trabalhadoras, para que, na ordem capitalista, 
o trabalho (não se trata, com efeito, de nenhuma doutrina socialista, 
mas do melhor capitalismo) não se conservasse servil, submetido e 
degradado, mas, igual ao capital na consciência de suas 
reivindicações e dos seus direitos.298 

 

  

 Essa defesa da educação pública colocou Anísio Teixeira em muitos embates 

com defensores da educação privada. É importante ressaltar, entretanto, que Anísio 

não se opunha radicalmente à educação particular. Sua contrariedade dirigia-se ao 

monopólio e à supremacia da educação privada sobre a educação pública no Sistema 

Nacional de Educação. É o que afirma em outra passagem do texto que acabamos de 

mencionar: “Não advogamos o monopólio da educação pelo Estado, mas julgamos 

que todos têm direito à educação pública, e somente os que o quiserem é que poderão 

procurar a educação privada”299.  

Foi exatamente esse um dos princípios sobre os quais o Plano Nacional de 

Educação de 1962 foi elaborado. Ao estabelecer os critérios para a distribuição dos 

                                                           
297 Para Anísio Teixeira, a educação democrática encontrava suas raízes históricas no Renascimento 
e na Reforma Protestante: “Do Renascimento em diante, começou a se afirmar em algumas sociedades 
a necessidade de educação para todos, à medida que as artes da leitura e da escrita se fizeram mais 
generalizadas. Graças à imprensa e à Reforma, a leitura da Bíblia se fêz possível e, então, obrigatória, 
decorrendo daí a generalização de uma arte intelectual, a de ler e escrever, que não podia ser 
regularmente aprendida senão pela escola. A escola passou a ser necessária para a vida comum do 
homem” (TEIXEIRA, Anísio. Bases para uma programação de educação primária no Brasil. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.27, n.65, jan/mar. 1957. p.28). 
298 TEIXEIRA, Anísio. A escola pública universal e gratuita. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.26, n.64, out/dez. 1956. p.6. 
299 Ibid., p.21. 
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recursos dos diferentes Fundos Nacionais, ele procurou fortalecer o ensino público, 

sem excluir, contudo, o ensino privado.  

 

 

3.2.2. O princípio da descentralização 

 

 Outra importante ênfase de Anísio Teixeira encontrada no PNE1962 foi a da 

descentralização da administração educacional. Considerando o nosso regime 

federativo, as dimensões continentais de nosso território e as peculiaridades regionais 

às quais o Brasil está sujeito, Anísio defendeu que a escola primária fosse 

“essencialmente regional, enraizada no meio local, dirigida e servida por professores 

da região, identificados com os seus mores, costumes”300. 

 

Não pensamos, pois, reformar a escola brasileira com a imposição de 
modelos a priori formulados por um centro ou por alguns poucos 
centros dirigentes, mas antes liberar as forças locais de iniciativa e 
responsabilidade e confiar-lhes a tarefa de construir a escola nacional, 
sob os auspícios de uma inteligente assistência técnica dos Estados e 
da União. Não somos nação a ser moldada napoleônicamente do 
centro para a periferia, mas um grande e variado império a ser 
assistido e, quando muito coordenado pelo centro, a fim de poder 
prosseguir no seu destino de criar, nos trópicos, uma grande cultura, 
diversificada nas suas características regionais e una nos seus 
propósitos e aspirações de civilização e democracia.301 

 

 

O que Anísio defendeu a respeito das escolas, defendeu também a respeito de 

sua administração, ou seja, do sistema educacional, geralmente tratado por ele no 

plural [sistemas]. Em sua concepção, a União não dispunha de condições para arbitrar 

sobre os detalhes envolvidos no funcionamento da atividade pedagógica que se 

desenvolve num território tão amplo e que abriga tamanha diversidade quanto o 

nosso. E se não dispunha de condições para isso, dispunha ainda menos de 

                                                           
300 TEIXEIRA, Anísio.  Educação não é privilégio. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 
Brasília, v.70, n.166, 1989. p.435-462. Disponível em: ˂http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/˃. Acesso 
em 18 nov.2017. Anísio Teixeira é conhecido, dentre outras coisas, como um defensor da 
municipalização do ensino primário. Por razões econômicas inclusive, ele defendia que a escola 
primária deveria ser “uma só, administrada na ordem municipal e organizada pelo Estado, dentro das 
bases e diretrizes federais” (TEIXEIRA, Anísio. A municipalização do ensino primário. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.27, n.66, abr/jun. 1957. p.24.) 
301 TEIXEIRA, Anísio.  Educação não é privilégio. Disponível em: 
˂http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/˃. Acesso em 08 out.2017. 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/
http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/
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condições para fiscalizar a experiência desses detalhes. Por isso, os atores 

administrativos mais influentes deveriam ser os Estados. No pensamento de Anísio 

Teixeira, eles é que deveriam organizar seus próprios sistemas educacionais, 

seguindo as diretrizes aprovadas pela União302, e receber dela, apoio financeiro e 

técnico, a fim de apoiar financeira e tecnicamente os Municípios, supervisionando a 

atividades deles. 

 

A grande reforma da educação é, assim, uma reforma política 
permanentemente descentralizante, pela qual se criem nos municípios 
os órgãos próprios para gerir os fundos municipais de educação e os 
seus modestos, mas vigorosos, no sentido de implantação local, 
sistemas educacionais. Tais sistemas locais, em número equivalente 
ao dos municípios, constituirão, em cada Estado, o sistema estadual, 
o qual compreenderá, além das escolas propriamente locais, de 
administração municipal, as escolas médias e superiores, inclusive as 
de formação do magistério, de sua própria administração. Pela 
formação do magistério e pela vigorosa e ampla assistência financeira 
e técnica aos municípios, exercerá o Estado a ação supervisora, 
destinada a promover a unidade do ensino sem perda das condições 
revitalizantes e construtivas do genius-loci.303 

 

 

Essa descentralização foi outra ênfase de Anísio Teixeira que funcionou como 

princípio na elaboração do Plano Nacional de Educação em 1962. Embora ele não 

tenha reforçado diretamente a necessidade da criação de sistemas estaduais e órgãos 

municipais, até porque ele tinha uma natureza econômico-pragmática, ele pressupôs 

o protagonismo dos Municípios na efetivação da educação primária, e o dos os 

Estados em sua organização e supervisão.  A atividade da União neste nível ficou 

restrita à assistência técnica e financeira.  

                                                           
302 No pensamento de Anísio Teixeira, o papel da União não se reduziria à fixação das diretrizes gerais, 
mas incluía a manutenção de manter uma rede de escolas médias e superiores, a assistência técnica 
e financeira às escolas, e a regulamentação do exercício das profissões: “Em esfera ainda mais ampla 
atuará a União, com a sua rede de escolas médias, profissionais, superiores, de experimentação e 
demonstração, todas visando a mais alta qualidade e se destinando a agir nos sistemas estaduais e 
locais como exemplos de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Este sistema federal só por si já operaria 
como força unificadora, mas terá ainda a União duas grandes forças de estímulo e coordenação: a 
assistência financeira e técnica às escolas e a atribuição de regulamentar o exercício das profissões. 
Com estes dois instrumentos, o seu poder continuará, dentro do sistema descentralizado e vivo da 
educação nacional, tão forte e de tamanhas potencialidades, que antes será de recear a sua ação 
excessivamente uniformizante, suscetível de bloquear iniciativas felizes, locais e estaduais, do que 
qualquer imaginário perigo da liberdade que se dará ao Estado e ao Município, muito mais para lhes 
permitir assumir a responsabilidade do seu ensino e com ela a possibilidade de fazê-lo real e vivo, do 
que, efetivamente, para organizá-lo à sua discrição” (TEIXEIRA, Anísio.  Educação não é privilégio. 
Disponível em: ˂http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/˃. Acesso em 08 out.2017). 
303 Ibid. 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/


114 
 

3.2.2. O princípio da natureza técnica da educação e de seu planejamento 

 

A terceira e última ênfase do pensamento de Anísio Teixeira que teve grande 

influência na elaboração do Plano Nacional de Educação de 1962 foi a defesa da 

natureza técnica da educação e do planejamento educacional. Anísio procurou manter 

hasteada a bandeira levantada pelos pioneiros escolanovistas de que a educação e 

seu planejamento não deveriam ser feitos, como era comum em nossa história, por 

pessoas alheias ao universo pedagógico, mas sim, pelos próprios educadores.  

Em discurso proferido no primeiro encontro dos representantes dos Conselhos 

Estaduais de Educação com o Conselho Federal, ele afirmou: “nós, professores, 

sabemos bem o que é uma aula não planejada. E o diretor da escola, melhor do que 

ninguém, o que será não ter o trabalho escolar devidamente planejado”304. Em um 

parecer do Conselho Federal de Educação a uma consulta sobre a distribuição dos 

dias letivos no calendário anual, ele escreveu: 

A educação não é processo formal a ser regulado por lei, mas 
processo real e material a ser regulado por normas técnicas a que se 
chega por consenso profissional. Só assim teremos o processo 
educativo como algo de autêntico, sob a responsabilidade da 
consciência profissional e técnica dos seus condutores.305 

 

A ênfase de Anísio Teixeira no protagonismo dos educadores não significa que 

ele desconsiderasse a significativa contribuição que outras áreas do conhecimento 

poderiam oferecer ao planejamento educacional. Discutindo as bases para a 

educação primária no Brasil, no ano de 1957, ele menciona de maneira concorde, 

uma definição de educação atribuída a um professor de nome Clark, com quem teve 

contato durante um curso na Universidade de Colúmbia, ainda no ano de 1929. 

Segundo essa definição “a educação não é apenas um processo de formação e 

aperfeiçoamento do homem, mas o processo econômico de desenvolver o capital 

humano da sociedade”306. Explicando melhor o sentido dessa definição, ele afirma 

que a educação escolar: 

 

                                                           
304 TEIXEIRA, Anísio. Plano e finanças da educação. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 
Brasília, v.41, n.93, jan/mar. 1964. p.12. 
305 CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. Documenta. n.2, abr. 1962. Rio de Janeiro, p.81-82. 
306 TEIXEIRA, Anísio. Bases para uma programação de educação primária no Brasil. p.28. 



115 
 

...é o processo pelo qual se distribuem adequadamente os homens 
pelas diferentes ocupações da sociedade. A educação escolar, dizia 
ele [o professor Clark], é o processo pelo qual a população se distribui 
pelos diferentes níveis e ramos de trabalho diversificado da sociedade 
moderna. Deixados a si mesmos, os homens ficariam de modo geral 
capazes das mesmas coisas, não podendo assim atender à inevitável 
diversificação de funções e ocupações especializadas.307 

 

 

O que se percebe por essas palavras de Anísio é que ele estava em acordo 

com a mentalidade desenvolvimentista, segundo a qual a educação se presta ao 

desenvolvimento social do país, e deve ser planificada na relação com as outras áreas 

da vida nacional. A implicação imediata disso era a de que a atividade planificadora 

deveria se valer de conhecimentos técnicos de outras áreas, o que foi afirmado 

claramente por Anísio Teixeira discutindo na mesma discussão das bases: “aos 

economistas compete, com efeito, ajudar os educadores a organizar e programar 

devidamente o sistema educacional”308.  

Então, a que Anísio se opunha ao enfatizar o protagonismo dos educadores? 

Na verdade, a ênfase de Anísio sobre a natureza técnica do planejamento era, mais 

propriamente, uma crítica ao protagonismo dos políticos no planejamento da 

educação. Em outro trecho do discurso proferido no primeiro encontro dos 

representantes dos Conselhos Estaduais de Educação com o Conselho Federal, já 

citado anteriormente, ele argumentou: 

 

Plano, pois, não é nenhuma novidade nem algo que somente 
estranhos especialistas em planos saibam fazer. Aliás, o difícil é 
conceber alguém que seja especialista em planos sem que seja 
especialista no que esteja planejando. E isto é que parece estar 
ocorrendo com a ideia de que agir planejadamente seja algo diverso 
de agir competentemente. Ora, serão competentes os que sabem 
planejar, mas nada saibam do que estejam planejando?309 

 

  

Obviamente, Anísio Teixeira não ignorava que o planejamento da educação 

pública possui uma forte dimensão política. Por isso, quando falou sobre as condições 

para a existência de um planejamento educacional, ele reconheceu que “planejar é 

                                                           
307TEIXEIRA, Anísio. Bases para uma programação de educação primária no Brasil. p.28. 
308 Ibid., p.28. 
309 TEIXEIRA, Anísio. Plano e finanças da educação, p.12 
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um problema primeiro de poder. Depois, de querer. É indispensável que quem tenha 

o poder queira planejar a sua ação”310. Mas ele questionava o fato de que o 

planejamento da educação nacional fosse reduzido, como muitas vezes acontecia, à 

dimensão política. Por isso, ele acrescentou que além de uma questão de poder, o 

planejamento “é um problema de competência e de método. Especialistas apenas em 

métodos de planejamento poderão ajudar os competentes, mas não substituí-los”311.  

O protagonismo dos educadores não foi apenas adereço discursivo do 

educador baiano. Anísio Teixeira foi o criador da CAPES [a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior], instituição da qual foi Secretário Geral 

entre os anos de 1951 a 1964, e foi diretor do INEP [o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos] durante quase o mesmo período: entre 1952 e 1964. Ao longo desse 

período, durante cerca de 12 anos esses dois órgãos:  

 

...estiveram articulados com objetivos bastante precisos: executar 
projetos de pesquisa para mapeamento da estrutura e necessidade do 
ensino superior do Brasil; oferecer aperfeiçoamento para professores 
de diferentes áreas, cuja formação era priorizada com viés da 
pesquisa, com bolsas de estudo dentro ou fora do país.312 

  

 

Ao assumir a direção do INEP, ele mencionou, no discurso de posse, a 

importância do corpo de técnicos e analistas que constituíam o Instituto para o projeto 

de marcha da expansão educacional brasileira: 

 

O Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos tem de tentar uma 
tomada de consciência na marcha da expansão educacional brasileira, 
examinar o que foi feito e como foi feito, proceder a inquéritos 
esclarecedores e experimentar, medir a eficiência ou ineficiência de 
nosso ensino [...] Para restabelecer o domínio deste elementar bom 
senso, em momento como o atual, em que a complexidade das 
mudanças impede e perturba a visão, são necessários estudos 
cuidadosos e impessoais, de que o Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos deverá encarregar-se com o seu corpo de técnicos e 
analistas educacionais, mobilizando ou convocando também, se 
preciso e como for possível, outros valores humanos, onde quer que 
se os encontre [...] As funções do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos deverão ganhar uma nova fase, amplitude ainda maior, 
buscando tornar-se, tanto quanto possível, o centro de inspirações do 

                                                           
310 TEIXEIRA, Anísio. Plano e finanças da educação, p.12 
311 Ibid., p.12. 
312 SANTOS, Wilson da Silva. Anísio Teixeira: Premissas de um estado técnico-científico para a 
educação. Revista RBBA. Vitória da Conquista, v.5, n.1e2, jul2016, p.266. 
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magistério nacional para a formação daquela consciência educacional 
comum que, mais do que qualquer outra força, deverá dirigir e orientar 
a escola brasileira, ajudada pelos planos de assistência técnica e 
financeira com que este Ministério irá promover e encorajar todos os 
esforços úteis e todas as iniciativas saudáveis, que as energias 
insuspeitas da liberdade e da autonomia irão fazer surgir em todo o 
Brasil. Os estudos do INEP deverão ajudar a eclosão desse 
movimento de consciência nacional indispensável à reconstrução 
escolar.313 

 

 

Entre a aprovação da LDB e a elaboração do Plano, nos dias 05 a 19 de março 

de 1962, aconteceu a Conferência sobre Educação e Desenvolvimento Econômico e 

Social na América Latina, em Santiago, capital do Chile. Nessa ocasião a delegação 

brasileira apresentou um relatório cuja confecção foi coordenada pelo INEP, com a 

participação da CAPES e do Serviço de Estatística do MEC. O relatório elaborado sob 

a direção de Anísio Teixeira descrevia os últimos acontecimentos no Brasil (a 

aprovação da LDB/1961) como uma vitória do princípio do planejamento, e ao mesmo 

tempo alertava quanto ao perigo de que os ganhos fossem perdidos, caso os próximos 

passos não fossem acompanhados pela devida supervisão técnica. Segundo diz o 

relatório, a real adoção do planejamento,  

 

“...só será instaurada quando o Conselho Federal de Educação contar 
com o assessoramento dos serviços de pesquisa e de análise, que - à 
luz de um diagnóstico rigoroso da situação educacional brasileira e da 
previsão mais criteriosa das exigências educacionais do 
desenvolvimento econômico-social - possam submeter à sua 
aprovação metas educacionais precisas a serem alcançadas em 
prazos previstos, através de um programa de ação detalhadamente 
fixado e com base em um esquema de financiamento elaborado de 
modo a mobilizar o máximo de recursos públicos e privados para o 
custeio das tarefas educacionais que se impõem ao País”314. 

  

 

Esse relatório fazia uma proposta que impactaria sensivelmente a elaboração 

do plano: a criação de um Centro de Planejamento Educacional, no Ministério da 

Educação e Cultura, ligado ao INEP e à Faculdade de Educação da Universidade de 

                                                           
313 TEIXEIRA, Anísio. Discurso de posse do Professor Anísio Teixeira no Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.17, n.46, 1952. p.76-
77. 
314 TEIXEIRA, Anísio. Análise do sistema de educação brasileira. In: Relatório Brasileiro para a 
Conferência sobre Educação e Desenvolvimento Econômico e Social na América Latina, 
Santiago, Chile, 5-19 de março, 1962. Rio de Janeiro, CBPE, 1962, p.44-59. 
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Brasília. O objetivo era que esse Centro fosse um órgão de assessoramento do 

Ministério da Educação e Cultura, visando a sua atividade planificadora. Se ele tivesse 

existido, poderia ter fornecido dados para a elaboração do PNE. Ele, porém, jamais 

existiu, e o Plano foi elaborado, muito provavelmente, com dados fornecidos pela 

CAPES e pelo INEP, órgãos que eram dirigidos por Anísio Teixeira durante o período 

de sua elaboração.315 

Como se percebe pelos textos e circunstâncias supramencionados, Anísio 

Teixeira defendeu uma perspectiva técnica de planejamento. Talvez, isso ajude a 

explicar a inexistência de um movimento de inclusão social na elaboração do Plano. 

De acordo com uma mentalidade tecnicista, os membros do Conselho, em virtude de 

seu preparo pedagógico, eram os mais indicados para fazê-lo. 

 

 

3.3. O Plano propriamente dito 

 

 A elaboração do Plano Nacional de Educação de 1962 começou, efetivamente, 

na sessão plenária de abril do Conselho Federal de Educação, quando foi nomeada, 

para a execução da tarefa, uma Comissão Especial constituída por Anísio Teixeira, D. 

Cândido Padin (1915-2008) e Francisco de Paula Brochado da Rocha (1910-1962). 

Uma interpretação possível da formação dessa comissão é a de que ela contaria com 

a representação do ensino público na figura de Anísio Teixeira, do ensino privado na 

figura de D. Cândido Padin, e dos juristas, na figura de Brochado da Rocha. 

Posteriormente, o professor Almeida Júnior também compôs a Comissão. 

Dos três membros da Comissão, apenas Anísio Teixeira relatou o tema na 

sessão de abertura. D. Cândido Padin alegou falta de tempo. A comunicação de sua 

participação na Comissão teria sido recebida com apenas dois dias de antecedência 

da primeira sessão. E Brochado da Rocha argumentou que sua maior contribuição - 

de natureza jurídica - seria dada à medida que as discussões se encaminhassem.316  

O relatório de Anísio Teixeira oferecia, inicialmente, um apanhado do contexto 

histórico e dos desafios impostos à Comissão, pela atual situação da educação 

nacional e pelos acordos internacionais firmados pelo país. Ele apresentava os 

                                                           
315 Cf. HORTA, José Silvério Baia. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil. 
p.62. 
316 CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. Documenta, Rio de Janeiro, n.3, mai. 1962, p.20-22.  
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resultados da Conferência sobre Educação e Desenvolvimento Econômico e Social 

na América Latina, realizada no mês anterior, que estabelecera objetivos a serem 

alcançados até o ano de 1970. Ao que tudo indica, foi daí que o plano herdou os 8 

anos de prazo para as suas metas.  

Além disso, o relatório reconhecia a necessidade de que a Comissão contasse 

com dados nos quais pudesse embasar, de maneira confiável, a sua elaboração. Era 

a tendência tecnicista de Anísio Teixeira dando as caras mais uma vez. Daí sua 

proposta inicial foi a seguinte: “como estes planos não se tiram do nada, procuraremos 

conseguir que o Poder Executivo nos forneça os dados e elementos sobre os quais 

basearemos nossos estudos”317. Essa proposta, entretanto, foi rapidamente 

abandonada, uma vez que não havia tempo hábil para que os dados chegassem antes 

de que a União elaborasse o seu orçamento para o ano seguinte. A verdade é que o 

MEC não estava suficientemente aparelhado para oferecer os dados necessários.318 

No mês seguinte (maio), Anísio apresentou, então, as Bases Preliminares para 

o Plano de Educação Referente ao Fundo Nacional de Ensino Primário, documento 

embasou a complexa estratégia de distribuição de recursos proposta pelo Plano.319 

Nos meses seguintes, ele apresentou também as bases para o plano referente ao 

Fundo Nacional do Ensino Médio, que não chegaram a ser publicadas. A partir dessas 

bases compartilhadas com o Conselho, o próprio Anísio produziu o documento que foi 

entregue solenemente ao Ministro da Educação no dia 21 de setembro de 1962.320 

O documento cumpria o que preceituavam os artigos 92 e 93 da LDB, decretada 

e sancionada no ano anterior, que afirmavam o seguinte: 

 

Art. 92.  A União aplicará anualmente, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, 12% (doze por cento), no mínimo de sua 
receita de impostos e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
20% (vinte por cento), no mínimo. § 1º Com nove décimos dos 
recursos federais destinados à educação, serão constituídos, em 
parcelas iguais, o Fundo Nacional do Ensino Primário, o Fundo 
Nacional do Ensino Médio e o Fundo Nacional do Ensino Superior. § 
2º O Conselho Federal de Educação elaborará, para execução em 
prazo determinado, o Plano de Educação referente a cada Fundo.  § 

                                                           
317 CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. Documenta, n.3, p.20. 
318 Cf. HORTA, Jose Silvério Baia. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil. 
p.98-99. 
319 Cf. TEIXEIRA, Anísio. Bases preliminares para o plano de educação referente ao Fundo Nacional 
de Ensino Primário. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.38, n.88, out/dez. 
1962. p.97-107. 
320 Cf. KELLY, Celso. Notícia Histórica. In: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Plano Nacional 
de Educação. Rio de Janeiro: MEC, 1963. 
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3º Os Estados, o Distrito Federal e os municípios, se deixarem de 
aplicar a percentagem prevista na Constituição Federal para a 
manutenção e desenvolvimento do ensino, não poderão solicitar 
auxílio da União para êsse fim. Art. 93. Os recursos a que se refere o 
art. 169, da Constituição Federal, serão aplicados preferencialmente 
na manutenção e desenvolvimento do sistema público de ensino de 
acôrdo com os planos estabelecidos pelo Conselho Federal e pelos 
conselhos estaduais de educação, de sorte que se assegurem: 1. o 
acesso à escola do maior número possível de educandos; 2. a 
melhoria progressiva do ensino e o aperfeiçoamento dos serviços de 
educação; 3. o desenvolvimento do ensino técnico-científico; 4. o 
desenvolvimento das ciências, letras e artes; § 1º São consideradas 
despesas com o ensino: a) as de manutenção e expansão do ensino; 
b) as de concessão de bolsas de estudos; c) as de aperfeiçoamento 
de professôres, incentivo à pesquisa, e realização de congressos e 
conferências; d) as de administração federal, estadual ou municipal de 
ensino, inclusive as que se relacionem com atividades extra-escolares. 
§ 2º Não são consideradas despesas com o ensino: a) as de 
assistência social e hospitalar, mesmo quando ligadas ao ensino; b) 
as realizadas por conta das verbas previstas nos artigos 199, da 
Constituição Federal e 29, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; c) os auxílios e subvenções para fins de assistência e 
cultural.321 

 

Como mostra a leitura desses artigos, várias condições e critérios para o Plano 

já haviam sido estabelecidos pela LDB. Para dar conta deles, o Plano foi dividido em 

duas partes. A primeira era composta por “metas para o Plano Nacional de Educação” 

a serem executadas até o ano de 1970. Essa redação – metas para o Plano – levanta 

certa dubiedade sobre o entendimento que o Conselho Federal de Educação tinha a 

respeito de seu papel na ocasião. Ao que parece, por mais que o documento tenha 

sido publicado como Plano Nacional de Educação, o conselho se via apenas 

estabelecendo metas que, posteriormente, seriam desenvolvidas e detalhadas por 

outro órgão. Esse órgão era, possivelmente, uma Comissão do próprio Ministério da 

Educação e Cultura, segundo sugere o encaminhamento oficial do documento: 

 

Organizada que se acha a Comissão Nacional de Planejamento da 
Educação, o Conselho a ela encaminha, por intermédio do Senhor 
Ministro da Educação, o plano de metas educacionais acima referido 
e as normas elaboradas para o desenvolvimento do Plano Nacional de 
Educação a ser posteriormente comunicado a êste Conselho.322  

                                                           
321 BRASIL. Lei n. 2024, de 20 de dezembro de 1961. Acesso em 21 nov.2017 
322 TEIXEIRA, Anísio. Conselho Federal de Educação. Plano nacional de educação. Referente aos 
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A segunda parte era composta por normas que regulamentavam a distribuição 

e utilização dos recursos de cada um dos Fundos Nacionais de Ensino previstos pela 

LDB. O percentual de participação da União, e dos Estados e Municípios na 

composição dos Fundos já havia sido determinada pela LDB, assim como o percentual 

que cada um dos Fundos receberia do montante total de recursos amealhados. Ao 

Plano cabia apenas definir os critérios de distribuição desses recursos pelos fundos 

individualmente. A seguir consideraremos de maneira pormenorizada essas duas 

partes do Plano. 

 

 

3.3.1. As metas do PNE1962 

 

O PNE1962 apresenta dois tipos de metas: as quantitativas e as qualitativas. 

As quantitativas, por nível de ensino, são as seguintes: 

1. ENSINO PRIMÁRIO, matrícula até a quarta série de 100% da 
população escolar de 7 a 11 anos de idade e matrícula nas quinta e 
sexta séries de 70% da população escolar de 12 a 14 anos. 2. ENSINO 
MÉDIO, matrícula de 30% da população escolar de 11 e 12 a 14 anos 
nas duas primeiras séries do ciclo ginasial; matrícula de 50% da 
população escolar de 13 a 15 anos nas duas últimas séries do ciclo 
ginasial; e matrícula de 30% da população escolar de 15 a 18 anos 
nas séries do ciclo colegial. 3. ENSINO SUPERIOR, expansão da 
matrícula até a inclusão, pelo menos, de metade dos que terminam o 
curso colegial.323 

  

O objetivo das metas quantitativas do Plano era, claramente, atender ao 

proposto pelo primeiro objetivo geral do artigo 93 da LBD/1961: o de assegurar “o 

acesso à escola do maior número possível de educandos”324. Em relação a elas, há 

três aspectos que merecem destaque.  

O primeiro é que elas aparecem desacompanhadas de uma fundamentação 

teórica que revele os dados utilizados como ponto de partida, e os critérios e 

metodologia por meio dos quais os resultados propostos foram quantificados. Horta 

sugere que o MEC não estava suficientemente aparelhado para oferecer dados 

precisos sobre a situação educacional do país, logo, o CFE teria se baseado em dados 
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apresentados pelo próprio Anísio Teixeira e nos compromissos assumidos pelo Brasil 

em Conferências internacionais.325  

O perigo de se planejar sem dados precisos e de atribuir forte peso aos 

compromissos internacionais na elaboração do planejamento é óbvio, e seria 

explicitado no ano seguinte, na Terceira Reunião Interamericana dos Ministros da 

Educação, ocorrida em Bogotá, cujo documento final afirmava: 

 

As metas quantitativas do Plano Decenal de Educação, bem como as 
propostas na Conferência Sobre Educação e Desenvolvimento 
Econômico e Social, realizada em Santiago, e no Documento 6 desta 
Terceira Reunião Interamericana de Ministros da Educação, 
representam objetivos de desenvolvimento desejáveis para os países 
da América Latina em conjunto, mas não constituem, para cada um 
dêles, a expressão realista de sua própria estrutura econômica e das 
características do seu desenvolvimento social. Por essas razões, as 
metas nacionais, havendo sido estabelecidas com critério de conjunto, 
em muitos casos representam objetivos utópicos, que não podem ser 
atingidos no prazo estabelecido. Por isso, a Reunião considera 
indispensável que cada país, fortalecidos, se necessário, seus 
próprios serviços de pesquisas, estime as metas quantitativas reais 
correspondentes às necessidades de expansão do seu sistema 
educacional nos diversos níveis, a fim de que se disponha, com a 
maior brevidade possível, das cifras nacionais e regionais pertinentes. 
Desse modo, a ação prevista nos planos de expansão da educação 
poderá ser integrada nos planos gerais de desenvolvimento como 
expressão cabal das necessidades a satisfazer nos diferentes setores 
urbanos e rurais de cada país.326 

 

 

O segundo aspecto destacável dessas metas quantitativas é que elas parecem 

pressupor que a situação do índice de escolarização pode ser explicada de forma 

exclusivamente pragmática, pela lógica da oferta e da demanda, desconsiderando os 

fatores de natureza social, econômica e cultural que podem exercer importante 

influência sobre ela. Como afirma Horta, a não escolarização não se explica 

exclusivamente pela falta de oportunidade – a ausência de escolas em uma 

determinada região – mas passa por fatores como as condições sociais e econômicas 

dos indivíduos e famílias, bem como pela própria consciência de um povo a respeito 

do valor e da importância educação e da escola.  
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326 Terceira Reunião Interamericana de Ministros da Educação. In: Conferências Interamericanas de 
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Além dos fatores demográficos, cuja influência sobre a demanda 
social é predominante na faixa etária da escolaridade obrigatória, 
também fatores de ordem econômica, cultural e pedagógica devem 
ser levados em consideração. Coombs afirma que, sobre o ponto de 
vista econômico, a demanda espontânea é “fortemente influenciada 
pelo que a educação representa de custo para o aluno e para seus 
pais, não somente o custo em dinheiro (taxas, etc.), mas também o 
custo de oportunidade correspondente ao que se deixa de ganhar, ao 
trabalho que deixa de ser feito no campo enquanto o aluno está na 
escola”. Este problema subsiste apesar da gratuidade do ensino e da 
concessão de bolsas. Sob o ponto de vista cultural, a crença na 
utilidade da Educação constitui o fator mais decisivo para favorecer a 
demanda social de educação, desde que o custo não seja excessivo. 
(...) Deste modo, para que haja um crescimento da demanda social, 
torna-se necessário uma elevação geral do nível de vida, que coloque 
as famílias em condições mais favoráveis para o estudo dos filhos, e 
uma evolução do nível de aspiração dessas famílias com relação à 
educação dos filhos.327   

 

 

O terceiro aspecto é que a formulação das metas a respeito do ensino superior 

– expansão da matrícula até a inclusão, pelo menos, de metade dos que terminam o 

curso colegial – é absolutamente genérica e ambígua. Além disso, ela evidencia que 

a visão do Conselho a respeito do ensino secundário era a de que ele continuasse a 

ser preparatório para o ensino superior, o que poderia significar uma espécie de 

desvalorização do ensino técnico-profissionalizante, na contramão do contexto 

desenvolvimentista no qual o Plano foi gestado. 

As metas qualitativas, por sua vez, são as seguintes: 

 

4. Além de matricular tôda a população em idade escolar primária, 
deverá o sistema escolar contar, até 1970, com professôres primários 
diplomados, sendo 20% em cursos de regentes, 60% em cursos 
normais e 20% em cursos de nível pós-colegial. 5. As duas últimas 
séries, pelo menos, do curso primário (5ª e 6ª séries) deverão oferecer 
dia completo de atividades escolares e incluir no seu programa o 
ensino, em oficinas adequadas, das artes industriais. 6. O ensino 
médio deverá incluir em seu programa o estudo dirigido e estender o 
dia letivo a seis horas de atividades escolares, compreendendo 
estudos e práticas educativas. 7. O ensino superior deverá contar, pelo 
menos, com 30% de professôres e alunos de tempo integral.328 

 

                                                           
327 HORTA, José Silvério Baia. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil. 
p.95-96. 
328 TEIXEIRA, Anísio. Conselho Federal de Educação. Plano nacional de educação. Referente aos 
fundos nacionais de ensino primário, médio e superior. p.24-25. 
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Assim como acontece no caso das metas quantitativas, o objetivo das metas 

qualitativas era atender ao proposto pelo segundo objetivo geral do artigo 93 da 

LBD/1961: “a melhoria progressiva do ensino e o aperfeiçoamento dos serviços de 

educação”329. 

Nesse particular, o Plano de 1962 se deparou com um dilema fundamental. 

Planejar objetivos de natureza qualitativa exigia, logicamente, um posicionamento 

valorativo, já que sem juízo de valores não se pode falar em qualquer espécie de 

melhoria. Contudo, a visão de planejamento que o Documento procurava realizar era 

a de uma elaboração formal, que sugeria uma espécie de neutralidade e isenção 

política ou religiosa. O único compromisso que a mentalidade que subjaz o plano 

admitia era com o desenvolvimento do país.  

O resultado foi aquilo que afirma Trigueiro Mendes: “as metas qualitativas do 

plano liberal quase se confundem com as metas quantitativas”330. Para a melhoria da 

qualidade do ensino, o Plano propôs o maior tempo de permanência de alunos e 

professores na escola. Para a maior capacitação docente, ele propôs o aumento do 

número de professores diplomados. Apenas duas metas escaparam a essa confusão: 

a inclusão das artes industriais no currículo das duas primeiras séries ginasiais e a do 

método de estudo dirigido no Ensino Médio; ambas sem quaisquer explicações 

pormenorizadas. 

Essa semelhança [quase confusão] entre as metas qualitativas e as 

quantitativas, mostra, mais uma vez, a tendência descentralizadora do Plano de 1962. 

Estabelecer metas que fosse de fato qualitativas, exigiria pressupor uma intervenção 

governamental no processo educativo que a mentalidade de planejamento que 

sustentava o Plano não estava disposta assumir. Isso ajuda a explicar também o fato 

de que o Plano não menciona quaisquer metas de caráter administrativo, deixando-

as para as instâncias estaduais e municipais, mesmo sendo, “o aperfeiçoamento do 

serviço de ensino”331, parte do objetivo geral proposto pelo art. 93 da LDB/1961. 

 

   

                                                           
329 BRASIL. Lei n. 2.024, de 20 de dezembro de 1961. 
330 MENDES, Durmeval Trigueiro. O Planejamento Educacional no Brasil. Rio de Janeiro: EDUERJ, 
2000, p.18. 
331 BRASIL. Lei n. 2.024, de 20 de dezembro de 1961. Acesso em 12 out.2017. 
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3.3.2. A distribuição de recursos dos Fundos de Ensino no PNE1962 

 

No que diz respeito à previsão de distribuição dos recursos, o Plano Nacional 

de Educação elaborado em 1962 estava ainda mais escravizado às decisões prévias 

da LDB/1961. A Lei aprovada no ano anterior previa a existência de três diferentes 

fundos: o Fundo Nacional do Ensino Primário, que já existia desde 1942332; o Fundo 

Nacional do Ensino Medio, criado em 1954333; e o Fundo Nacional do Ensino Superior, 

criado pela própria LDB. Previa também a distribuição idêntica de recursos entre os 

três fundos; 90% da arrecadação da União destinada à educação – “12%, no mínimo, 

de sua receita e impostos”334 – deveria ser distribuída em partes iguais aos Fundos 

de ensino primário, médio e superior.  

Essa igualdade percentual não foi uma questão pacífica. Ela foi muito debatida 

durante a elaboração da LDB, com variações e mudanças335, e mesmo depois da 

promulgação Lei, continuou sendo objeto de contrariedade por parte de muitos 

educadores. A razão principal, era o entendimento de que a igualdade de distribuição 

era desprovida de critérios rigorosos e não fazia justiça à diferença de condições entre 

os três níveis de ensino no país. Esse era o entendimento do Prof. Carlos Corrêa 

Mascaro (1911-1990), que durante o período em que o projeto de LDB estava sendo 

discutido no Senado, escreveu:  

 

A tripartição em parcelas iguais do décimo da cota federal para a 
constituição dos Fundos Nacionais (na verdade Fundos Federais) do 
Ensino Primário, do Ensino Médio e do Ensino Superior é a legalização 
de um critério arbitrário de simetria, sem qualquer apoio em estudos 
sérios e responsáveis relativos ao custo do ensino nos diferentes 
graus, composição etária dos grupos populacionais a serem atendidos 
e as necessidades nacionais globais de educação. Não pomos em 

                                                           
332 BRASIL. Decreto n. 4.958, de 14 de novembro de 1942. Institui o Fundo Nacional do Ensino Primário 
e dispõe sobre o Convênio Nacional de Ensino Primário. Diário Oficial da União – 14 nov. 1942, 
p.16657. Disponível em: ˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4958-14-
novembro-1942-414976-publicacaooriginal-1-pe.html˃. Acesso em 12 out.2017. 
333 BRASIL. Decreto n. 2.342, de 25 de novembro de 1954.  Dispõe sobre a cooperação financeira da 
União em favor do ensino de grau médio. Diário Oficial da União – 2 dez. 1954, p.19163. Disponível 
em: ˂http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-2342-25-novembro-1954-361710-
publicacaooriginal-1-pl.html˃. Acesso em 12 out.2017. 
334 BRASIL. Lei n. 2.024, de 20 de dezembro de 1961.  
335 “Em 1957, quando o projeto voltou a ser debatido na Câmara dos Deputados, o substitutivo (...) 
estabelecia que, dos recursos destinados à educação pela União, 2% seriam destinados ao Fundo 
Nacional do Ensino Primário, 3%, ao Fundo Nacional do Ensino Médio (que havia sido criado em 1954), 
e 4%, ao Fundo Nacional do Ensino Superior, a ser criado”. A igualdade foi estabelecida a partir de 
proposta de emenda aceita dois anos depois, em 29 de setembro de 1959 (Cf. HORTA, José Silvério 
Baia. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil. p.72-73). 
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dúvida a utilidade prática da instituição de Fundos para o custeio de 
planos nacionais, regionais ou locais de ensino, mas não podemos 
concordar com a forma por que se pretende camuflar a solução de um 
problema a partir de sua colocação em termos quantitativos.336 

 

 

Na mesma direção, caminhou o economista Paulo de Assis Ribeiro, que acusou o 

Plano Nacional de Educação de ter fixado o teto destinado a cada fundo usando 

“proporções arbitrárias”337. Para ele, a distribuição igualitária recursos era:  

 

...um preceito formalista, que não traduz uma norma justa e equitativa 
que facilite a elaboração do Plano Nacional de Educação, de modo a 
que ele, realmente, possa contribuir de forma efetiva e eficaz para 
restabelecer o equilíbrio, entre as necessidades e as possibilidades 
reais no campo das atividades sociais e econômicas, condicionadas 
pelos padrões de educação da população.338  

 

 

O próprio Anísio Teixeira, embora tenha se submetido a esse critério de distribuição 

por ocasião da elaboração do plano, não deixou de criticá-lo:   

 

A própria divisão igualitária dos recursos federais para a educação 
superior, média e primária, que se apresenta como progresso 
democrático, só engana a quem deseja enganar-se. Sendo de 12 
milhões o número de crianças de escola primária a quem se deve 
educação, e de 6 milhões o número de alunos matriculados; de 1 
milhão o número de alunos da escola média; e de 70 mil, o de ensino 
superior — a divisão dos recursos em partes iguais só ilude a quem 
quiser iludir-se. Na realidade, está-se ajudando o ensino médio seis 
vezes mais do que o primário e o superior cerca de mil vezes mais.339 

  

 

Embora o princípio fosse largamente questionado, ele constava da LDB, e a 

elaboração do Plano estava sob a obrigação de considera-lo. Ao Conselho Federal de 

Educação não cabia discutir a quantidade de recursos de cada fundo, mas apenas 

propor o modo como esses recursos deveriam ser distribuídos em cada um deles. 

                                                           
336 MASCARO, Carlos Corrêa. O projeto e a Administração e o Financiamento do Ensino, In: BARROS, 
R. S. M de. (Org.) Diretrizes e Bases da Educação Nacional. p.371.  
337 RIBEIRO, Paulo de Assis. A educação e o Planejamento, Revista Brasileira de Economia. Rio de 
Janeiro, XVI, n.4, dez/1962, p.95. 
338 Ibid., p.95-96. 
339 TEIXEIRA, Anísio. A Lei de Diretrizes e Bases — Depoimento e Debate sobre o Projeto da Lei de 
Diretrizes e Bases. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, v.73, n.174, mai/ago. 1992. 
p.352-353. 
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Essa foi uma atividade na qual a tendência descentralizadora do Plano se fez 

manifesta mais uma vez. Ao invés de elencar prioridades e destinar os recursos para 

atende-las diretamente, o Plano destinou os recursos às Unidades Federativas, 

deixando sobre a responsabilidade delas a aplicação dos mesmos, de acordo com 

planos a serrem por elas fixados. Como já mencionamos anteriormente, por mais 

vazio que isso possa ser em termos de planejamento educacional, o que o PNE1962 

fez de mais efetivo foi definir critérios por meio dos quais os recursos seriam divididos 

pelos Estados da Federação.  

 Para isso, Anísio Teixeira arquitetou o que Saviani chamou de “um 

procedimento engenhoso (...), detalhando-o no que se refere ao Fundo Nacional do 

Ensino Primário”340. Os recursos foram divididos em três parcelas. A primeira, de 75% 

do Fundo, se destinava à melhoria do ensino, e seria repassada aos Estados com 

base em dois critérios: a população e a renda per capita. Combinando esses dois 

critérios, o plano:  

 

...propôs que 70% dos recursos fossem calculados na razão inversa 
da renda per capita e 30% na razão direta da população em idade 
escolar. Para determinar as despesas com o ensino, Anísio Teixeira 
considerou que os gastos com salários dos professores seriam da 
ordem de 70% distribuindo-se o restante entre a administração (7%), 
recursos didáticos (13%) e prédio e equipamento (10%). Tomou os 
valores dos salários mínimos regionais como referência para 
estabelecer os custos com o magistério que, somados às demais 
despesas, lhe permitiram determinar o custo do aluno-ano. Com base 
nesses elementos, propôs uma fórmula matemática para o cálculo dos 
recursos que a União repassaria a cada unidade da federação.341  

  

 

Nessa arquitetura engenhosa criada por Anísio Teixeira destaca-se o fato de 

que o salário dos professores foi determinado a partir de índices regionais. Nas Bases 

preliminares para o Plano de Educação Referente ao Fundo Nacional do Ensino 

Primário, Anísio Teixeira havia defendido que “o ideal seria receber o brasileiro, seja 

lá qual fosse o Estado e o Município, educação substancialmente equivalente uma à 

do outro, com professores igualmente competentes e igualmente pagos e as demais 

                                                           
340 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas, p.306.  
341 Segundo Saviani, “foi esse procedimento que inspirou a criação, em 1996, do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), orientação que 
foi mantida com a substituição do FUNDEF pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) em dezembro de 2006” 
(Ibid., p.306.). 
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despesas e condições da escola apreciavelmente idênticas”342, mas ele se satisfez 

com a determinação do salário por índices regionais considerando os “contrastes 

econômicos e sociais do país”343. É o espírito descentralizador do plano, manifesto 

mais uma vez. 

A segunda parcela corresponderia a 22% do Fundo e se destinaria a “atender 

ao aperfeiçoamento do magistério, à pesquisa, à realização de congressos e 

conferências; e a mobilização nacional contra o analfabetismo”344. No caso do Fundo 

Nacional do Ensino Primário, o plano previa que 5 destes 22%, fosse reservado para 

a rede de ensino primário do Distrito Federal, “a fim de constituir-se como centro de 

demonstração das últimas conquistas educacionais”345. Previa também a criação de 

dois centros de treinamento de professores em cada Estado ou Território, com cursos 

intensivos de um, dois e três anos. Essas talvez fossem as previsões mais 

significativas do Plano de 1962, em termos de mudanças efetivas que poderiam trazer 

resultados satisfatórios. Contudo, elas foram feitas de modo generalizado, e o Plano 

se silenciou completamente quanto à responsabilidade pela administração delas, o 

que, certamente, foi um fator complicador para que se efetivassem. 

A terceira e última parcela correspondia a 3% dos recursos do Fundo, e se 

destinava exclusivamente a bolsas de estudos destinadas a “alunos a serem 

educados em condições especiais, por falta de escola adequada”346. Elas 

contemplavam, principalmente, “alunos deficientes de qualquer ordem, cuja educação 

não se possa fazer nas escolas locais, ou exijam internato”347. 

As normas estabelecidas para a aplicação dos recursos do Fundo Nacional do 

Ensino Medio eram muito gerais. O Plano dividiu os recursos relativos a esse Fundo 

em duas parcelas, sem estabelecer quaisquer percentuais. Ele deu prioridade a 

manter as instituições federais de ensino e destinou o restante dos recursos aos 

Estados usando critérios de distribuição semelhantes aos utilizados nas normas 

                                                           
342 TEIXEIRA, Anísio. Bases preliminares para o plano de educação referente ao Fundo Nacional de 
Ensino Primário. p.102. 
343 No mesmo texto, encontra-se uma defesa do uso do salário do professor como critério para o 
estabelecimento de outras despesas da escola, segundo a qual a justiça do critério é fundamentada 
“admitindo-se que o nível de vida sempre compreende o conjunto de despesas de certo estágio social 
e que as necessidades de eficiência e conforto têm flexibilidade correspondente a cada nível 
econômico” Ibid., p.102. 
344 TEIXEIRA, Anísio. Conselho Federal de Educação. Plano nacional de educação. Referente aos 
fundos nacionais de ensino primário, médio e superior, p.25. 
345 Ibid., p.25. 
346 Ibid., p.26. 
347 Ibid., p.27. 
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referentes ao Ensino Primário, alterando apenas a idade dos alunos atendidos. O item 

5 dessas normas demonstra bem a natureza genérica com que elas foram registradas:  

 

Os recursos do Fundo do Ensino Médio seriam distribuídos pelo 
seguinte modo: I – Recursos para a manutenção do ensino federal de 
nível comum, técnico e especial. II – Recursos para a manutenção de 
ensino médio destinados à expansão da população escolar de nível 
médio a ser matriculada e à melhoria das condições do ensino, 
inclusive pela atualização do salário, do professor. III – Recursos para 
bôlsas de manutenção a alunos provenientes de locais onde não 
existe ensino de nível médio. IV – Bôlsas escolares para alunos 
desprovidos de recursos para as escolas de nível médio, que exijam 
pagamento de anuidades. V – Recursos para assistência técnica, 
compreendendo programas de treinamento e aperfeiçoamento do 
magistério e de melhoramento dos métodos de ensino e 
aparelhamento técnico das escolas. VI – Constituição de um fundo de 
financiamento para a construção de escolas de nível médio, mediante 
empréstimos, para os Estados e os Municípios.348 

 

 

Todos os fatores elencados pelas alíneas do item 5 eram, de fato, alvos a serem 

buscados pela educação brasileira naquela ocasião. Entretanto, a maneira genérica 

com que o plano tratou delas, impediu que elas fossem alcançadas.  

A generalização foi ainda mais fortemente nas normas relativas à distribuição 

dos recursos do Fundo Nacional do Ensino Superior. Na verdade, embora o título do 

item final do Plano mencione a aplicação de recursos, o texto consiste de uma 

constatação da insuficiência dos recursos previstos pela União para a elaboração de 

quaisquer ações que culminem no progresso deste nível educacional.  

 

Como os recursos do Fundo Nacional de Ensino Superior, ou sejam, 
3,6% da receita federal de impostos, apenas atingem em 1963 mais 
de 18 bilhões de cruzeiros e as despesas com o sistema federal de 
ensino superior sobem já a mais de 30 bilhões de cruzeiros, não é 
possível elaborar plano nôvo para êsse nível de ensino. A própria 
manutenção do sistema requer que a União aplique em despesas com 
educação não apenas o mínimo de 12% mais perto de 16% da sua 
receita de impostos.349  

 

 

                                                           
348 TEIXEIRA, Anísio. Conselho Federal de Educação. Plano nacional de educação. Referente aos 
fundos nacionais de ensino primário, médio e superior, p.28 
349 Ibid., p.30 
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Com relação ao ensino superior, o Plano se assemelhou a uma carta de 

recomendações, que insiste na não expansão do sistema federal de ensino para além 

das Universidades e Escolas já existentes, e no aumento do número de matrículas, 

visando tornar os cursos gradativamente mais produtivos.  

Um detalhe significativo é que, embora o Conselho Federal de Educação tenha 

lutado pelo protagonismo dos Estados e Municípios na administração do ensino 

primário, porque entendia ser esse o melhor caminho para a democratização do 

ensino, ele não fez o mesmo no que diz respeito à administração do ensino médio e 

superior. Diante deste fato, seria possível questionar a natureza verdadeiramente 

democrática do plano de 1962, já que ele manteve uma visão elitista do ensino 

superior, e mesmo do ensino médio. 

 

 

3.3.3. O plano revisitado 

 

 Com menos de 2 anos de execução, em abril de 1964, o Ministério da Educação 

e Cultura solicitou ao Conselho Federal que revisasse o Plano.350 A revisão aconteceu 

apenas em 1965, e não existiram mudanças significativas na dinâmica de 

planejamento que justifique, de nossa parte, uma apreciação exaustiva do novo 

documento. Como confirma Horta, quanto aos Fundos relativos ao ensino primário e 

médio, “a revisão de 1965 limitou-se a modificar alguns percentuais e índices”351.  

 

A grande modificação (...) diz respeito ao Fundo Nacional do Ensino 
Superior. Com relação a este nível de ensino, não se tratava, 
propriamente, de uma revisão, já que em 1962 o CFE não havia 
apresentado nenhuma norma para distribuição dos recursos do fundo. 
Em 1965, porém, o Conselho procurou enfrentar o problema de 
elaborar um plano para esta distribuição.352  

 

 

                                                           
350 “Muito estimaria esta Secretaria de Estado que o Egrégio Conselho Federal de Educação lhe 
prestasse, como sempre, a sua preciosa colaboração no sentido de ser revisto o Plano Nacional de 
Educação, se o colegiado entender tal medida de utilidade. Encarecemos urgência na solução, para 
que se estabeleçam, desde logo e com firmeza, as condições necessárias para uma evolução 
orientada”. Aviso Ministerial nº 113, de 22 de abril de 1964 In: Documenta, nº 26, junho de 1964, p.64).  
351 HORTA, José Silvério Baía. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil, 
p.116. 
352 Ibid., p.116. 
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A elaboração do Plano de aplicação dos recursos do Fundo Nacional do Ensino 

Superior, entretanto, foi semelhante à dos fundos anteriores. Seguindo a mesma 

perspectiva descentralizadora e pragmática, os técnicos do Conselho Federal de 

Educação, dividiram os recursos:  

 

... em quatro parcelas, de acordo com as seguintes normas: a) 65% 
para a manutenção e expansão dos programas de construção e 
equipamento nas universidades federais; b) 10% para o custeio da 
manutenção e execução dos programas de construção e aquisição do 
equipamento dos estabelecimentos isolados federais; c) 20% para 
execução dos programas de ensino superior do governo federal, de 
acordo com a seguinte discriminação: - 85% para os programas da 
CAPES, especialmente os de aperfeiçoamento de docentes; - 4% para 
bolsas de estudo e residência de estudantes; 8% para os programas 
da DESu, especialmente os que se relacionem com as metas 
prioritárias fixadas no Plano; d) 5% para subvenções às universidades 
e estabelecimentos isolados particulares.353  

  

 

*** 

 

O Plano Nacional de Educação de 1962 costuma ser definido como um Plano 

de orientação liberal. Em que pese a concordância inicial deste autor com o fato de 

que essa é uma definição possível, este trabalho não se permitirá entrar num debate 

semântico que tende a enquadrar perspectivas complexas em polos caricaturais. Se 

o que se entende por Plano liberal é: a) um plano elaborado por um conjunto particular 

de pessoas que se reconhecem como dotadas de competências técnicas para fazê-

lo; b) cujo objetivo principal é oferecer caminhos formais para que a educação possa 

contribuir com o desenvolvimento de uma nação; c) e que defende uma perspectiva 

descentralizada, que confere às unidades menores o direito de refletir e efetivar sua 

existência pedagógica, à luz de um mínimo de orientação legal estabelecido pelo 

Estado maior, que contribui mais diretamente com as unidades pelas vias 

econômicas; é o que foi este Plano. Se não, outro termo precisará ser encontrado.  

O próximo capítulo considerará o segundo PNE. 

  

                                                           
353 HORTA, José Silvério Baía. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil, 
p.124. 
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4. O SEGUNDO PNE 

 

 Enquanto o primeiro Plano Nacional da Educação foi elaborado em 1962, como 

vimos no capítulo anterior, o segundo, data exatamente de 09 de janeiro de 2001. 

Nosso segundo Plano dista do primeiro, 39 anos.  

Isso não significa que a educação brasileira tenha se desenvolvido à parte de 

qualquer planejamento ao longo de todos esses anos. Entre 1964 e 1985, período em 

que o país foi governado por um regime militar, pelo menos seis planos relativos à 

educação foram produzidos. Eles geralmente não são contabilizados entre os PNE’s, 

por terem sido elaborados por governos considerados não democráticos, além de 

tratarem a educação como um setor particular no contexto de um planejamento de 

natureza global.  

 

Ao contrário da concepção preconizada nas sugestões de Anísio 
Teixeira, estes novos planos correspondem a uma “verticalização” do 
processamento das políticas. Explicitada a articulação da matriz de 
políticas públicas educacionais ao projeto global de desenvolvimento 
nacional, essas políticas se inscreviam e se articulavam em programas 
governamentais mais amplos, determinados pelas estratégias de 
desenvolvimento adotadas pelo regime burocrático-autoritário.354 

 

 

4.1. Planejamento educacional entre 1964 e 1985 

 

 Os planos educacionais elaborados durante o período do regime militar 

seguiram todos numa mesma direção. Como afirma Calazans, eles foram 

“sedimentados pelo forte aparato da tecnoestrutura estatal”355, o que significa dizer 

que eles assumiram uma forte tendência centralizadora com ênfase economicista. 

Concorda com Calazans, o professor Carlos Roberto Jamil Cury, para quem “a 

situação pós-64 decidiu-se por um planejamento econômico de corte tecnocrático e 

voltado para a acumulação, de tal modo que a área social se tornou residual nas 

                                                           
354 GUSSO, Divonzir Arthur. Plano Decenal de Educação para todos: para uma nova matriz de políticas 
públicas de educação. Em Aberto, Brasília, n.59, jul/set, 1993. p.4.  
355 CALAZANS, Maria Julieta Costa. Planejamento da educação no Brasil - novas estratégias em busca 
de novas concepções. In: CALAZANS, Maria Julieta Costa; GARCIA, Walter; KUENZER, Acacia 
Zeneida. Planejamento e educação no Brasil. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1990, p.25 
(Coleção Polêmicas do nosso tempo, v.37). 
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prioridades governamentais”356. Se, no período anterior, o planejamento educacional 

já estava envolto por uma mentalidade economicista, embora resguardasse 

influências de um direcionamento tecnicista, na mentalidade planificadora do período 

do regime militar, a dimensão educacional foi definitivamente subordinada à 

econômica.  

A primeira evidência dessa subordinação é o fato de que neste período o MEC 

foi incorporado ao Ministério do Planejamento, constituído, majoritariamente, por 

especialistas em ciências econômicas. Como atesta Horta, a partir de 1965, quando 

foi revisado o PNE/1962: 

 

O conselho Federal de Educação foi sendo, pouco a pouco, colocado 
para fora da engrenagem do planejamento educacional brasileiro. 
Tendo começado a perder influência na determinação das metas 
educacionais (...) perdeu também a prerrogativa de estabelecer as 
normas para a distribuição dos recursos dos Fundos Nacionais de 
Ensino, em função da proibição de vinculação entre receita e despesa, 
estabelecida pela Constituição promulgada em janeiro de 1967 (art.65, 
3º). Este dispositivo configurou o desaparecimento legal dos fundos 
de ensino, que deixaram de aparecer nos orçamentos federais, a partir 
de 1968.357 

 

 

Outra evidencia, é o fato de que, em todos os planos do período, “às metas 

educacionais atribui-se vinculação futura concernente ao fornecimento de mão de 

obra ao mercado de trabalho”358.  

O fundamento teórico dessa mentalidade planificadora foi encontrado na “teoria 

do capital humano”, nascida nos anos 50, na Universidade de Chicago, relacionada à 

também nascente disciplina de Economia da Educação. A tese central desta teoria, 

que afirmava basear-se na análise empírica do crescimento de nações emergentes 

no período, como o Japão por exemplo, era a de que as habilidades e conhecimentos 

                                                           
356 CURY, Carlos Roberto Jamil. O plano nacional de educação: duas formulações, p.167. Segundo 
Horta, pelo menos até o ano de 1972 os planos apresentaram “metas inferiores àquelas determinadas 
pelo Conselho Federal de Educação em 1961” (HORTA, José Silvério Baia. Plano Nacional de 
Educação: da tecnocracia à participação democrática, p.169). 
357 HORTA, Jose Silvério Baia. Plano Nacional de Educação: da tecnocracia à participação 
democrática, p.184. 
358 MOURA, Eliel da Silva. A construção da ideia de Plano Nacional de Educação no Brasil: 
Antecedentes Históricos e Concepções. (36ª Reunião Nacional da ANPED - 29 de setembro a 02 
de outubro de 2013, Goiânia-GO). Disponível em: 
˂http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt05_trabalhos_pdfs/gt05_3246_texto.pdf˃. 
Acesso em 13 nov. 2018. 

http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt05_trabalhos_pdfs/gt05_3246_texto.pdf
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que são adquiridos pelos indivíduos ao longo de sua vida consistem em capital, isto 

é, um recurso capaz de gerar ou produzir outros mais. Nas palavras de Theodore W. 

Schultz, frequentemente apontado como o principal formulador dessa teoria: 

 

Embora seja óbvio que as pessoas adquiram habilidades e 
conhecimentos úteis, não é óbvio que essas habilidades e 
conhecimentos são uma forma de capital, que este capital é um 
produto de investimento deliberado, que cresceu nas sociedades 
ocidentais em um taxa mais rápida que o capital convencional (não 
humano), e que seu crescimento pode ser a característica mais 
distintiva do sistema econômico.359 

 

 

A conclusão que se chega a partir desta definição dos conhecimentos e 

habilidades humanas como capital, é que investimentos em áreas como educação e 

saúde, que são capazes de aprimorar as habilidades dos indivíduos, podem torna-los 

mais produtivos, e, por implicação, impactar positivamente a taxa de crescimento de 

uma nação. Logo, o entendimento original da teoria do capital humano sobre o papel 

da educação, consequentemente, era a de que ela tinha por função principal “preparar 

as pessoas para atuar num mercado em expansão que exigia força de trabalho 

educada”360. À escola caberia “formar a mão de obra que progressivamente seria 

incorporada pelo mercado, tendo em vista assegurar a competitividade das empresas 

e o incremento da riqueza social e da renda individual”361. 

Seguindo essa perspectiva, o governo brasileiro elaborou entre 1964 e 1985, 

pelo menos seis planos globais nos quais a educação figurou como um setor: o PAEG 

- Programa de Ação Econômica do Governo (1964-1966)362; o Plano Decenal de 

Desenvolvimento Econômico e Social (1967-1976)363; o PED - Programa Estratégico 

de Desenvolvimento (1968-1970)364; e os três PND’s - Planos Nacionais de 

                                                           
359 SCHULTZ, Theodor. William. Investment in human capital. The American Economic Review, New 
York, v.51, n.1. p.1-17, 1961, p.1.  
360 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas, p.429. 
361 Ibid., p.429.  
362 Cf. BRASIL. Programa de Ação Econômica do Governo. Revista do BNDE, Rio de Janeiro, v.1, n.3, 
p.209-214, set. 1964. 
363 Cf. BRASIL. Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social. Brasília: EPEA (Escritório 
de pesquisa econômica aplicada),1966. 
364 Cf. BRASIL. Programa Estratégico de Desenvolvimento. Brasília: EPEA (Escritório de pesquisa 
econômica aplicada),1967. 
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Desenvolvimento, o primeiro com vigência entre 1972 e 1974, o segundo entre 1975 

e 1979 e o terceiro entre 1980 e 1985.365  

De início, a educação não recebeu atenção. Até o primeiro PND (1974), todos 

os planos apresentaram “para o setor educação, metas inferiores àquelas 

determinadas pelo Conselho Federal de Educação, em 1962”366. Citando Kowarick, 

Horta sugere que isso teria acontecido em virtude da opção do Ministério por um 

planejamento “do tipo contencionista, que visaria equacionar as necessidades 

educacionais em termos das características de funcionalidade econômica, limitando a 

faixa a ser atendida em função das características do sistema produtivo do país”367. 

Isso, por sua vez, seria resultado do modelo econômico produtivista pelo qual o 

governo brasileiro fizera opção, neste momento da história nacional.368 

 

...a adoção do estilo economicista conduzirá (...) a uma opção de tipo 
contencionista no momento da determinação das metas a serem 
atingidas pelo setor educacional, visando equacionar as necessidades 
educacionais em termos das características de funcionalidade 
econômica, limitando a faixa a ser atendida em função das 
características do sistema produtivo do país. Trata-se, em última 
análise, de conter o sistema educacional a fim de subordiná-lo aos 
imperativos de um modelo estritamente econômico de 
desenvolvimento. Em termos metodológicos, essa opção deve 
conduzir à adoção do enfoque mão-de-obra para a determinação das 
metas educacionais, isto é, à determinação destas metas com base 
nas necessidades futuras de mão-de-obra no mercado de trabalho.369  

  

 

Declarativamente, o cenário ameaçou mudar por ocasião do II PND 

(1975/1979)370. Publicado em 1975, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento 

                                                           
365 Os três Planos Nacionais de Desenvolvimento podem ser encontrados no site Biblioteca Digital do 
Planejamento, da Secretaria de Planejamento e assuntos econômicos do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão: ˂http://bibspi.planejamento.gov.br/˃. Acesso em 12 jan. 2018.  
366 HORTA, José Silvério Baía. Plano Nacional de Educação: da tecnocracia à participação 
democrática, p.169. 
367 Ibid., p.136. 
368 Segundo o Ministro Mario Henrique Simonsen, era possível afirmar naquele momento que o Brasil 
se encontrava no “extremo da filosofia produtivista” enquanto o Chile se localizava “na outra ponta 
distributivista”. Como define o próprio Simonsen: o produtivismo “estabelece como prioridade básica o 
crescimento acelerado do produto real, aceitando como ônus de curto prazo a permanência de 
apreciáveis desigualdades de renda”. O distributivismo “fixa como objetivo fundamental a melhoria da 
distribuição de renda e dos níveis de bem-estar presente, embora isso costume custar a mutilação da 
capacidade de poupança e das possibilidades de crescimento do produto real” (SIMONSES, Mario 
Henrique. O modelo brasileiro de desenvolvimento, Brasília: MEC/MOBRAL, 1973, p.7-8.). 
369 HORTA, Jose Silvério Baía. Op. cit., p.169-170.  
370 Cf. BRASIL. II Plano Setorial de Educação e Cultura (1975-1979). Brasília: Departamento de 
Documentação e Divulgação, 1976. 
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rejeitava textualmente o modelo econômico produtivista em prol de um modelo 

distributivista, e estabelecia objetivos mais significativos para a área social, 

priorizando a educação e a saúde. Seguindo a mentalidade da época, ele ainda 

defendia que o planejamento educacional estivesse integrado ao planejamento de 

desenvolvimento global liderado pela dimensão econômica, com boa parte das 

implicações que isso poderia ter, mas sugeria uma espécie de protagonismo da 

educação no planejamento global, admitindo a necessidade de que fosse executada, 

para as áreas sociais diversas, dentre as quais está a educação, uma política 

articulada “que não se constitua simples consequência da política econômica”371. Nas 

palavras de Carlos Roberto Jamil Cury: 

 

O 2º Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) não aceita o 
setor social como simples consequência da política econômica 
reinante e aponta para uma política de caráter social que seja 
integrada e integradora, uma vez reconhecida sua dignidade própria. 
A partir daí, tanto os planos nacionais como os setoriais, 
compreendidos também os de Educação e Cultura, passam a adotar 
uma linguagem sociorredistributiva em que a democracia é, antes de 
tudo, a melhoria dos padrões de vida sobretudo dos mais pobres. Por 
outro lado, essa democracia contaria com a presença da sociedade 
sob a forma de planejamento participativo voltado para programas 
compensatórios.372 

 

 

Entretanto, essa foi apenas uma ameaça de mudança. Como atesta José 

Silvério Baía Horta, essa linguagem presente na introdução não era refletida no 

interior do Plano, que apenas reproduzia os projetos propostos pelo I Plano Setorial 

de Educação e Cultura, muitos deles já em desenvolvimento.373 Uma evidência disso 

é que, embora a introdução sugira um olhar diferente para a dimensão pedagógica, o 

texto estabelece como uma das prioridades para o sistema educacional brasileiro: 

capacitar o homem “como recurso para o desenvolvimento do país”374, reverberando 

os princípios que até então dava o tom do planejamento educacional brasileiro: os da 

teoria do capital humano.  

 

                                                           
371 BRASIL. II Plano Setorial de Educação e Cultura (1975-1979), p.63. 
372 CURY, Carlos Roberto Jamil. O plano nacional de educação: duas formulações. p.168.  
373 Cf. HORTA, José Silvério Baía. Plano Nacional de Educação: da tecnocracia à participação 
democrática, p.175. 
374 Cf. BRASIL. II Plano Setorial de Educação e Cultura (1975-1979). p.33. 
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 Mudanças também foram anunciadas pelo III PND. Elaborado para o período 

de 1980 a 1985, esse plano global reverbera as tensões de um período de crise 

política causada pelos debates em torno da abertura democrática. Baía Horta o define 

como “um documento qualitativo, que acrescenta ao discurso distributivista do II PND 

o discurso da participação política, que tanto horror causa aos tecnocratas”375.  

Na esteira desse acréscimo, o III Plano Setorial de Educação, Cultura e 

Desporto376 foi elaborado com menor influência do Ministério do Planejamento, pelos 

técnicos do MEC, que procuraram trilhar os caminhos de uma elaboração mais 

participativa, descentralizada e regional.  

De um lado, esse plano setorial rejeitava a sugestão de autonomia da dimensão 

social presente na primeira versão do II PND, e, de outro, ampliava o discurso 

distributivista e de participação política que estava presente no plano global do qual 

fazia parte. Como lemos em seu próprio texto: 

 

A educação, considerada na ótica da política social, compromete-se a 
colaborar na redução das desigualdades sociais, voltando-se 
preferencialmente para a população de baixa renda. Procura ser 
parceira do esforço de redistribuição dos benefícios do crescimento 
econômico, bem como fomentadora de participação política, para que 
se obtenha uma sociedade democrática, na qual o acesso às 
oportunidades não seja função da posse econômica ou da força de 
grupos dominantes. Educação é direito fundamental e basicamente 
mobilizadora, encontrando, especialmente, na sua dimensão cultural, 
o espaço adequado para a conquista da liberdade, da criatividade e 
da cidadania.377 

 

 

Em 1985, com o fim do Regime Militar, o Brasil ingressava num período que 

tem sido designado como Nova República. Claramente, esse foi um período de 

instabilidade, no qual o planejamento educacional seguiu tensionado entre o modelo 

tecnicista, de ênfase econômica, ao qual o país estava habituado, e o desejo por uma 

nova proposta, de orientação mais democrática. A sugestão de Saviani é que o 

modelo econômico-produtivista, ancorado na teoria do capital humano, continuou 

exercendo hegemonia nas décadas seguintes, com uma ligeira adaptação cultural. 

                                                           
375 HORTA, José Silvério Baía. Plano Nacional de Educação: da tecnocracia à participação 
democrática, p.179. 
376 BRASIL, III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto 1982/1985. Brasília: MEC, 
Departamento de Documentação e Divulgação, 1980. 
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...após a crise da década de 1970, a importância da escola para o 
processo econômico-produtivo foi mantida, mas a teoria do capital 
humano assumiu um novo sentido. O significado anterior estava 
pautado numa lógica econômica centrada em demandas coletivas, tais 
como o crescimento econômico do país, a riqueza social, a 
competitividade das empresas e o incremento dos rendimentos dos 
trabalhadores. O significado que veio a prevalecer na década de 1990 
deriva de uma lógica voltada para a satisfação de interesses privados 
(...) agora é o indivíduo que terá de exercer a sua capacidade de 
escolha visando a adquirir os meios que lhe permitam ser competitivo 
no mercado de trabalho. E o que ele pode esperar das oportunidades 
escolares já não é o acesso ao emprego, mas apenas a conquista do 
status de empregabilidade. A educação passa a ser entendida como 
um investimento em capital humano individual que habilita as pessoas 
para a competição pelos empregos disponíveis. (...) A teoria do capital 
humano foi, pois, refuncionalizada e é nessa condição que ela 
alimenta a busca de produtividade na educação. Eis por que a 
concepção produtivista, cujo predomínio na educação brasileira se 
iniciou na década de 1960 com a adesão à teoria do capital humano, 
mantem a hegemonia nos anos 1990, assumindo a forma do 
neoprodutivismo.378 

 

 

4.2. Planejamento educacional nos primeiros anos da nova república: o 

Programa e o Plano Decenal Educação para todos 

 

Entre os anos de 1986 a 1989 esteve em vigência o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Nova República379, que incluía o Programa Educação Para 

Todos, definido por ele mesmo como “um conjunto de ações prioritárias do governo, 

voltadas para a universalização do ingresso e a permanência da criança de 7 a 14 

anos na escola de 1º grau”380. Esse programa foi seguido por alguns outros: o de 

melhoria do ensino de 2º grau, o de ensino supletivo, o de educação especial, o da 

nova universidade, o do desporto e da cidadania, e o de novas tecnologias 

educacionais, além do programa de descentralização e participação.381  

O Programa Educação para todos tinha boas metas, mas sofreu de um 

problema de gestão comum ao planejamento da época: privilegiou uma estratégia de 

                                                           
378 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas, p.429-430. 
379 Cf. BRASIL, Lei n.7.486, de 6 de junho de 1986. Aprova as diretrizes do Primeiro Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND) da Nova República, para o período de 1886 a 1989, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União – 12 jun. 1986, p.8473. Disponível em: 
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1-pl.html˃. Acesso em 17 nov. 2017.  
380 BRASIL, Lei n.7.486, de 6 de junho de 1986. Acesso em 17 nov. 2017. 
381 BRASIL, Lei n.7.486, de 6 de junho de 1986. Acesso em 17 nov. 2017. 
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repasse de recursos aos Estados e Municípios, com objetivos clientelistas, o que fez 

com que suas metas fossem quase que completamente desconsideradas. No início 

da Nova República: 

 

...de uma fase tecnocrática de formulação de Planos passou-se à 
pulverização dos recursos travestida de descentralização. Neste 
esquema, em nome da municipalização foram estabelecidas relações 
diretas entre a União e os Municípios, desconsiderando a política 
nacional e passando por sobre a Unidade federada, com seus planos 
e prioridades específicas. O MEC, de instância articuladora da política 
nacional de educação, transformou-se em mera agência repassadora 
de recursos, a partir da análise de projetos, através de critérios nem 
sempre transparentes e defensáveis. Os recursos para as Unidades 
federadas e Entidades supervisionadas passaram a ser repassados 
da mesma forma; o “bolo” é dividido segundo índices que as 
classificam a partir de alguns critérios, independentemente da 
consideração de seus planos, programas, necessidades, de sua 
capacidade de investimento, dos retornos prováveis e da articulação 
com a política nacional.382 

 

  

Uma espécie de releitura do Programa Educação para todos foi feita pelo MEC 

no ano de 1993. Tendo como alvo a maior participação da sociedade civil, o Ministério 

lançou: 

 

...uma agenda de propostas estratégicas de desenvolvimento 
educacional a debate, num espaço social ampliado, que se iniciou com 
a Semana Nacional de Educação (junho de 1993) para Todos com as 
administrações estaduais e locais e com várias entidades 
representativas da sociedade civil e que se espraiou pelos mais 
diversos segmentos desta última nos meses seguintes.383 

 

 

A partir desse debate, o MEC editou o Plano Decenal de Educação para todos, 

que se distinguia dos planos anteriores por tratar exclusivamente da educação 

fundamental, ao invés da educação como um todo. A importância deste Plano se 

                                                           
382 KUENZER, Acacia Zeneida. Política educacional e planejamento no Brasil: os descaminhos da 
transição. CALAZANS, Maria Julieta Costa; GARCIA, Walter; KUENZER, Acacia Zeneida. 
Planejamento e educação no Brasil. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1990, p.57 (Coleção 
Polêmicas do nosso tempo, v.37).  
383 GUSSO, Divonzir Arthur. Plano Decenal de Educação para todos: para uma nova matriz de 
políticas públicas de educação. p.13. Segundo o texto do Plano publicado pelo MEC a semana teria 
acontecido não em junho, mas em maio de 1993, entre os dias 10 a 14 (Cf. BRASIL [MEC] Plano 
Decenal de Educação para Todos, 1993-2003, Brasília: Secretaria de Educação Fundamental do 
MEC, 1994. p.85).  
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encontra no fato de que ele firmou “solenes compromissos pautados em metas 

consensuais dentro de uma agenda mínima”384. Como vários outros, porém, ele não 

teve grande eficácia pragmática. A razão, é que, se o Programa Educação para Todos 

tinha compromissos políticos internos que funcionavam como empecilho para sua 

efetiva implementação, o Plano Decenal Educação para Todos estava 

demasiadamente preso a acordos e interesses internacionais, e menos afinado com 

as reais condições e necessidades da educação nacional. De acordo com Saviani, o 

Plano Decenal teria “tomado como referência a ‘Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos’ proclamada na reunião realizada de 5 a 9 de março de 1990 em Jomtien, 

na Tailândia”385 e teria sido: 

 

“...ao que parece, formulado mais em conformidade com o objetivo 
pragmático de atender a condições internacionais de obtenção de 
financiamento para a educação, em especial aquele de algum modo 
ligado ao Banco Mundial”.386 

 

 

O Plano Decenal de Educação para todos seria muito importante para a 

elaboração do PNE2001. Primeiramente, por que sua forma de elaboração, um pouco 

mais democrática, antecipava, em certa medida, a forma como o PNE2001 seria, 

posteriormente, elaborado. E depois, por que, ao deflagrar o processo de elaboração 

do PNE2001, no ano de 1997, o Ministério da Educação apresentaria o Plano Decenal 

de Educação como subsídio ou documento base. É o que mostra o documento 

intitulado Subsídios para a elaboração do Plano Nacional de Educação, assinado pelo 

Ministro Paulo Renato Souza: 

 

No que diz respeito à educação infantil e ao ensino fundamental, já 
existe um documento básico, resultado de um longo e amplo processo 
de consultas: trata-se do Plano Decenal de Educação para Todos, o 
qual decorreu da reunião realizada pela UNESCO em Jomtien, 
Tailândia, em 1993, e corresponde a compromissos internacionais 
firmados pelo Brasil. Além do mais, resultou de amplo consenso 
nacional. Para estes níveis de ensino, portanto, trata-se apenas de 
atualizar o referido Plano.387 

                                                           
384 CURY, Carlos Roberto Jamil. O plano nacional de educação: duas formulações. p.168. 
385 SAVIANI, Dermeval. Sistemas de ensino e planos de educação: O âmbito dos municípios. 
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386 Ibid., p.129. 
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Se o Plano Decenal de Educação para todos elaborado em 1993 serviu como 

subsidio para o PNE2001, sua fundamentação legal foi encontrada em dois outros 

documentos: a Constituição Federal de 1988, e a LDB de 1996. A relação entre esses 

documentos e a ideia de um PNE é o que consideraremos a seguir. 

 

 

4.3. O Plano Nacional de Educação na Constituição Federal de 1988 

 

Entre a vigência do Programa Educação para todos (1985) e a do Plano 

Decenal Educação para todos (1993), o Brasil viu a promulgação de uma nova carta 

constitucional. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida a Constituição de 1988, 

é a que tem a tratativa mais extensa sobre educação em toda a história do país. São 

10 artigos específicos sobre o tema (arts.205-214), que figura também em outros 

artigos constitucionais.  

O apelido não foi dado casualmente. A Constituição de 1988 ficou conhecida 

como cidadã, exatamente por seu esforço para incluir os sujeitos na dinâmica da vida 

nacional, o que aconteceu, em certa medida, pela participação indireta de entidades 

da sociedade civil, a maioria delas surgida no final da década de 70 e no início dos 

anos 80, em sua própria elaboração. No âmbito educacional, além das associações 

que seriam, posteriormente, transformadas em sindicatos e reuniam professores e 

especialistas em educação, pelo menos três entidades foram importantes para 

fomentar a mentalidade expressa na Constituição: a ANPEd (Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Educação), criada em 1977; o CEDES (Centro de 

Estudos Educação e Sociedade), criado no ano seguinte, 1978; e a ANDE 

(Associação Nacional de Educação), constituída em 1979. 

Um exemplo da influência destas entidades sob o texto da Constituição de 1988 

é a Carta de Goiânia, um documento produzido na 4ª Conferência Brasileira de 

Educação, organizada exatamente por essas entidades, que aconteceu na capital do 

Estado de Goiás, entre os dias 03 a 05 de setembro de 1986, cujo objetivo era 

exatamente “propor princípios básicos a serem inscritos na Constituição”388. Uma 

comparação entre os artigos constitucionais que tratam da educação e o conteúdo 

dessa carta mostra que eles têm muito em comum. Vários dos princípios apresentados 

                                                           
388 IV CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, Carta de Goiânia. Educação e Sociedade, 
Campinas: CEDES (Unicamp), n.25, p.5-10, dez/1986. 
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pela Carta de Goiânia, tais como: a gratuidade e a laicidade da educação nos 

estabelecimentos públicos, em todos os níveis; a obrigatoriedade do ensino 

fundamental com oito anos de duração; o funcionamento autônomo e democrático das 

universidades; e a destinação exclusiva dos recursos públicos às escolas públicas, 

foram absorvidos pela Constituinte e expressos no texto constitucional.  

Pode-se dizer que, quanto ao direito à educação, a Constituição de 1988 

reafirmou o direito generalizado de todos, anteriormente afirmado pelas Constituições 

de 1934, 1946 e 1967. Quanto aos objetivos da educação, o texto constitucional 

legitimou a mentalidade pedagógica economicista que se estabeleceu na vida da 

nação a partir da década de 60. Enquanto o artigo 168 da Constituição promulgada 

em 1967 afirmava que “a educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; 

assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade 

nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana”389, devendo ser esses 

últimos os alvos maiores da educação ministrada no território nacional, o artigo 205 

da Constituição cidadã acrescenta um alvo de natureza econômica, ao estabelecer 

que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será provida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”390. 

Além disso, a Constituição de 1988 procurou estabelecer princípios para uma 

gestão democrática da educação nacional, daí, geralmente serem apontadas como 

algumas de suas conquistas: 

 

 "...a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola" 
(art. 206, I). (...) a educação como direito público subjetivo (art. 208, § 
1º), o princípio da gestão democrática do ensino público (art. 206, VI), 
o dever do Estado em prover creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 
anos de idade (art. 208, IV), a oferta de ensino noturno regular (art. 
208, VI), o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive aos que 
a ele não tiveram acesso em idade própria (art. 208, I), o atendimento 

                                                           
389 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Diário Oficial da União, 24 jan. 
1967, p.1. Disponível em: ˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm˃. 
Acesso em 22 nov. 2017.  
390 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, 191-A, 05 

out. 1988, p.1. Disponível em: ˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm˃.  

Acesso em 22 nov. 2017. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/DOUconstituicao88.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/DOUconstituicao88.pdf
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educacional especializado aos portadores de deficiências (art. 208, 
III).391 

 

 

 No que diz respeito ao planejamento educacional, a Constituição manteve a 

função privativa da União para “legislar sobre diretrizes e bases da educação 

nacional”392; propôs a articulação entre os diferentes níveis do poder público - União, 

Estados e Municípios - determinando a elaboração dos seus respectivos sistemas de 

ensino;393 tratou com prioridade a vinculação de recursos para a educação;394 e previu 

a elaboração de um Plano Nacional de Educação, estabelecendo inclusive as suas 

metas gerais.  

O artigo que trata do PNE é o 214, no qual se lê o seguinte: 

 

 A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em 
seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que 
conduzam à: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do 
atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - 
formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e 
tecnológica do País.395   

 

 

                                                           
391 VIEIRA, Sofia Lerche. A educação nas constituições brasileiras: texto e contexto. Revista Brasileira 
de Estudos Pedagógicos. Brasília. v.88, n.219. mai/ago 2007, p.304. 
392 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art.22, XXIV. 
393 Ibid., art. 211: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino. §1º A União organizará e financiará o sistema federal de ensino 
e o dos Territórios, e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à 
escolaridade obrigatória. §2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-
escolar”. 
394  Ibid., art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. §1º A 
parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo 
previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. §2º Para efeito do cumprimento do disposto 
no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os 
recursos aplicados na forma do art. 213. §3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade 
ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de 
educação. §4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 
208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos 
orçamentários. §5º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela poderão 
deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e dependentes.  
395 Ibid., art. 214. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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Como mostra este artigo, a Constituição de 1988 seguiu o contexto legislativo 

da década de 60, no entendimento a respeito da necessidade de um Plano Nacional 

de Educação e da convivência harmônica entre a Lei de Diretrizes e Bases e o referido 

plano. Como por ocasião da promulgação da LDB em 1961, se manteve em 1988 o 

entendimento de que não existe concorrência necessária entre a LDB e o PNE, sendo 

ambos, ferramentas complementares. É importante perceber também que a 

Constituição resgata a ideia de que o Plano Nacional de Educação deveria ser 

estabelecido por lei. Nesse particular, ela se distancia do entendimento da década de 

60 e se aproxima do entendimento que se tinha em 1937, quando o primeiro 

anteprojeto de PNE foi elaborado no Brasil. Finalmente, a Constituição prevê que o 

Plano a ser elaborado tivesse duração plurianual, o que se fundamenta em dois 

princípios: o da necessidade de constância na execução do Plano, e de avaliação e 

eventual revisão do mesmo. 

 

 

4.4. O Plano Nacional de Educação na LDB/1996 

  

 Além da Constituição de 1988, o Plano Nacional de Educação elaborado em 

2001 teve como fundamento legal a LDB promulgada em 1996. Embora, oficialmente, 

a elaboração de uma nova LDB tenha se iniciado com a promulgação da Carta 

Constitucional de 1988, os debates em torno dela antecederam a Constituição.  

 

As primeiras ideias em relação à nova LDB começaram a ser 
debatidas por educadores e estudantes no período correspondente ao 
dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88, antes 
mesmo da homologação da Constituição Federal de 1988.396 

 

 

Como se deu com a Constituição, a LDB também foi elaborada com alguma 

participação de instituições da sociedade civil. Na verdade, as mesmas entidades que 

se engajaram na elaboração da Constituição estiveram engajadas na elaboração da 

LDB. Por três anos seguidos, de 1987 a 1989, os encontros periódicos da ANPED 

(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) se dedicaram a 

                                                           
396 SILVA, Carmem Silvia Bissoli da. A nova LDB: do projeto coletivo progressista a legislação da 
aliança neoliberal. In: SILVA, Carmem Silvia Bissoli da; MACHADO, Lourdes Marcelino. (org.). Nova 
LBD: Trajetória para a cidadania? São Paulo: Arte e Ciência, 1998, p.23.  
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discutir propostas para a nova lei de educação.397 Esse também foi o assunto da V 

CBE (Conferência Brasileira de Educação) realizada em Brasília, entre os dias 02 a 

05 de agosto de 1988. A Conferência gerou um documento intitulado Declaração de 

Brasília, que além de propor alguns eixos considerados fundamentais para a 

elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases, serviu como uma espécie de manifesto, 

convocando os educadores a se unirem em prol da defesa de uma educação 

democrática, compreendida nos termos de uma educação pública e gratuita.398  

A contribuição mais efetiva para o início das discussões parlamentares da nova 

LDB, porém, foi dada pela revista da ANDE (Associação Nacional de Educação). No 

volume 13, publicado em 1988, a Revista trazia um artigo do Prof. Dermeval Saviani, 

intitulado Contribuição à elaboração da nova LDB - um início de conversa399, 

apresentado anteriormente em uma reunião da ANPED realizada na cidade de Porto 

Alegre. Esse artigo apresentava uma espécie de anteprojeto de lei que procurava, nas 

palavras do próprio autor, “fixar as linhas mestras de uma ordenação da educação 

nacional orgânica e coerente”400, e serviu de fundamento para o projeto que deu início 

às discussões em torno de uma nova LDB na Câmara dos Deputados.  

O documento que seria protocolado na Câmara pelo Deputado Octávio Elísio 

(PSDB/MG) no dia 29 de novembro de 1988, e receberia a alcunha de Projeto de Lei 

n.1.258/88, organizava em 83 artigos boa parte das ênfases das discussões que 

aconteciam no âmbito dessas entidades da sociedade civil, e que haviam sido 

articuladas, preliminarmente, pelo Prof. Dermeval Saviani, no artigo 

supramencionado. Antes de ser enviado à Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados, ele receberia três emendas401, todas propostas pelo próprio autor, sendo 

alterado, ao final, de 83 para 123 artigos.  

O objetivo fundamental do projeto era: 

 

                                                           
397 Cf. VIEIRA, Sofia Lerche. Em busca de uma LDB cidadã. In: ANDE, LEI de Diretrizes e Bases da 
Educação nacional: texto aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. São Paulo: 
Cortez, 1990.  
398 FERNANDES, Angela Viana Machado. Educação especial e cidadania tutelada na nova LDB. In: 
SILVA, Carmem Silvia Bissoli da; MACHADO, Lourdes Marcelino. (org.). Nova LBD: Trajetória para a 
cidadania? São Paulo: Arte e Ciência, 1998, p.66. 
399 SAVIANI, Dermeval. Contribuição à elaboração da nova LDB: um início de conversa. Revista da 
ANDE (Associação Nacional de Educação), v.7, n.13, p.5-14, 1988, p.13. 
400 Ibid., p.13. 
401 A primeira emenda data de 15 de dezembro de 1988, e deixa o projeto com 87 artigos. A segunda, 
data de 04 de abril de 1989, e acrescenta 8 artigos, deixando-o com 95. A terceira e última emenda 
data de 13 de junho de 1989 e deixa o projeto com 126 artigos. 
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...criar mecanismos suscetíveis de controlar as ações do Executivo no 
que diz respeito à educação. Assim tem como pontos principais: o 
reforço ao dever do Estado para com a educação, a criação de um 
Sistema Nacional de Educação, a destinação de recursos públicos para 
escolas públicas com as exceções previstas na Constituição.402  

  

 

Na Comissão de Educação o projeto foi enviado pelo presidente, o Deputado 

Ubiratan Aguiar (PMDB/CE), a um grupo de trabalho cujo coordenador era o deputado 

Florestan Fernandes (PT/SP), e relator, o deputado Jorge Hage (PMDB/BA). Esse 

grupo adotou como procedimento abrir-se à participação da sociedade civil, e ouviu, 

entre abril e junho de 1989, cerca de 40 representantes de entidades e dirigentes de 

órgãos relacionados à educação.  

As audiências públicas acontecidas neste período revelaram a mesma tensão 

presente por ocasião da elaboração da primeira LDB, na década de 60: a tensão entre 

o ensino público e o ensino privado. De um lado do debate estiveram as 26 instituições 

ligadas ao FNDEP (Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública), e do outro, a 

CONFENEN (Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino), além da AEC 

(Associação de Educação Católica) e a ABESC (Associação Brasileira de Escolas 

Superiores Católicas) representantes do ensino confessional.403  

 Duas questões relativas ao procedimento adotado pelo grupo de trabalho da 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados são dignas de destaque. A 

primeira é que, através dele: 

 

...o grupo de legisladores sai do âmbito político-partidário, mais 
próximo da sociedade política, na medida em que procura atuar de 
forma a que a elaboração da lei de ensino não se limite a um número 
restrito de parlamentares, mas sim que a sociedade civil tome 
conhecimento e manifeste-se, apresentando as suas 
reivindicações.404  

 

 

                                                           
402 OLIVEIRA, Regina Tereza Cestari de. A LDB e o contexto nacional: o papel dos partidos 
políticos na elaboração dos projetos -1988 a 1996. Anais do IV Seminário Nacional de Estudos e 
Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”. Campinas: UNICAMP, p.818. Disponível em: 
˂http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario4/trabalhos.htm˃. Acesso em 25 
jan.2018. 
403 Ibid., p.818. 
404 Idem.  

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario4/trabalhos.htm
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A segunda é que ele gerou a necessidade de lidar com posicionamentos 

divergentes; necessidade para a qual o grupo adotou a estratégia de equacionar 

diferenças por meio de um processo de conciliação, o que pode ter contribuído para 

tornar mais artificial e menos coeso o produto final.405  

Depois de passar pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT), onde 

também foi alterado, o projeto entrou no plenário da Câmara em maio de 1991, quando 

o quadro do Congresso já havia sido alterado pelas eleições do ano anterior. O 

número excessivo de emendas propostas, 1.263 no total,406 fez com que ele 

retornasse às Comissões técnicas, onde voltou a ser discutido. Embora, como regra 

geral, o tom conciliatório tenha sido mantido, o retorno do projeto gerou importantes 

alterações em relação ao original. Dentre as principais estavam: a alteração na 

concepção de Sistema Nacional de Educação; a exclusão da atribuição principal do 

Conselho Nacional de Educação como órgão formulador e coordenador da política 

educacional; e a diminuição do controle na destinação dos recursos públicos ao setor 

privado. Sob a relatoria da deputada Ângela Amin (PDS/SC), o projeto, contendo 152 

artigos, foi aprovado pelo plenário da Câmara no 13 de maio de 1993, quando foi 

enviado para o Senado Federal. 

No Senado, a tramitação do projeto de LDB também envolveu a realização de 

audiências públicas, a maioria delas ocorridas em setembro de 1993. Essas 

audiências foram frequentadas pelas mesmas entidades que participaram das que 

foram promovidas pela Câmara, que apresentaram posicionamentos semelhantes. 

Depois delas, o senador Cid Saboia de Carvalho (PMDB/CE) – relator do projeto no 

Senado – apresentou um substitutivo que, em grande medida, retomava as ideias do 

projeto original, apresentado na Câmara. Ele, porém, não lograria êxito. Em virtude da 

arguição de inconstitucionalidades, por parte do senador Beni Veras (PSDB/CE), o 

substitutivo de Saboia de Carvalho foi encaminhado à Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado (CCJ), onde foi relatado pelo antigo ministro da Educação, agora 

                                                           
405 SILVA, Carmen Luiza da. Evidências da conciliação política no planejamento da educação 
brasileira. Reunião Científica Regional da ANPED: Educação, movimentos sociais e políticas 
governamentais. Curitiba, ANPED, jul/2016, p.1-15. Disponível em: 
˂http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/eixo4_CARMEN-LUIZA-DA-
SILVA.pdf˃. Acesso em 22 nov. 2017. 
406 Segundo Oliveira, o excesso de emendas teria sido uma estratégia conservadora para impedir sua 
tramitação imediata e proporcionar modificações no documento, visando ampliar a intervenção da 
classe política sobre o Sistema Nacional de Educação e ampliar condições para o ensino privado. Cf. 
OLIVEIRA, Regina Tereza Cestari.de. A LDB e o contexto nacional: o papel dos partidos políticos 
na elaboração dos projetos -1988 a 1996, p.819. 

http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/eixo4_CARMEN-LUIZA-DA-SILVA.pdf
http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/eixo4_CARMEN-LUIZA-DA-SILVA.pdf
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Senador, Darcy Ribeiro (PDT/RJ). Darcy concordou com a arguição de 

inconstitucionalidades e apresentou outro substitutivo que, depois de várias versões, 

foi aprovado, tanto pela Comissão de Constituição e Justiça quanto pela Comissão de 

Educação do Senado Federal, mais próximo da versão que fora aprovado na Câmara 

do que da versão original do documento.  

A partir de então, os embates no Senado giraram em torno da aceitação desses 

dois substitutivos: o de Saboia de Carvalho e o de Darcy Ribeiro. Uma análise do 

registro das discussões mostra que elas se voltaram mais para a forma de tramitação 

da matéria, deixando seu mérito quase que completamente esquecido. Ao final, 

contando com o apoio aberto do governo eleito em 1994, que privilegiava uma visão 

de democracia representativa407, foi aprovado o substitutivo de Darcy Ribeiro, depois 

de receber algumas emendas da parte dos defensores do primeiro substitutivo. A 

aprovação do documento se deu em 08 de fevereiro de 1996, e sua redação final, 

contendo 91 artigos, data do dia 29 do mesmo mês.  

Retornando à Câmara, o projeto de LDB permaneceu sem discussão por 10 

meses até ser aprovado no dia 17 de dezembro de 1996, sob a relatoria do deputado 

José Jorge (PFL/PE). Três dias depois foi sancionada pelo presidente da República a 

Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, sem qualquer veto, contendo 92 

artigos. 

A ideia de Plano Nacional de Educação aparece duas vezes no texto da 

LDB/1996. A primeira é no artigo 9º, que versa sobre as competências da União no 

Sistema Nacional de Educação. A primeira alínea do referido artigo atribui à União a 

incumbência de “elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios”408. A segunda aparição se dá no artigo 

87, que faz parte das disposições transitórias e institui, a partir da publicação da lei, a 

década da Educação, estabelecendo os prazos para que a União, os Estados e os 

Municípios colocassem em prática vários dispositivos previstos na lei. O parágrafo 

primeiro do referido artigo dispõe: 

 

                                                           
407 O que temos em mente ao nos referirmos à democracia representativa é aquela em que os 
governantes são vistos como “representantes e não delegados, e não têm de agir segundo a base, há 
autonomia da representação”. OLIVEIRA, Francisco. Um Governo de (Contra-) Reformas. In: SADER, 
Emir [et. all]. O Brasil do real. Rio de Janeiro:  EdUERJ, 1996, p.105.  
408 BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996), Secretaria especial de editoração e publicações do Senado Federal (Subsecretaria de edições 
técnicas), Brasília: 2005, p.10.   
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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.409   

 

 

Quanto ao PNE, a LDB/1996 se assemelha à anterior na previsão de 

elaboração e vigência de um Plano, mas se diferencia dela em alguns aspectos 

significativos. Primeiramente, ela atribui de forma genérica à União a incumbência de 

elaborar o Plano, ao invés de atribuí-la a uma instancia governamental particular, 

como o faz a LDB/1961, que a atribui ao Conselho Federal de Educação. Em segundo 

lugar, ela parece se distanciar da ideia reducionista de Plano defendida pela Lei 

anterior, a de plano como distribuição de recursos, e se aproximar de uma ideia mais 

abrangente de Plano, mais próxima da que estava presente no Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova. Além disso, enquanto a LDB/61 deixava sob a 

responsabilidade do órgão responsável pela elaboração do Plano (o Conselho Federal 

de Educação) estabelecer o prazo de vigência do mesmo - o que pode ser interpretado 

tanto como uma falta de consciência da importância do princípio da regularidade do 

planejamento, quanto como a defesa de uma perspectiva tecnicista de planejamento 

educacional, a LDB/96 estabelece vigência decenal para o PNE. O deputado Ivan 

Valente, posteriormente um dos mais envolvidos com a elaboração do Plano, mais 

imbuído da primeira interpretação, afirma que: 

 

...um Plano Nacional de Educação, de duração Plurianual, tornado lei 
com plena participação social, constitui-se um meio relevante para 
orientar, por exemplo, a batalha pela erradicação do analfabetismo, 
pela universalização da educação básica (...) e para ampliar 
substantivamente o atendimento no ensino superior público. Isto por 
que a discussão e implementação do PNE deveriam colocar os 
governantes e a sociedade ante o desafio de pensar o médio e o longo 
prazos do País. O que, por sua vez, implicaria em fixar referências em 
termos de investimento público e de meios para a conquista de 
qualidade, bem como em estabelecer diretrizes e metas a serem 
alcançadas no tocante ao atendimento nos diversos níveis e 
modalidades de ensino, etc. Tudo isso poderia e pode configurar-se 
em ferramenta auxiliar na mobilização social em torno da conquista de 
direitos sociais e resguardar as políticas públicas das 
descontinuidades oriundas da rotatividade dos governos.410   

                                                           
409 BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, p.32. 
410 VALENTE, Ivan. Plano Nacional de Educação. Rio de Janeiro: DP&A (Série Legislação Brasileira), 
p.10. 
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É importante notar ainda que a LDB/1996 pressupõe a existência de um 

Sistema Nacional de Educação. Ao incumbir a União de elaborar o PNE em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para além de uma 

colaboração pontual, que visa a elaboração de um único documento de extensão 

nacional, ela tem em mente a elaboração de documentos particulares, elaborados 

paralelamente por esses entes federados, para efetivar uma ideia coesa de educação 

em todo o território nacional. Evidência disso é o fato de que a Lei não se restringe a 

falar em um Plano Nacional de Educação, mas fala também em Planos educacionais 

(no plural) elaborados pelos Estados e Municípios. É o caso do artigo 10, que trata 

sobre as competências dos Estados, e afirma na alínea III, que eles deverão se 

incumbir de “elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com 

as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas 

ações e as dos seus Municípios”411; e também do artigo 11, que trata sobre as 

competências dos Municípios e afirma, na alínea I, que eles deverão se incumbir de 

“organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas 

de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos 

Estados”412.  

 

 

4.5. A elaboração do PNE/2001 

 

 A elaboração do PNE/2001 seguiu por caminhos singulares. Assim como o 

debate em torno da LDB/1996 foi deflagrado antes da promulgação da Constituição 

de 1988, o debate em torno do PNE começou antes da publicação da LDB, e foi 

concomitante à elaboração desta Lei.  

As instituições que compunham o FNDEP (Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública) se engajaram com a elaboração do PNE a partir no 1º CONED 

(Congresso Nacional de Educação), que aconteceu em Belo Horizonte, entre os dias 

31 de julho e 03 de agosto de 1996. Nesse primeiro Congresso nasceu o texto que foi 

aprovado no segundo, ocorrido no ano seguinte (1997), entre os dias 06 a 09 de 

novembro, também na capital mineira, intitulado: Plano Nacional de Educação: 

proposta da sociedade brasileira. Na Câmara dos Deputados esse texto se tornaria o 

                                                           
411 BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, p.10-11. 
412 Ibid., p.10-11. 
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PL 4.155/1998413, protocolado no dia 10 de fevereiro de 1998, pelo deputado Ivan 

Valente (PT/SP), com apoio de mais de 70 deputados, dentre os quais estavam todos 

os líderes de partidos de oposição. 

Ao mesmo tempo em que essas entidades sociais se articulavam para 

apresentar uma proposta de PNE, o Ministério da Educação e do Desporto, então 

dirigido pelo Ministro Paulo Renato Souza, também elaborava uma proposta, o que 

fica claro pelo fato de, no dia seguinte ao da entrada do documento de Ivan Valente, 

a Câmara ter recebido, do poder executivo, a mensagem n.180 encaminhando 

proposta elaborada pelo MEC, que visava a instituição do Plano Nacional de 

Educação. Essa proposta foi identificada como PL 4.173/1998.414  

Segundo Beisiegel, a elaboração da proposta do executivo, como às vezes é 

chamada a proposta do MEC, teria se dado, primeiramente, a partir de documentos 

recentes que, segundo o Ministério, exprimiam “o consenso já alcançado nas 

manifestações de todas as entidades envolvidas com a educação”415. Além do Plano 

Decenal de Educação para todos, entre esses documentos estavam alguns que 

resultaram da participação do Brasil em debates internacionais, tais como: a 

Conferência Internacional de Educação para todos, realizada na Tailândia no ano de 

1990, já mencionada anteriormente; a Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento, realizada no Egito em 1994; e a 45ª Conferência Internacional da 

UNESCO, realizada na Suíça em 1996.416 Ao que tudo indica, o MEC também se 

valeu da participação de entidades da sociedade civil, uma vez que menciona 

“pesquisas envolvendo estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, as 

quais procuravam captar o sentimento e as aspirações dessas crianças e jovens com 

                                                           
413 BRASIL, Diário da Câmara dos Deputados, ano LIII - n.042 (12 de março de 1998). Brasília, 
p.5953. 
414 Cf. BRASIL, Diário da Câmara dos Deputados, ano LIII - n.042 (12 de março de 1998), p.5989. Na 
publicação crítica que fez do PNE ainda em 2001, o deputado Ivan Valente, condutor da primeira 
proposta, interpretou a precedência da proposta do CONED, e a entrega imediatamente posterior da 
proposta do executivo como evidência da falta de interesse do governo de estabelecer efetivamente 
um plano. Em suas palavras: “O PNE-Sociedade Civil, como ficou conhecido, é uma das mais 
importantes produções político-educacionais de nossa história. Ao ser apresentado à Câmara dos 
Deputados, no dia 10 de fevereiro de 1998, ele compeliu o governo Fernando Henrique Cardoso - que, 
como os fatos comprovam, não tinha interesse num plano efetivo - a desengavetar o seu projeto, 
apresentando-o ao Parlamento no dia seguinte” (VALENTE, Ivan. Plano Nacional de Educação. 
p.11.). 
415 BEISIEGEL, Celso de Rui. O Plano Nacional de Educação. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, 
n.106, p.217-231, março/1999, p.220.  
416 Cf. BRASIL, Diário da Câmara dos Deputados, ano LIII - n.042 (12 de março de 1998). p.5992. 
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relação à escola”417, bem como um documento enviado diversas entidades, cujo 

objetivo era levantar subsídios e percepções visando a elaboração do PNE. 

 

O documento básico com o respectivo suplemento estatístico, foi 
distribuído amplamente, e solicitou-se a todas as entidades 
envolvidas, o envio de sugestões para a elaboração do documento 
final. Essas sugestões foram discutidas numa série de reuniões gerais 
organizadas pelo INEP no início de novembro deste ano. Nesse 
interim, o CONSED e a UNDIME realizaram reuniões estaduais e 
regionais que permitiram uma participação mais ampla dos 
representantes de suas respectivas redes de ensino. É do conjunto de 
todos estes documentos e contribuições resultantes deste amplo 
debate que foi elaborado o Plano Nacional de Educação ora enviado 
ao Congresso Nacional.418 

 

 

Desta forma, o debate em torno do PNE/2001 foi iniciado na Câmara dos 

Deputados com a existência de duas diferentes propostas: a que fora protocolada pelo 

deputado Ivan Valente, elaborada como resultado de discussões que aconteceram 

em dois Congressos Nacionais promovidos pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública, e a que fora encaminhada pelo executivo, elaborada pelo Ministério da 

Educação e do Desporto. Os textos acadêmicos costumam se referir à primeira como 

proposta da sociedade civil ou PNE sociedade civil, e à segunda como proposta do 

executivo ou PNE do governo.  

Cerca de 30 dias depois de recebidas, no dia 13 de março de 1998, essas duas 

propostas foram apensadas pela Câmara e passaram tramitar conjuntamente. Como 

a proposta do CONED foi a primeira a ser protocolada, ela desfrutou do direito de 

precedência e foi tratada como proposta dirigente419, o que, definitivamente, não 

significa que ela tenha desfrutado de qualquer primazia no encaminhamento das 

decisões que compuseram o documento final.   

 

 

 

 

                                                           
417 BRASIL, Diário da Câmara dos Deputados, ano LIII - n.042 (12 de março de 1998). p.5992. 
418 Ibid., p.5992. 
419 Cf. CURY, Carlos Roberto Jamil.  O plano nacional de educação: duas formulações, p.170. SAVIANI, 
Dermeval. Da LDB (1996) ao novo PNE (2014-2024): por uma outra política educacional, p.276. 
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4.5.1. Uma breve apreciação das duas propostas 

 

 A proposta do executivo procurava legitimar-se pela afirmação de sua natureza 

oficial e de sua forma de elaboração, que contara com a participação popular. Além 

de um brevíssimo histórico sobre os Planos Nacionais de Educação no Brasil, o 

documento apresentava as bases legais para o PNE, situadas na Constituição de 

1988 e na LDB aprovada de 1996. O documento é prodigo em tabelas e estatísticas 

oficiais, geralmente utilizadas para fundamentar afirmações a respeito de progressos 

recentes experimentados pela educação nacional.   

Essa proposta advogava uma tendência centralizadora no planejamento e 

descentralizadora na execução e no investimento, defendendo uma espécie de “recuo 

da União como agente direto de uma ação sistemática no âmbito dos recursos e da 

execução”420. Como afirma ela própria: “não se pode uma sociedade democrática e 

participativa acomodar-se a uma visão paternalista do Estado, do qual se espera a 

resolução de todos os seus problemas”421. Consequentemente, ela incentiva os 

Estados e Municípios a assumirem o protagonismo executivo da educação nacional 

com a colaboração da sociedade, e atribui à União, mais propriamente, atividades de 

coordenação, tais como: “a assinalação das diretrizes pedagógico-curriculares, a 

avaliação do livro didático, a assistência técnica, o sistema de informações e 

estatísticas e o sistema nacional de avaliação”422. 

Avaliando estatisticamente a proposta do executivo, Saviani verifica que ela 

enuncia 167 metas das quais 59 (35,9%) dizem respeito à colaboração da União e 

apenas 16 (9,5%) dependem da iniciativa dela. Isso significa “que 90,5% das metas 

são de responsabilidade exclusiva (54,6%) ou prioritária (35,9%) dos Estados ou 

Municípios ou da iniciativa privada e setores não-governamentais”423. Essa seria uma 

evidência da natureza descentralizadora da proposta do MEC, no que diz respeito ao 

papel da União na execução da atividade educacional, e de que que ela reduz esse 

papel a atividades de coordenação. De certa forma, isso pode ser percebido no próprio 

texto da proposta, onde se lê, por exemplo: 

                                                           
420 CURY, Carlos Roberto Jamil.  O plano nacional de educação: duas formulações, p.170. 
421 BRASIL, Diário da Câmara dos Deputados, ano LIII - n.042 (12 de março de 1998). p.5995. 
422 CURY, Carlos Roberto Jamil. op.cit., p.171. 
423 SAVIANI, Dermeval. Organização da educação nacional na LDB: implicações para o Plano 
Nacional de Educação. Anais do II Congresso Nacional de Educação. Belo Horizonte, 1997, APUD 
CURY, Carlos Roberto Jamil. op. cit., p.172. 
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De fato, o Plano Nacional de Educação, hierarquizando prioridades 
nacionais e comprometendo as diferentes esferas de governo com 
seus objetivos, deve expressar compromissos assumidos por todas as 
instâncias do Poder Público - União, estados e municípios - sem o que 
não poderá cumprir sua função primordial de atuar como elemento 
coordenador e articulados do conjunto das políticas voltadas para a 
educação nacional.424  

 

 

Os efeitos práticos mais diretos dessa visão descentralizadora são dois. O 

primeiro é que ela enfatiza, no âmbito das metas, a atividade regular dos Estados e 

Municípios, ou seja: a educação básica. Embora dezenove prioridades sejam listadas 

entre as metas do projeto, “os destaques explícitos ficam por conta da oferta do ensino 

fundamental aos alunos na idade própria, da educação fundamental para os que não 

a lograram em idade própria e de ampliação do acesso à educação infantil e ao ensino 

médio"425. O segundo é que ela não prevê significativa ampliação de investimento por 

parte da União. Ela propõe que ao final da década, a União investisse apenas 6,5% 

do PIB em educação, priorizando a defesa de uma espécie de racionalização e 

otimização dos recursos já investidos. Segundo a proposta do governo: 

 

A primeira prioridade, em termos de financiamento, para os próximos 
cinco anos, consiste em garantir que os recursos legalmente 
destinados à educação sejam efetivamente empregados com esta 
finalidade. Só depois disto é que se deverá prever um incremento do 
percentual do PIB aplicado em educação, de modo a fazer face à 
ampliação e melhoria da qualidade do sistema, de modo a atingir, no 
final da década, um total de 6,5%, que deverá incluir, também, os 
gastos privados.426 

   

 

O professor Carlos Roberto Jamil Cury descreve o que era a proposta de Plano 

oriunda do executivo com as seguintes palavras: 

 

Em síntese, a proposta do Executivo avança em metas e objetivos cuja 
realização faria com que a organização da educação nacional se 
aproximasse mais dos princípios e finalidades da LDB. Contudo, um 
realismo político conservador quanto aos recursos financeiros impede 
a superação de seu caráter vago.  (...) Com a vagueza para 
investimentos futuros e realismo quanto aos recursos existentes, a 
proposta oficial afirma compromissos, mas não necessariamente se 

                                                           
424 BRASIL, Diário da Câmara dos Deputados, ano LIII - n.042 (12 de março de 1998). p.5992. 
425 CURY, Carlos Roberto Jamil.  O plano nacional de educação: duas formulações, p.173. 
426 BRASIL, Diário da Câmara dos Deputados, ano LIII - n.042 (12 de março de 1998). p.6007. 
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compromete com eles, o que põe em questão a definição de Plano. 
(...) O lugar em que o executivo semeia é um campo delimitado por 
circunstâncias dadas e por isso seu horizonte é muito mais o de 
normas programáticas do que o de um plano propriamente dito.427  

 

 

A proposta oriunda do CONED e protocolada pelo deputado Ivan Valente, 

procura legitimar-se pela afirmação de sua identificação com os ideais populares. Ela 

é apresentada como uma iniciativa inédita, por resgatar “o método democrático de 

construção” da legislação educacional, que, segundo o seu texto de encaminhamento, 

fora pouco praticado ao longo da história de nosso país.428   

O texto da proposta é caracterizado pelo embate. Nas palavras de Cury, ele é 

“uma estruturação cuja identidade é dada pela oposição”429, com o que concorda 

Beisiegel, para quem: 

 

A intenção de identificar-se enquanto oposição radical ao texto do 
Ministério e tudo aquilo que ele representaria empresta ao conjunto do 
plano um teor de libelo, em algumas passagens até ameaçado de 
escorregar no panfletário. O exagero em algumas críticas e o apelo 
nem sempre razoável a conceitos e expressões utilizados mais como 
slogans do que como recursos de reflexão, tais como privatização, 
neoliberalismo, atrelamento ao Banco Mundial etc., de certa forma, 
prejudicam a possibilidade de aceitação das orientações e das críticas 
pontuais que defende.430 

 

 

O documento se abre com um diagnóstico da situação educacional do país, e, 

como o documento anterior, também é pródigo em tabelas e estatísticas oficiais. Ao 

contrário daquele, no entanto, esta se vale das tabelas e estatísticas, não para afirmar 

progressos, mas para apontar o que ainda se está por fazer. Ela faz muitas referências 

críticas à Lei de Diretrizes e Bases aprovada em 1996, e procura promover e 

reintroduzir por meio do Plano, elementos que estavam presentes na primeira versão 

do projeto de LDB que tramitou na Câmara, mas que foram excluídos de sua versão 

final, como, por exemplo: a instituição do Fórum Nacional de Educação. A proposta, 

porém, dava um passo além daquele que era sugerido pela primeira versão do projeto 

                                                           
427 CURY, Carlos Roberto Jamil. O plano nacional de educação: duas formulações, p.173-174. 
428 Cf. BRASIL, Diário da Câmara dos Deputados, ano LIII - n.042 (12 de março de 1998). p.5954. 
429 CURY, Carlos Roberto Jamil. op. cit., p.175. 
430 BEISIEGEL, Celso de Rui. O Plano Nacional de Educação. p.229. 
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de LDB, uma vez que concebia o Fórum como uma instância deliberativa, e não 

apenas consultiva.431   

 Ao contrário da primeira, essa proposta era mais amplamente centralizadora,432 

e para possibilitar essa maior atividade da União, ela propunha que o Conselho 

Nacional de Educação fosse visto como um órgão deliberativo, dotado de autonomia 

administrativa e financeira. Em suas palavras:  

 

Órgão normativo e de coordenação superior do Sistema, o Conselho 
Nacional de Educação (CNE) também composto com ampla 
representação social, dispõe de autonomia administrativa e financeira 
e se articula com o poder legislativo e o executivo, com a comunidade 
educacional e a sociedade civil organizada. O CNE coordena a política 
nacional de educação, articulando-a com as políticas públicas de 
outras áreas. Cabe ao Conselho garantir a execução das diretrizes, 
prioridades e metas do Plano Nacional de Educação, elaborado pelo 
Fórum Nacional de Educação, e sua expressão anual na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO, acompanhando e avaliando a sua 
implementação.433 

 
 
 

As metas apresentadas pela proposta do CONED eram mais diretas e mais 

audaciosas. O documento propunha que em 10 anos 100% das crianças em faixa 

etária de quatro a seis anos estivesse na pré-escola, e 50% das crianças entre zero e 

três anos estivessem alocadas em creches. Propunha também a ampliação da 

jornada escolar no Ensino Fundamental, defendendo a educação em período integral. 

Quanto ao Ensino Médio, propunha uma política de expansão, que prometia 

universalizar a demanda na faixa etária apropriada, e quanto ao Superior, a expansão 

para 40% da população entre 18 e 24 anos, além de “representação paritária entre 

docentes, discentes e funcionários em órgãos decisórios”434. Além de contemplar 

todos esses segmentos, a proposta também continha metas para o ensino 

profissional, a educação de jovens e adultos, e a formação dos profissionais da 

educação. 

                                                           
431 “Vale computar ainda, entre as perdas no que diz respeito à gestão democrática da educação, no 
atual governo, o fim da proposta de um Fórum Nacional de Educação, que teria como principal 
atribuição a definição da política educacional e o acompanhamento de sua implementação, avaliando 
periódica e sistematicamente todo o processo” (BRASIL, Diário da Câmara dos Deputados, ano LIII 
- n.042 [12 de março de 1998]. p.5962).  
432 Criticando o art.205 da LDB, o texto da proposta do CONED afirma que ele “inverte a 
responsabilidade do Estado, colocando a família em primeiro lugar”. Cf. Ibid., p.5962. 
433 Ibid., p.5963. 
434 Ibid., p.5981. 
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Para tornar possível a efetivação de todas essas propostas, a sugestão do 

documento do CONED era a de que os gastos públicos com educação aumentassem 

em dez anos, para 10% do PIB, o que, segundo o documento, justificaria até mesmo 

maior arrecadação por parte do Estado. Como argumenta a proposta: 

 

É importante considerar ainda que a arrecadação pública brasileira, da 
ordens [sic] de 30% do PIB nacional, é muito baixa, quando 
comparada com a participação do setor público em diversos países. O 
total de recursos públicos disponíveis, nos diversos países, está entre 
45% e 70%, ou mesmo um pouco mais do que isso. O limite inferior é 
típico de países liberais e o limite superior típico de países onde 
regimes social-democratas prevalecem ou prevaleceram durante 
longos anos. A pequena arrecadação pública brasileira deve-se 
principalmente à grande sonegação fiscal e à evasão consentida. 
Nesse sentido, como as despesas educacionais estimadas a seguir 
são da ordem de 10% do PIB, para a implantação neste PNE, é 
necessário um grande esforço inicial e o compromisso do setor público 
e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma política que reverta a 
sub-arrecadação, especialmente na forma de combate à sonegação, 
ao crime organizado e a outras práticas anti-sociais, além da adoção 
de práticas que privilegiem os impostos diretos, a redução da evasão 
consentida e da renúncia fiscal.  

 

 

Uma pesquisa de comparação mais detida sobre esses dois projetos é uma 

tarefa desafiadora que ainda poderá ser realizada. Uma pesquisa assim poderá 

levantar discussões relevantes e trazer revelações significativas, principalmente, 

sobre o nível de interferência de interesses políticos sobre o PNE2001.  

 

 

4.5.2. A tramitação e aprovação do PNE 

 

 Na Câmara dos Deputados, as propostas de PNE foram encaminhadas à 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto, na qual, o Deputado Nelson Marchesan 

(PSDB/RS), foi nomeado relator da matéria. Elas foram encaminhadas também às 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), onde o relator foi o Deputado 

Gastão Vieira (PMDB/MA), e à de Finanças e Tributação (CFT), na qual foram 

relatadas pelo deputado Átila Lira (PSDB/PI). Os três relatores eram mais alinhados 

ao governo. 
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 Marchesan apresentou um substitutivo próprio, que, de acordo com Saviani, 

era pautado no projeto do governo, e foi utilizado como expediente para inverter o 

objeto de discussão na Comissão.435 A ampla atividade dos deputados de oposição 

na proposição de emendas ao substitutivo durante os anos de 98 e 99, é uma 

evidência de que esse expediente teria funcionado, pelo menos à primeira vista.  

 

Sob a apreciação da Comissão de Educação Cultura e Desporto 
(CECD), os PLs foram objeto de 205 emendas [...], apresentadas por 
onze parlamentares, a maioria do próprio PT [Partido dos 
Trabalhadores], com o propósito de introduzir, na sua maioria, 
modificações no projeto do Executivo. Na primeira fase de tramitação 
na CECD, foram apresentadas 45 emendas aos projetos, 37 delas 
ainda na 50ª legislatura. O parecer emitido pelo Relator, com 
substitutivo, numa segunda fase, recebeu outras 160 emendas, objeto 
de nova análise e outro substitutivo revisado e, agora, aprovado pela 
CECD, que acolheu total ou parcialmente 45,3% das emendas 
apresentadas, rejeitando as demais. O grande volume de emendas, 
entretanto, não representa necessariamente envolvimento de número 
significativo de parlamentares na Câmara dos Deputados com a 
matéria, já que o conjunto de seus autores não representa nem 3% 
dos membros daquela Casa.436 

 

 

Várias audiências públicas tiveram lugar na Comissão de Educação, Cultura e 

Desporto da Câmara nos dois anos supramencionados (1998 e 1999). Duas 

aconteceram no primeiro ano: uma em novembro, reunindo os responsáveis pela 

elaboração das duas propostas, e outra em dezembro, focalizando exclusivamente a 

temática da educação infantil. E, no ano seguinte aconteceram pelo menos dezesseis, 

todas realizadas entre os meses de abril e agosto.  

Em sua publicação crítica do PNE, o Deputado Ivan Valente questiona a 

natureza democrática dessas audiências, e sugere que o relator Nelson Marchesan 

teria feito preponderar, para elas, “convites para autoridades e técnicos vinculados às 

posições oficiais”437. Isso, contudo, é questionado por Dermeval Saviani, que, mesmo 

estando à época mais afeito à proposta protocolada por Valente, defende que o 

questionamento feito por ele precisa ser relativizado. Saviani concorda com Valente 

                                                           
435 SAVIANI, Dermeval. Organização da educação nacional na LDB: implicações para o Plano Nacional 
de Educação. p.276.  
436 OLIVEIRA, Rosimar de Fátima. Revisando os mecanismos de formulação do Plano Nacional 
de Educação: considerações sobre o processo decisório. In: Reunião anual da associação 
nacional de pós-graduação e pesquisa em educação, 32. Caxambu. Anais. Rio de Janeiro: ANPEd, 
2009, p.5. 
437 VALENTE, Ivan. Plano Nacional de Educação. p.13. 
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quanto ao fato de que “os representantes da sociedade civil não tiveram seus pleitos 

levados em conta no texto aprovado”438, mas depois de apresentar uma lista de nomes 

que participaram dessas audiências públicas, afirma textualmente que diante dessa 

lista “cabe relativizar a afirmação de Ivan Valente sobre a preponderância de técnicos 

vinculados às posições oficiais nas audiências”439.  

No mês de setembro, o substitutivo foi distribuído aos membros da Comissão 

para análise, com o prazo para a apresentação de novas propostas de emenda, fixado 

para iniciar-se em 05 de outubro. Recebidas as novas propostas, outra versão do 

substitutivo foi elaborada e apresentada no dia 09 de novembro. Vinte e um dias 

depois, na reunião de 30 de novembro de 1999, ele seria aprovado na Comissão, com 

o registro de voto contrário por parte dos deputados de oposição.  

Em abril do ano seguinte, a Câmara aprovou regime de urgência para a 

tramitação do projeto referente ao PNE, o que dispensou a tramitação das propostas 

nas outras comissões e levou o projeto mais rapidamente ao plenário. Então, na 

sessão de 23 de maio, o projeto passou a ser debatido pelo pleno da Câmara, na 

companhia de alguns convidados, dentre os quais estavam os seguintes nomes (para 

mencionar apenas aqueles que se manifestaram durante a sessão): 

 

...Maria Helena Guimarães Castro, presidente do INEP; Hilda 
Rodrigues, presidente do Conselho Deliberativo do Sindicato dos 
Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São 
Paulo; José Carlos Almeida da Silva, presidente do CRUB; Ruy Leite 
Berger Filho, secretário de Educação Média e Tecnologia do MEC; 
Juçara Maria Dutra Vieira, representando a CNTE; Mariana Reis 
Raposo, coordenadora de Conhecimento e Educação do 
Departamento Nacional do SESI; Carla Taís dos Santos, presidente 
da UBES; Caio Magri, da ABRINQ; Walter Esteves Garcia, diretor do 
Instituto Paulo Freire; Rodolfo Pinto da Luz, presidente da ANDIFES; 
Maria Malta Campos, da Fundação Carlos Chagas; Iria Brzezinski, 
secretária geral da ANPED; José Ronald Pinto, coordenador da 
FASUBRA; Éfrem Maranhão, presidente do CONSED; Christiam 
Lindberg Lopes do Nascimento, representante da UNE; Tatiana 
Chagas Memória, vice-presidente da Fundação Darcy Ribeiro.440   

                                                           
438 SAVIANI, Dermeval. Organização da educação nacional na LDB: implicações para o Plano Nacional 
de Educação. p.277. Isso também poderia ser relativizado, em certa medida, por uma afirmação do 
próprio Valente, segundo a qual: “diante da pressão social, o relator e o Congresso não poderiam 
simplesmente fazer do PNE um não-plano (...). Por isso, o texto do PNE votado no parlamento 
contemplou algumas medidas - a esmagadora maioria delas seria vetada posteriormente por FHC - 
que atenuavam os traços de simples ‘carta de intenção’” (VALENTE, Ivan. Plano Nacional de 
Educação. p.17).  
439 SAVIANI, Dermeval. Organização da educação nacional na LDB: implicações para o Plano Nacional 
de Educação, p.277. 
440 Ibid., p.277. 
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 Resumidamente, o debate do projeto no plenário da Câmara girou em torno do 

binômio previsão x provisão. De um lado, os críticos do substitutivo procuravam 

argumentar que ele não continha provisão clara e suficiente para as previsões que 

fazia. Ou seja: ele previa sem provisionar; logo, não seria um Plano, mas apenas uma 

carta de intenções. De outro lado, o relator procurava argumentar que a determinação 

de investimento de 7% do PIB por parte do orçamento da União, bem como a 

vinculação dos Planos Plurianuais da União, Estados e Municípios às metas do PNE, 

asseguravam a provisão necessária ao cumprimento dessas metas. Ou seja, segundo 

o relator, o documento era um plano e provisionava para aquilo que previa. Essa 

questão não foi dirimida, e o substitutivo da CECD foi aprovado em meio ao debate, 

no dia 14 de junho de 2000, quando foi também encaminhado ao Senado Federal.  

 No Senado a tramitação do documento foi relativamente tranquila. Depois de 

recebido, ele foi encaminhado à Comissão de Educação no dia 02 de agosto de 2000, 

onde o relator designado para a matéria foi o Senador José Jorge (PFL/PE), também 

mais alinhado ao governo. Com menos de 3 meses, no dia 30 de novembro, ele 

apresentou relatório favorável ao projeto vindo da Câmara, que foi aprovado na 

Comissão. O mesmo aconteceu no plenário. O texto foi aprovado na íntegra na sessão 

de 14 de dezembro, quando os senadores da oposição se abstiveram da votação. 

Faltava apenas a sanção do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o 

que aconteceu em 09 de janeiro de 2001, com nove vetos. Nascia assim a “Lei 10.172, 

de 09 de janeiro de 2001, que aprovava o Plano Nacional”441. 

 

 

4.6. O plano propriamente dito 

 

  O texto do Plano se divide em 6 partes. A primeira, introdutória, é composta 

por um breve histórico e uma síntese de objetivos e prioridades. Como é de se esperar 

de um texto que procura sintetizar cerca de 70 anos de história em não mais do que 

4 páginas, o histórico apresentado pelo documento é superficial, e está sujeito a 

imprecisões.  

                                                           
441 BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, 10 jan. 2001, p.1. Disponível em: 
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm˃. Acesso em 10 dez. 2017.  
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Depois do breve histórico, o documento apresenta os objetivos gerais do PNE, 

que são, basicamente, os seguintes: 

 

A elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria 
da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das 
desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 
permanência, com sucesso, na educação pública; e a democratização 
da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a 
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes.442 

 

 

 Além desses objetivos gerais, essa primeira parte do Plano elenca ainda 

algumas prioridades, cinco no total, sob a alegação de que “os recursos financeiros 

são limitados e que a capacidade para responder ao desafio de oferecer uma 

educação compatível, na extensão e na qualidade, à dos países desenvolvidos 

precisa ser construída constante e progressivamente”443. As prioridades são:  

 

1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as 
crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência 
na escola e a conclusão desse ensino; 2. Garantia de ensino 
fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria 
ou que não o concluíram; 3. Ampliação do atendimento nos demais 
níveis de ensino – a educação infantil, o ensino médio e a educação 
superior. 4. Valorização dos profissionais da educação. 5. 
Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos 
os níveis e modalidades de ensino, inclusive educação profissional.444 
 

 

Algumas poucas observações podem ser feitas a respeito desses objetivos e 

prioridades iniciais. Primeiramente, eles são muito semelhantes aos apresentados 

pelo primeiro PNE, o que nos leva à conclusão de que, apesar dos progressos 

alcançados ao longo dos anos que separam esses dois Planos, a nação ainda 

possuía, neste momento de sua história, desafios fundamentais, no sentido 

etimológico da palavra. Ao mesmo tempo, questões tratadas apenas perifericamente 

no primeiro PNE, como a condição dos profissionais da educação por exemplo, 

                                                           
442 BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 10 dez. 2017. 
443 Idem. 
444 Idem. 
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adquiriram lugar de destaque no segundo. Também é importante notar que, na esteira 

do momento político da vida nacional, o documento enfatiza, pelo menos 

textualmente, a ampla participação da sociedade civil no planejamento e gestão da 

educação do país. Por fim, chama a atenção o destaque à educação profissional na 

apresentação das prioridades, e na fundamentação deste tópico, o fato de que, mais 

uma vez, a comparação com nações estrangeiras parece figurar como critério decisivo 

do planejamento educacional brasileiro. 

Entre a segunda e a quinta parte encontra-se o desenvolvimento do Plano. A 

segunda parte aborda os diferentes níveis de ensino, distinguindo a educação básica, 

formada pela educação infantil e o ensino fundamental e médio, da educação superior. 

A terceira, aborda diferentes modalidades de ensino, dentre as quais estão: o EJA (o 

ensino de jovens e adultos), o EAD (ensino à distância e as tecnologias educacionais), 

a educação tecnológica e a formação profissional, além da educação especial e a 

educação indígena. A quarta parte aborda, especificamente, a formação de 

professores para a educação básica. E a quinta parte diz respeito ao financiamento e 

à gestão educacional. Na verdade, uma leitura do Plano mostra que questões 

relacionadas a financiamento e gestão estão presentes, de forma esparsa, nas demais 

partes do plano, mas aparecem de forma organizada nesta parte final de seu 

desenvolvimento, que procura estabelecer as condições para que os objetivos e as 

metas relacionadas aos níveis e modalidades anteriormente mencionadas pudessem 

ser alcançadas. 

Essas quatro partes do Plano que compõem o seu desenvolvimento são 

divididas e numeradas internamente por objeto particular. Por exemplo: na segunda 

parte, que trata dos níveis de ensino, há quatro divisões, sendo uma para cada nível: 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Cada uma 

delas é numerada especificamente. Todas as divisões possuem estruturação textual 

semelhante. Elas se compõem, inicialmente, de um diagnóstico, seguido pela 

apresentação de diretrizes, e, finalmente, dos objetivos e metas. Este trabalho se 

valerá dos tópicos dessa estrutura textual em sua exposição do desenvolvimento do 

Plano. 

O tópico de diagnóstico pretende oferecer uma descrição da condição atual de 

cada um desses níveis no cenário educacional brasileiro. Para isso, se vale, 

principalmente, de dados estatísticos oriundos de órgãos como: o MEC (Ministério da 

Educação), o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), a SEEC 
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(Secretaria de Estado da Educação e da Cultura), e o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), dentre outros. Uma análise deste tópico, em cada parte do 

Plano, mostra que havia “razoável consenso na análise da situação e na identificação 

das necessidades”445 que precisavam ser atendidas. Apenas duas observações 

devem ser feitas a respeito do diagnóstico efetivado pelo texto do PNE2001. A 

primeira é que o nível de correção e, portanto, de confiabilidade dos dados não é o 

mesmo para todos os níveis educacionais, o que é reconhecido pelo próprio texto do 

Plano. Tratando da Educação Infantil por exemplo, mais especificamente das crianças 

na faixa entre 0 e 3 anos, ele afirma valer-se de “estimativas precárias” e “dados 

incompletos”, o que é explicado com o fato de que “só agora as creches começam a 

registrar-se nos órgãos de cadastro educacional”446. A segunda é que muitas vezes a 

apresentação dos dados é feita de forma abstrata e genérica, sendo impossível 

verificar a exatidão das informações. Aqui também o diagnóstico da educação infantil 

pode nos ser útil como exemplo. Tratando da condição das instituições de 

atendimento às crianças de 0 a 3 anos, o texto do Plano assevera:   

 

A maioria dos ambientes não conta com profissionais qualificados, 
não desenvolve programa educacional, não dispõe de mobiliário, 
brinquedos e outros materiais pedagógicos adequados. Mas deve-
se registrar, também, que existem creches de boa qualidade, com 
profissionais com formação e experiência no cuidado e educação de 
crianças, que desenvolvem proposta pedagógica de alta qualidade 
educacional. Bons materiais pedagógicos e uma respeitável 
literatura sobre organização e funcionamento das instituições para 
esse segmento etário vêm sendo produzidos nos últimos anos no 
país.447 

 

  

A natureza abstrata e genérica do diagnóstico é ilustrada nesse parágrafo pela 

menção à existência de creches de boa qualidade e à produção de uma respeitável 

literatura sobre a organização e funcionamento de instituições desta natureza em 

nosso país, sem qualquer referência explicita a um estabelecimento específico, nem 

                                                           
445 SAVIANI, D. Da LDB (1996) ao novo PNE (2014-2024): por uma outra política educacional. p.280. 
446 BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 12 dez. 2017. “Estimativas precárias 
indicavam, até alguns anos atrás, um número de 1.4000.000 crianças atendidas na faixa de 0 a 3 anos. 
(...) São dados incompletos, mesmo porque só agora as creches começam a registrar-se nos órgãos 
de cadastro educacional”. 
447 Idem. 
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a apresentação de uma relação mínima dessa produção bibliográfica, 

respectivamente.  

O tópico diretrizes, por sua vez, procura oferecer uma espécie de 

fundamentação teórica que funcione como justificativa para as ações a serem 

apresentadas no tópico seguinte. Como sugere Saviani, neste tópico, o PNE2001 

sofre do mesmo que sofre no tópico anterior: “o enunciado das diretrizes tende a ficar 

num nível de abstração e de generalidade, não dando margem (...) a maiores 

controvérsias”448. O leitor que possui algum treino em teorias pedagógicas é capaz de 

visualizar as principais correntes educacionais que compõem o background 

epistemológico do PNE2001. Para esse leitor, não seria difícil perceber, por exemplo, 

fortes elementos de construtivismo449 na passagem a seguir: 

 

A educação das crianças de zero a seis anos em estabelecimentos 
específicos de educação infantil vem crescendo no mundo inteiro e de 
forma bastante acelerada, seja em decorrência da necessidade da 
família de contar com uma instituição que se encarregue do cuidado e 
da educação de seus filhos pequenos, principalmente quando os pais 
trabalham fora de casa, seja pelos argumentos advindos das ciências 
que investigaram o processo de desenvolvimento da criança. Se a 
inteligência se forma a partir do nascimento e se há "janelas de 
oportunidade" na infância quando um determinado estímulo ou 
experiência exerce maior influência sobre a inteligência do que em 
qualquer outra época da vida, descuidar desse período significa 
desperdiçar um imenso potencial humano. Ao contrário, atendê-la com 
profissionais especializados capazes de fazer a mediação entre o que 
a criança já conhece e o que pode conhecer significa investir no 
desenvolvimento humano de forma inusitada. Hoje se sabe que há 
períodos cruciais no desenvolvimento, durante os quais o ambiente 
pode influenciar a maneira como o cérebro é ativado para exercer 
funções em áreas como a matemática, a linguagem, a música. Se 
essas oportunidades forem perdidas, será muito mais difícil obter os 
mesmos resultados mais tarde.450 

 

  

É curioso, entretanto, que essas correntes e seus principais autores não sejam 

explicitados no texto do Plano, e que boa parte de sua argumentação, no que diz 

respeito às diretrizes, recorra abertamente, de forma exclusiva, à legislação nacional 

e aos documentos referentes a acordos internacionais. Tomando como exemplo mais 

                                                           
448 SAVIANI, D. Da LDB (1996) ao novo PNE (2014-2024): por uma outra política educacional. p.280. 
449 Para maiores informações sobre o construtivismo, cf. BIDARRA, Maria da Graça; FESTAS, Maria 
Isabel. Construtivismo (s): Implicações e Interpretações educativas. Revista Portuguesa de 
Pedagogia, v.39, n.2, p.177-195, 2005. 
450 BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 12 dez. 2017. 
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uma vez a Educação Infantil, o texto das diretrizes propostas pelo PNE2001 para esse 

nível de ensino faz menção direta a três documentos, todos de natureza jurídica ou 

política: a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a Constituição Federal de 1988 e a 

Declaração Mundial de Educação para Todos, um documento assinado como um 

acordo que sintetizava as discussões de uma Conferência de mesmo nome, ocorrida 

em Jomtien, na Tailândia, no ano de 1990. Esse é um exemplo de que a supremacia 

do embate político e econômico sobre a o debate pedagógico não se limitaram às 

propostas originais de PNE recebidas pela Câmara, mas adentrou o texto do Plano 

finalmente promulgado em janeiro de 2001. Como afirma ele próprio: 

 

...o argumento social é o que mais tem pesado na expressão da 
demanda e no seu atendimento por parte do Poder Público. Ele deriva 
das condições limitantes das famílias trabalhadoras, monoparentais, 
nucleares, das de renda familiar insuficiente para prover os meios 
adequados para o cuidado e educação de seus filhos pequenos e da 
impossibilidade de a maioria dos pais adquirirem os conhecimentos 
sobre o processo de desenvolvimento da criança que a pedagogia 
oferece. Considerando que esses fatores continuam presentes, e até 
mais agudos nesses anos recentes, é de se supor que a educação 
infantil continuará conquistando espaço no cenário educacional 
brasileiro como uma necessidade social.451    

 

 

O terceiro e último tópico dessa estrutura textual comum às diferentes partes 

do Plano Nacional de Educação vigente a partir de 2001 tem como título objetivos e 

metas. Esse tópico reúne as ações do Plano propriamente ditas, e, por essa razão, é 

o tópico ao qual dizem respeito as maiores controvérsias nas quais ele esteve 

envolvido.  

Ao todo, o documento contém 295 metas distribuídas pelas suas 4 partes ou 

11 divisões particulares. Num artigo intitulado Financiamento da educação no Brasil: 

um balanço do governo do presidente FHC (1995-2002), o Professor da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, José 

Marcelino de Rezende Pinto, apresenta um quadro contendo “as metas de principal 

impacto para o financiamento da educação do texto final do PNE”452, contendo 

inclusive os itens vetados pelo presidente por ocasião da sanção do documento. 

                                                           
451 BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 13 dez. 2017. 
452 PINTO, José Marcelino de Rezende. Financiamento da educação no Brasil: um balanço do governo 
FHC (1995-2002). Educação e Sociedade.  Campinas: CEDES (Unicamp). v.23, n.80, p.109-136, set. 
2002, p.120. 
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Tendo em vista que as principais controvérsias nas quais o PNE2001 esteve envolvido 

tem a ver exatamente com questões relativas à participação da União no 

financiamento da educação nacional, esse quadro pode ser útil para nos dar uma ideia 

geral das metas que o Plano estabelecia para cada um dos níveis e modalidades de 

ensino, bem como para o magistério da educação básica e o financiamento e gestão 

educacional. As metas destacadas pelo referido quadro são as seguintes: 

 

 

4.6.1. Objetivos e metas referentes aos diferentes níveis de ensino 

 

a) Educação Infantil (total de 26 metas) 

 

 Assegurar o atendimento de 30% das crianças na faixa de 0 a 3 anos 
e de 60% na faixa de 4 a 6 anos, em 5 anos, atingindo 50% e 80% 
nessas respectivas faixas etárias, em 10 anos, universalizando o 
atendimento na faixa de 6 anos e incorporando-a ao ensino 
fundamental que passaria a ter 9 anos de duração (não define a 
parcela que caberia ao sistema público de ensino).453 
 

 Em 5 anos, prédios e instalações com padrões mínimos de infra-
estrutura.454  

 

 Que, em 5 anos, 100% dos professores tenham formação de nível 
médio (normal) e, em 10 anos, de nível superior.455  

 

 Em 3 anos, 100% dos municípios com estrutura de supervisão da EI 
(pública e privada).456 

                                                           
453 Refere-se à meta 1 do nível Educação Infantil, cujo texto literal é: “Ampliar a oferta de educação 
infantil de forma a atender, em cinco anos, a 30% da população de até 3 anos de idade e 60% da 
população de 4 e 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças 
de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 
03 fev. 2018. 
454 Refere-se à meta 4 do nível Educação Infantil, cujo texto literal é: “Adaptar os prédios de educação 
infantil de sorte que, em cinco anos, todos estejam conformes aos padrões mínimos de infra-estrutura 
estabelecidos”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
455 Refere-se à meta 5 do nível Educação Infantil, cujo texto literal é: “Estabelecer um Programa 
Nacional de Formação dos Profissionais de educação infantil, com a colaboração da União, Estados e 
Municípios, inclusive das universidades e institutos superiores de educação e organizações não-
governamentais, que realize as seguintes metas: a) que, em cinco anos, todos os dirigentes de 
instituições de educação infantil possuam formação apropriada em nível médio (modalidade Normal) e, 
em dez anos, formação de nível superior; b) que, em cinco anos, todos os professores tenham 
habilitação específica de nível médio e, em dez anos, 70% tenham formação específica de nível 
superior”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
456 Refere-se à meta 10 do nível Educação Infantil, cujo texto literal é: “Estabelecer em todos os 
Municípios, no prazo de três anos, sempre que possível em articulação com as instituições de ensino 
superior que tenham experiência na área, um sistema de acompanhamento, controle e supervisão da 
educação infantil, nos estabelecimentos públicos e privados, visando ao apoio técnico-pedagógico para 
a melhoria da qualidade e à garantia do cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pelas 
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 Alimentação escolar para todas as crianças matriculadas na EI 
(instituições públicas e conveniadas).457  

 

 Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral (não define 
prazo).458  

 

 (VETADO) Atender, no Programa de Garantia de Renda Mínima, em 
3 anos, 50% das crianças de 0 a 6 anos que se enquadram nos seus 
critérios, atingindo 100% em 6 anos.459  

 

 
b) Ensino Fundamental (total de 30 metas) 

 

 Universalizar o atendimento.460  
 

 Ampliar a sua duração para 9 anos, com início aos 6 anos.461  
 

 Em 5 anos, prédios e instalações com padrões mínimos de infra-
estrutura.462 

 

 Programa de Garantia de Renda Mínima para famílias carentes (não 
define %).463 

                                                           
diretrizes nacionais e estaduais”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 
2018. 
457 Refere-se à meta 12 do nível Educação Infantil, cujo texto literal é: “Garantir a alimentação escolar 
para as crianças atendidas na educação infantil, nos estabelecimentos públicos e conveniados, através 
da colaboração financeira da União e dos Estados”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. 
Acesso em 03 fev. 2018. 
458 Refere-se à meta 18 do nível Educação Infantil, cujo texto literal é: “Adotar progressivamente o 
atendimento em tempo integral para as crianças de 0 a 6 anos”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro 
de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
459 Refere-se à meta 22 do nível Educação Infantil, cujo texto literal vetado pelo presidente é: “Ampliar 
o Programa de Garantia de Renda Mínima associado a ações sócio-educativas, de sorte a atender, 
nos três primeiros anos deste Plano, a 50% das crianças de 0 a 6 anos que se enquadram nos critérios 
de seleção da clientela e a 100% até o sexto ano”. BRASIL, Presidência da República (Subchefia para 
assuntos jurídicos), Mensagem n.9 de 09 de janeiro de 2001. Disponível em: 
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2001/Mv0009-01.htm˃. Acesso em 03 fev. 
2018. 
460 Refere-se à meta 1 do nível Ensino Fundamental, cujo texto literal é: “Universalizar o atendimento 
de toda a clientela do ensino fundamental, no prazo de cinco anos a partir da data de aprovação deste 
plano, garantindo o acesso e a permanência de todas as crianças na escola, estabelecendo em regiões 
em que se demonstrar necessário programas específicos, com a colaboração da União, dos Estados e 
dos Municípios”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
461 Refere-se à meta 2 do nível Ensino Fundamental, cujo texto literal é: “Ampliar para nove anos a 
duração do ensino fundamental obrigatório com início aos seis anos de idade, à medida que for sendo 
universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 anos”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. 
Acesso em 03 fev. 2018. 
462 Refere-se à meta 5 do nível Ensino Fundamental, cujo texto literal é: A partir do segundo ano da 
vigência deste plano, somente autorizar a construção e funcionamento de escolas que atendam aos 
requisitos de infra-estrutura definidos. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 
fev. 2018. 
463 Refere-se à meta 10 do nível Ensino Fundamental, cujo texto literal é: “Integrar recursos do Poder 
Público destinados à política social, em ações conjuntas da União, dos Estados e Municípios, para 
garantir entre outras metas, a Renda Mínima Associada a Ações Sócio-educativas para as famílias com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2001/Mv0009-01.htm
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 Escolas com, no máximo, dois turnos diurnos e um noturno.464  
 

 Ampliar progressivamente a jornada escolar para, pelo menos, 7 
horas/dia (sem prazo).465 

 

 Promover a eliminação gradual da necessidade de oferta do ensino 
noturno (sem prazo).466 

 
 

 
c) Ensino Médio (total de 20 metas) 

 

 Atendimento, em 2 anos, de todos os egressos do ensino fundamental, 
dos alunos com defasagem de idade e daqueles com necessidades 
especiais; em 5 anos, atendimento de 50% da demanda, atingindo 
100% em 10 anos.467 
 

 Em 5 anos, todos os professores com nível superior.468 
 

 Em 5 anos, prédios e instalações com padrões mínimos de infra-
estrutura.469 

                                                           
carência econômica comprovada”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 
2018. 
464 Refere-se à meta 20 do nível Ensino Fundamental, cujo texto literal é: “Eliminar a existência, nas 
escolas, de mais de dois turnos diurnos e um turno noturno, sem prejuízo do atendimento da demanda”. 
BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
465 Refere-se à meta 21 do nível Ensino Fundamental, cujo texto literal é: “Ampliar, progressivamente 
a jornada escolar visando expandir a escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos 
sete horas diárias, com previsão de professores e funcionários em número suficiente”. BRASIL. Lei 
n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
466 Refere-se à meta 23 do nível Ensino Fundamental, cujo texto literal é: “Estabelecer, em dois anos, 
a reorganização curricular dos cursos noturnos, de forma a adequá-los às características da clientela e 
promover a eliminação gradual da necessidade de sua oferta”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro 
de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
467 Refere-se à meta 1 do nível Ensino Médio, cujo texto literal é: “Formular e implementar, 
progressivamente, uma política de gestão da infra-estrutura física na educação básica pública, que 
assegure: a) o reordenamento, a partir do primeiro ano deste Plano, da rede de escolas públicas que 
contemple a ocupação racional dos estabelecimentos de ensino estaduais e municipais, com o objetivo, 
entre outros, de facilitar a delimitação de instalações físicas próprias para o ensino médio separadas, 
pelo menos, das quatro primeiras séries do ensino fundamental e da educação infantil; b) a expansão 
gradual do número de escolas públicas de ensino médio de acordo com as necessidades de infra-
estrutura identificada ao longo do processo de reordenamento da rede física atual; c) no prazo de dois 
anos, a contar da vigência deste Plano, o atendimento da totalidade dos egressos do ensino 
fundamental e a inclusão dos alunos com defasagem de idade e dos que possuem necessidades 
especiais de aprendizagem; d) o oferecimento de vagas que, no prazo de cinco anos, correspondam a 
50% e, em dez anos, a 100% da demanda de ensino médio, em decorrência da universalização e 
regularização do fluxo de alunos no ensino fundamental”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 
2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
468 Refere-se à meta 5 do nível Ensino Médio, cujo texto literal é: “Assegurar, em cinco anos, que todos 
os professores do ensino médio possuam diploma de nível superior, oferecendo, inclusive, 
oportunidades de formação nesse nível de ensino àqueles que não a possuem”. BRASIL. Lei n.10.172, 
de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
469 Refere-se às metas 8 e 9 do nível Ensino Fundamental, cujo texto literal é: “8. Adaptar, em cinco 
anos, as escolas existentes, de forma a atender aos padrões mínimos estabelecidos. 9. Assegurar que, 
em cinco anos, todas as escolas estejam equipadas, pelo menos, com biblioteca, telefone e reprodutor 
de textos”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
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 Programa emergencial para a formação de professores, 
especialmente nas áreas de ciências e matemática.470 

 

 
 

d) Educação Superior (total de 35 metas) 

 
 Prover, em 10 anos, atendimento para 30% da faixa etária de 18-24 

anos.471  
 

 (VETADO) Ampliar a oferta do ensino público de forma que ela 
responda por, no mínimo, 40% do total de vagas oferecidas.472  

 

 Dobrar, em 10 anos, o número de pesquisadores qualificados.473 
 

 Aumento de 5% ao ano do número de mestres e doutores formados.474  
 

 (VETADO) Criação, por meio de legislação, do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Superior, constituído, entre outras 
fontes, com, pelo menos, 75% dos recursos da União vinculados à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino para manutenção e 
expansão da rede federal.475 

 

 (VETADO) Ampliar o programa de Crédito Educativo de modo a 
atender 30% da população matriculada no setor privado.476 

                                                           
470 Refere-se à meta 17 do nível Ensino Médio, cujo texto literal é: “Estabelecer, em um ano, programa 
emergencial para formação de professores, especialmente nas áreas de Ciências e Matemática”. 
BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
471 Refere-se à meta 1 do nível Educação Superior, cujo texto literal é: “Prover, até o final da década, a 
oferta de educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos”. BRASIL. Lei 
n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
472 Refere-se à meta 2 do nível Educação Superior, cujo texto literal vetado pela presidência é: "Ampliar 
a oferta de ensino público de modo a assegurar uma proporção nunca inferior a 40% do total das vagas, 
prevendo inclusive a parceria da União com os Estados na criação de novos estabelecimentos de 
educação superior." BRASIL, Mensagem n.9 de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
473 Refere-se à meta 15 do nível Educação Superior, cujo texto literal é: “Estimular a consolidação e o 
desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa das universidades, dobrando, em dez anos, o 
número de pesquisadores qualificados”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 
03 fev. 2018. 
474 Refere-se à meta 16 do nível Educação Superior, cujo texto literal é: “Promover o aumento anual do 
número de mestres e de doutores formados no sistema nacional de pós-graduação em, pelo menos, 
5%”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
475 Refere-se à meta 24 do nível Educação Superior, cujo texto literal vetado pela presidência é: 
“Assegurar, na esfera federal, através de legislação, a criação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Superior, constituído, entre outras fontes, por, pelo menos 75% dos 
recursos da União vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, destinados à manutenção 
e expansão da rede de instituições federais”. BRASIL, Mensagem n.9 de 09 de janeiro de 2001. Acesso 
em 03 fev. 2018. 
476 Refere-se à meta 26 do nível Educação Superior, cujo texto literal vetado pela presidência é: 
“Ampliar o programa de crédito educativo, associando-o ao processo de avaliação das instituições 
privadas e agregando contribuições federais e estaduais, e, tanto quanto possível, das próprias 
instituições beneficiadas, de modo a atender a, no mínimo, 30% da população matriculada no setor 
particular, com prioridade para os estudantes de menor renda”. BRASIL, Mensagem n.9 de 09 de 
janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
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 (VETADO) Ampliar o financiamento público à pesquisa científica e 
tecnológica de forma a triplicar, em 10 anos, os recursos do setor.477 

 

 
 

4.6.2. Objetivos e metas referentes às diferentes modalidades de ensino 

 

a) Educação de Jovens e adultos (26 metas) 

 

 Alfabetizar 10 milhões de adultos, em 5 anos, e erradicar o 
analfabetismo em 10 anos.478 
 

 Assegurar, em 5 anos, a oferta da EJA equivalente às quatro primeiras 
séries do EF para 50% da população de 15 anos ou mais que não a 
possua.479 
 

 Assegurar, em 10 anos, o equivalente às quatro séries finais do EF 
para toda a população de 15 anos ou mais que concluiu a 4ª série.480 

 

 Dobrar, em 5 anos, e quadruplicar, em 10 anos, a capacidade de 
atendimento da EJA de nível médio.481 

 

 Implantar em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que 
atendem jovens e adolescentes infratores programas de EJA de níveis 
fundamental e médio, assim como de formação profissionalizante.482 

 

 

                                                           
477 Refere-se à meta 29 do nível Educação Superior, cujo texto literal vetado pela presidência é: 
“Ampliar o financiamento público à pesquisa científica e tecnológica, através das agências federais e 
fundações estaduais de amparo à pesquisa e da colaboração com as empresas públicas e privadas, 
de forma a triplicar, em dez anos, os recursos atualmente destinados a esta finalidade”. BRASIL, 
Mensagem n.9 de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
478 Refere-se à meta 1 da modalidade Educação de Jovens e Adultos, cujo texto literal é: “Estabelecer, 
a partir da aprovação do PNE, programas visando a alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos, em 
cinco anos e, até o final da década, erradicar o analfabetismo”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro 
de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
479 Refere-se à meta 2 da modalidade Educação de Jovens e Adultos, cujo texto literal é: “Assegurar, 
em cinco anos, a oferta de educação de jovens e adultos equivalente às quatro séries iniciais do ensino 
fundamental para 50% da população de 15 anos e mais que não tenha atingido este nível de 
escolaridade”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
480 Refere-se à meta 3 da modalidade Educação de Jovens e Adultos, cujo texto literal é: “Assegurar, 
até o final da década, a oferta de cursos equivalentes às quatro séries finais do ensino fundamental 
para toda a população de 15 anos e mais que concluiu as quatro séries iniciais”. BRASIL. Lei n.10.172, 
de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
481 Refere-se à meta 16 da modalidade Educação de Jovens e Adultos, cujo texto literal é: “Dobrar em 
cinco anos e quadruplicar em dez anos a capacidade de atendimento nos cursos de nível médio para 
jovens e adultos”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
482 Refere-se à meta 16 da modalidade Educação de Jovens e Adultos, cujo texto literal é: “Implantar, 
em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam adolescentes e jovens infratores, 
programas de educação de jovens e adultos de nível fundamental e médio, assim como de formação 
profissional, contemplando para esta clientela as metas n° 5 e nº 14”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de 
janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
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b) Educação à distância e tecnologias educacionais (22 metas) 

 

 Capacitar, em 10 anos, 120 mil professores multiplicadores em 
informática da educação.483 
 

 Capacitar, em 5 anos, 150 mil professores e 34 mil técnicos em 
informática educativa.484 

 

 Equipar, em 10 anos, com computadores e acesso à internet todas as 
escolas de nível médio e todas aquelas de nível fundamental que 
possuam mais de 100 alunos.485  

 

 

c) Educação tecnológica e formação profissional (15 metas) 

 

 Triplicar, a cada 5 anos, a oferta de cursos básicos de educação 
profissional.486  
 

 Triplicar, a cada 5 anos, a oferta de formação de nível técnico.487 
 

 Triplicar, a cada 5 anos, a oferta de educação profissional 
permanente.488 

 

                                                           
483 Refere-se à meta 19 da modalidade Educação à distância e tecnologias educacionais, cujo texto 
literal é: “Capacitar, em dez anos, 12.000 professores multiplicadores em informática da educação”. 
BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. O artigo menciona 120 mil, 
mas a meta fala, na verdade, de 12 mil. 
484 Refere-se à meta 20 da modalidade Educação à distância e tecnologias educacionais, cujo texto 
literal é: “Capacitar, em cinco anos, 150.000 professores e 34.000 técnicos em informática educativa e 
ampliar em 20% ao ano a oferta dessa capacitação”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. 
Acesso em 03 fev. 2018. 
485 Refere-se à meta 21 da modalidade Educação à distância e tecnologias educacionais, cujo texto 
literal é: “Equipar, em dez anos, todas as escolas de nível médio e todas as escolas de ensino 
fundamental com mais de 100 alunos, com computadores e conexões internet que possibilitem a 
instalação de uma Rede Nacional de Informática na Educação e desenvolver programas educativos 
apropriados, especialmente a produção de softwares educativos de qualidade”. BRASIL. Lei n.10.172, 
de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
486 Refere-se à meta 3 da modalidade Educação tecnológica e formação profissional, cujo texto literal 
é: “Mobilizar, articular e aumentar a capacidade instalada na rede de instituições de educação 
profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de cursos básicos destinados a atender à 
população que está sendo excluída do mercado de trabalho, sempre associados à educação básica, 
sem prejuízo de que sua oferta seja conjugada com ações para elevação da escolaridade”. BRASIL. 
Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
487 Refere-se à meta 5 da modalidade Educação tecnológica e formação profissional, cujo texto literal 
é: “Mobilizar, articular e ampliar a capacidade instalada na rede de instituições de educação 
profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de formação de nível técnico aos alunos 
nelas matriculados ou egressos do ensino médio”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. 
Acesso em 03 fev. 2018. 
488 Refere-se à meta 6 da modalidade Educação tecnológica e formação profissional, cujo texto literal 
é: “Mobilizar, articular e ampliar a capacidade instalada na rede de instituições de educação 
profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de educação profissional permanente para 
a população em idade produtiva e que precisa se readaptar às novas exigências e perspectivas do 
mercado de trabalho”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 



172 
 

d) Educação especial (28 metas) 

 

 Generalizar, em 10 anos, o atendimento dos alunos com necessidades 
especiais na educação infantil e no ensino fundamental.489 
 

 Assegurar que, em 5 anos, todos os prédios escolares estejam 
adaptados com padrões mínimos de infra-estrutura para o 
atendimento de alunos com necessidades especiais.490 

 
 Aumentar os recursos financeiros destinados à educação especial de 

forma a atingir, em 10 anos, o mínimo de 5% dos recursos vinculados 
ao ensino.491 
 

 

e) Educação indígena (21 metas) 
 

 
 Universalizar, em 10 anos, a oferta das quatro séries iniciais do EF, 

em uma escola indígena própria que assegure uma educação 
diferencial e de qualidade.492 
 

 Dotar, em 5 anos, as escolas indígenas com equipamento didático-
pedagógico básico, incluindo biblioteca, videoteca e outros materiais 
de apoio.493 

 

                                                           
489 Refere-se à meta 5 da modalidade Educação especial, cujo texto literal é: “Generalizar, em dez 
anos, o atendimento dos alunos com necessidades especiais na educação infantil e no ensino 
fundamental, inclusive através de consórcios entre Municípios, quando necessário, provendo, nestes 
casos, o transporte escolar”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
490 Refere-se à meta 12 da modalidade Educação especial, cujo texto literal é: Em coerência com as 
metas nº 2, 3 e 4, da educação infantil e metas nº 4.d, 5 e 6, do ensino fundamental: a) estabelecer, no 
primeiro ano de vigência deste plano, os padrões mínimos de infra-estrutura das escolas para o 
recebimento dos alunos especiais; b) a partir da vigência dos novos padrões, somente autorizar a 
construção de prédios escolares, públicos ou privados, em conformidade aos já definidos requisitos de 
infra-estrutura para atendimento dos alunos especiais; c) adaptar, em cinco anos, os prédios escolares 
existentes, segundo aqueles padrões. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 
fev. 2018. 
491 Refere-se à meta 23 da modalidade Educação especial, cujo texto literal é: “Aumentar os recursos 
destinados à educação especial, a fim de atingir, em dez anos, o mínimo equivalente a 5% dos recursos 
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, contando, para tanto, com as parcerias com 
as áreas de saúde, assistência social, trabalho e previdência, nas ações referidas nas metas nº 6, 9, 
11, 14, 17 e 18”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
492 Refere-se à meta 3 da modalidade Educação indígena, cujo texto literal é: “Universalizar, em dez 
anos, a oferta às comunidades indígenas de programas educacionais equivalentes às quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, respeitando seus modos de vida, suas visões de mundo e as situações 
sociolingüísticas específicas por elas vivenciadas”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. 
Acesso em 03 fev. 2018. 
493 Refere-se à meta 10 da modalidade Educação indígena, cujo texto literal é: “Estabelecer um 
programa nacional de colaboração entre a União e os Estados para, dentro de cinco anos, equipar as 
escolas indígenas com equipamento didático-pedagógico básico, incluindo bibliotecas, videotecas e 
outros materiais de apoio”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
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 Implantar, dentro de 1 ano, cursos de educação profissional, 
especialmente nas regiões agrárias, visando à auto-sustentação e ao 
uso da terra de forma equilibrada.494 

 

 

4.6.3. Objetivos e metas referentes ao magistério da educação básica (28 

metas) 

 

 Garantir a implantação, já a partir do 1º ano, de planos de carreira de 
acordo com a Lei nº 9.424/96 e com as diretrizes do Conselho 
Nacional de Educação.495  

 Implantar gradualmente a jornada de trabalho em tempo integral.496 
 

 Destinar entre 20 e 25% da carga horária dos professores para 
atividades extraclasse.497 

 
 (VETADO) Implantar, em 1 ano, planos de carreira para os 

profissionais de educação que atuam nas áreas técnicas e 
administrativas e os respectivos níveis de remuneração.498 

 
 Generalizar, nas instituições de ensino superior públicas, cursos 

regulares noturnos destinados à formação de professores.499 
 

                                                           
494 Refere-se à meta 19 da modalidade Educação indígena, cujo texto literal é: “Implantar, dentro de 
um ano, cursos de educação profissional, especialmente nas regiões agrárias, visando à auto-
sustentação e ao uso da terra de forma equilibrada”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. 
Acesso em 03 fev. 2018. 
495 Refere-se à meta 1 do tópico que diz respeito ao Magistério da Educação Básica, cujo texto literal 
é: “Garantir a implantação, já a partir do primeiro ano deste plano, dos planos de carreira para o 
magistério, elaborados e aprovados de acordo com as determinações da Lei nº. 9.424/96 e a criação 
de novos planos, no caso de os antigos ainda não terem sido reformulados segundo aquela lei. Garantir, 
igualmente, os novos níveis de remuneração em todos os sistemas de ensino, com piso salarial próprio, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, assegurando a 
promoção por mérito”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
496 Refere-se à meta 2 do tópico que diz respeito ao Magistério da Educação Básica, cujo texto literal 
é: “Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo integral, quando conveniente, 
cumprida em um único estabelecimento escolar”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. 
Acesso em 03 fev. 2018. 
497 Refere-se à meta 3 do tópico que diz respeito ao Magistério da Educação Básica, cujo texto literal 
é: “Destinar entre 20 e 25% da carga horária dos professores para preparação de aulas, avaliações e 
reuniões pedagógicas”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
498 Refere-se à meta 4 do tópico que diz respeito ao Magistério da Educação Básica, cujo texto literal 
vetado pela presidência é: “Implantar, no prazo de um ano, planos gerais de carreira para os 
profissionais que atuam nas áreas técnica e administrativa e respectivos níveis de remuneração”. 
BRASIL, Mensagem n.9 de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
499 Refere-se à meta 14 do tópico que diz respeito ao Magistério da Educação Básica, cujo texto literal 
é: “Generalizar, nas instituições de ensino superior públicas, cursos regulares noturnos e cursos 
modulares de licenciatura plena que facilitem o acesso dos docentes em exercício à formação nesse 
nível de ensino”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
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 Garantir que, em 5 anos, todos os professores da educação infantil e 
das quatro séries iniciais do EF, possuam, no mínimo, habilitação de 
nível médio na modalidade normal.500 

 
 Garantir que, em 10 anos, 70% dos professores de educação infantil 

e EF tenham formação em nível superior, em cursos de licenciatura 
plena.501 

 
 Garantir que, em 10 anos, todos os professores do EM possuam 

formação em licenciatura plena nas áreas de conhecimento em que 
atuam.502 

 

 

4.6.4. Objetivos e metas referentes ao financiamento e gestão (44 metas) 

 

 (VETADO) Elevação dos gastos públicos em educação até atingir 7% 
do PIB, ampliando-se à razão de 0,5% do PIB nos primeiros 4 anos e 
0,6% do PIB no 5º ano.503 
 

 Garantir, nos planos plurianuais, a previsão de suporte financeiro às 
metas do PNE.504 

 
 (VETADO) Orientar os orçamentos de modo que se cumpram as 

vinculações e subvinculações constitucionais, e alocar, no prazo de 2 
anos, em todos o s níveis e modalidades de ensino, valores por aluno 
que correspondam a padrões mínimos de qualidade, definidos 
nacionalmente.505 

                                                           
500 Refere-se à meta 17 do tópico que diz respeito ao Magistério da Educação Básica, cujo texto literal 
é: “Garantir que, no prazo de 5 anos, todos os professores em exercício na educação infantil e nas 
quatro primeiras séries do ensino fundamental, inclusive nas modalidades de educação especial e de 
jovens e adultos, possuam, no mínimo, habilitação de nível médio (modalidade normal), específica e 
adequada às características e necessidades de aprendizagem dos alunos”. BRASIL. Lei n.10.172, de 
09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
501 Refere-se à meta 18 do tópico que diz respeito ao Magistério da Educação Básica, cujo texto literal 
é: “Garantir, por meio de um programa conjunto da União, dos Estados e Municípios, que, no prazo de 
dez anos, 70% dos professores de educação infantil e de ensino fundamental (em todas as 
modalidades) possuam formação específica de nível superior, de licenciatura plena em instituições 
qualificadas”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
502 Refere-se à meta 19 do tópico que diz respeito ao Magistério da Educação Básica, cujo texto literal 
é: “Garantir que, no prazo de dez anos, todos os professores de ensino médio possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura plena nas áreas de conhecimento em que 
atuam”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
503 Refere-se à meta 1 do tópico que diz respeito ao Financiamento e gestão, cujo texto literal vetado 
pela presidência é: “Elevação, na década, através de esforço conjunto da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, do percentual de gastos públicos em relação ao PIB, aplicados em educação, 
para atingir o mínimo de 7%. Para tanto, os recursos devem ser ampliados, anualmente, à razão de 
0,5% do PIB, nos quatro primeiros anos do Plano e de 0,6% no quinto ano”. BRASIL, Mensagem n.9 
de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
504 Refere-se à meta 6 do tópico que diz respeito ao Financiamento e gestão, cujo texto literal é: 
“Garantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes nos próximos dez anos, a previsão do suporte 
financeiro às metas constantes deste PNE”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso 
em 03 fev. 2018. 
505 Refere-se à meta 7 do tópico que diz respeito ao Financiamento e gestão, cujo texto literal vetado 
pela presidência é: “Orientar os orçamentos nas três esferas governamentais, de modo a cumprir as 
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 (VETADO) Garantir recursos do Tesouro Nacional para o pagamento 
de aposentados e pensionistas do ensino público da esfera federal, 
excluindo-se estes gastos das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino.506 

 
 Informatizar, em 10 anos, a administração de todas as escolas com 

mais de 100 alunos, conectando-as em rede com as secretarias de 
educação.507 

 
 Assegurar que, em 5 anos, 50% dos diretores possuam formação 

específica de nível superior, atingindo a totalidade em 10 anos.508 

 

 

4.6.5. Uma breve apreciação do PNE2001 

 

 Sem juízo de valor a priori, é importante perceber, inicialmente, que o PNE2001 

foi inovador no sentido de “retirar da penumbra”509, para usar as palavras de um de 

seus críticos, algumas temáticas que, em planos anteriores, não desfrutavam de 

qualquer visibilidade. É o caso da formação para o magistério e o da educação 

especial, por exemplo, que foram tratadas pelo Plano em tópico específico. Nesses 

dois casos, o PNE reverbera conquistas da Constituição Federal de 1988 e da 

LDB/1996.  

A obrigação do Estado para com a educação especial fora incluída no artigo 

208 da Constituição, no qual lemos, dentre outras coisas, que “o dever do Estado com 

a educação será efetivado mediante a garantia de (...) atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

                                                           
vinculações e subvinculações constitucionais, e alocar, no prazo de dois anos, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, valores por aluno, que correspondam a padrões mínimos de qualidade de 
ensino, definidos nacionalmente”. BRASIL, Mensagem n.9 de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 03 
fev. 2018. 
506 Refere-se à meta 13 do tópico que diz respeito ao Financiamento e gestão, cujo texto literal vetado 
pela presidência é: “Garantir recursos do Tesouro Nacional para o pagamento de aposentados e 
pensionistas do ensino público na esfera federal, excluindo estes gastos das despesas consideradas 
como manutenção de desenvolvimento do ensino”. BRASIL, Mensagem n.9 de 09 de janeiro de 2001. 
Acesso em 03 fev. 2018. 
507 Refere-se à meta 33 do tópico que diz respeito ao Financiamento e gestão, cujo texto literal é: 
“Informatizar, gradualmente, com auxílio técnico e financeiro da União, a administração das escolas 
com mais de 100 alunos, conectando-as em rede com as secretarias de educação, de tal forma que, 
em dez anos, todas as escolas estejam no sistema”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. 
Acesso em 03 fev. 2018. 
508 Refere-se à meta 35 do tópico que diz respeito ao Financiamento e gestão, cujo texto literal é: 
“Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo menos, possuam formação específica em nível 
superior e que, no final da década, todas as escolas contem com diretores adequadamente formados 
em nível superior, preferencialmente com cursos de especialização”. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de 
janeiro de 2001. Acesso em 03 fev. 2018. 
509 VALENTE, Ivan. Plano Nacional de Educação. p.32. 
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ensino”510. Estimulada pela Constituição, a LDB/1996 inseriu um tópico inteiro sobre 

a educação especial (título V), estabelecendo princípios para o exercício desta 

modalidade de educação na escola pública.511  

A Constituição também incorporou ao seu texto o elemento da valorização dos 

profissionais do ensino. Segundo o artigo 206 da referida Carta Constitucional o 

ensino no país deveria ser ministrado com base em um conjunto de princípios, dentre 

os quais estão: “a valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 

planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico 

único para todas as instituições mantidas pela União”512. Na esteira desse artigo 

constitucional, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 incluiu um tópico inteiro sobre os 

profissionais da educação (título VI) que tratava, dentre outras coisas, da formação 

docente e da valorização do magistério. 

Também é importante perceber que, ao separar determinadas temáticas, o 

Plano sacramentou alguns posicionamentos que, embora já estivessem presentes no 

cenário pedagógico brasileiro, não tinham ainda recebido chancela oficial. É o caso 

da tratativa em separado do ensino profissional, fora do tópico que trata do ensino 

médio. Essa separação chancela a ideia de uma separação mais radical entre a 

formação propedêutica e a formação para o trabalho. Essa forte ênfase sobre a 

formação profissional, capaz de concebê-la em separado da formação propedêutica, 

sugere que a teoria do capital humano, tão presente no planejamento educacional 

brasileiro das décadas anteriores, deixou suas marcas no PNE2001. Apesar da ênfase 

no papel social da educação, o Plano continuava a concebendo como um caminho 

para o desenvolvimento econômico, por vezes denominado modernização, embora 

por vias mais democráticas do que no período anterior.513  

Deve-se notar também, que o PNE2001 apresentou novos objetivos e metas, 

principalmente no que diz respeito ao Ensino Superior, nível de ensino que, no Plano 

anterior, não havia recebido tratamento extenso. Dois exemplos são a meta 16, que 

“estabelece que o ‘sistema’ nacional de pós-graduação deveria prover um incremento 

                                                           
510 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 208, III. Acesso em 05 fev. 
2018. 
511 BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, p.25-26. 
512 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 206, V. Acesso em 05 fev. 
2018. 
513 Cf. FAUSTO, B. História do Brasil, p.469-566. “Modernização pela via democrática” é o nome do 
capítulo do livro de Boris Fausto que trata deste período da vida nacional.  

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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anual no número de doutores e mestres da ordem de, no mínimo, 5%”514; e a meta 19 

que propõe a criação de:   

 

...políticas que facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o 
acesso à educação superior, através de programas de compensação 
de deficiências de sua formação escolar anterior, permitindo-lhes, 
desta forma, competir em igualdade de condições nos processos de 
seleção e admissão a esse nível de ensino.515 

 

 

A natureza inovadora dos objetivos e metas do PNE2001, contudo, não o livrou 

de severas críticas; e foram três as maiores sofridas por ele. A primeira, tem a ver com 

a própria quantidade de objetivos e metas elencadas pelo documento. Como afirma o 

professor Dermeval Saviani, a profusão de objetivos e metas seria um indicador da 

inocuidade do Plano, visto que caracteriza “um alto índice de dispersão e perda do 

senso de distinção entre o que é principal e o que é assessório”516.  

A segunda é a de que o Plano não seria, de fato, um Plano, por não contemplar 

a previsão de meios para que os seus fins fossem atingidos. Como acusa Valente, o 

Plano não assumiria a “tarefa de viabilizar os meios que possibilitariam o fim 

proclamado”517, e isso significaria: 

 
Seu deslize da condição plano para o papel de lista de intenções. Não 
há indicação de competência, meios e prazos para viabilização dos 
comandos aprovados. Mantem-se grande ambiguidade e generalismo 
em sua redação, especialmente nos casos dos itens que seriam de 
competência da União implementar.518 

 

 

A terceira e última crítica é a de que ele possui uma perspectiva altamente 

centralizadora do papel da União na gestão educacional, mas descentralizadora na 

execução e, principalmente, no financiamento da educação. Embora o texto do Plano 

estimule o planejamento educacional por parte dos Estados e Municípios, e pareça se 

posicionar favoravelmente à autonomia pedagógica das unidades educacionais, ele 

frequentemente submete a atuação desses agentes às determinações superiores de 

                                                           
514 VALENTE, Ivan. Plano Nacional de Educação. p.30. 
515 BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 05 fev. 2018. 
516 SAVIANI, D. Da LDB (1996) ao novo PNE (2014-2024): por uma outra política educacional. p.280. 
517 VALENTE, Ivan. op.cit., p.23. 
518 Ibid., p.24. 
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órgãos da União. Isso é ilustrado pela meta 8, referente ao Ensino Fundamental, que 

prevê “que, em três anos, todas as escolas tenham formulado seus projetos 

pedagógicos, com observância das Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental 

e dos Parâmetros Curriculares Nacionais”519. Considerada a meta 26, referente ao 

mesmo nível, que prevê a implementação de um programa de monitoramento que visa 

medir o nível de aproveitamento dos alunos, o nível de interferência da União sobre 

as unidades educacionais fica ainda mais evidente.520  

Ao mesmo tempo em que prevê uma forte intervenção da União na gestão da 

educação nacional, o Plano parece prever uma participação reduzida da União na 

execução e, principalmente, no financiamento da educação. No que diz respeito à 

execução, o documento se vale do artifício da atribuição de responsabilidades aos 

entes federados e à sociedade civil. Quanto ao financiamento, diferentemente da 

proposta do II CONED, que ambiciosamente fixava os recursos da União destinados 

à educação na ordem de 10% do PIB, o Plano estabelecia como meta a ser atingida 

na década de sua validade, elevar para 7% do PIB o investimento com a manutenção 

e o desenvolvimento da educação. 

 

Este plano propõe que num prazo de dez anos atinjamos um gasto 
público equivalente a 7% do PIB, através de aumento contínuo e 
progressivo de todas as esferas federativas. Este esforço inicial é 
indispensável. Para tanto é necessário o compromisso do Congresso 
Nacional, e dos Legislativos subnacionais, que elaborarão os planos 
plurianuais e orçamentos que vigorarão no período. Com o tempo 
haveria uma estabilização num patamar menor, na medida em que 
fosse sendo erradicado o analfabetismo, corrigida a distorção idade-

série e aperfeiçoada a gestão.521  
 

 

Acerca dessa questão, um detalhe significativo é que, embora esse texto 

supramencionado tenha permanecido no documento, sob o item Diagnóstico, no 

tópico Financiamento e Gestão, a meta relativa a essa proposta propriamente dita, foi 

alvo de veto presidencial por ocasião da sanção da Lei que promulgava o Plano. 

Segundo as explicações da mensagem que comunicou os vetos, o dessa meta 

aconteceu por três razões: primeiramente, por que ela contrariava o disposto na Lei 

                                                           
519 BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 05 fev. 2018. 
520 Idem. 
521 Idem. A proposta original do MEC fixava o investimento na ordem de 6,5% do PIB. Cf. BEISIEGEL, 
Celso de Rui. O Plano Nacional de Educação. p.229. 
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Complementar no 101/2000; em segundo lugar, por que não indicava a fonte de receita 

correspondente; e, finalmente, por não estar em conformidade com o PPA (Plano 

Plurianual).522  

Os vetos presidenciais, aliás, comumente são apontados como evidências da 

indisposição do governo da época de ampliar o investimento em educação; 

apontamentos que parecem fazer sentido. Os vetos foram nove ao total, e uma singela 

consideração deles é suficiente para mostrar que todos estavam, de alguma forma, 

relacionados a questões orçamentárias.  

Da educação infantil, foi vetada a Meta 22, que propunha a ampliação do 

Programa de Garantia de Renda Mínima, de sorte a atender, nos três primeiros anos 

do Plano, a 50% das crianças de 0 a 6 anos que se enquadram nos critérios de seleção 

da clientela e a 100% até o sexto ano. A razão do veto foi que: 

 

...as metas propostas de atingimento de 50% da clientela habilitada 
em 3 anos e de 100%, em 6 anos, implicam conta em aberto para o 
Tesouro Nacional, configurando-se em despesa adicional de caráter 
continuado, sem a correspondente fonte de recurso, o que não se 
compadece com o quanto estabelecido nos arts. 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.523  

 

 

 O ensino superior foi o nível de ensino sobre o qual mais incidiram vetos 

presidenciais. Quatro das metas que diziam respeito a esse nível de ensino foram 

vetadas. A primeira foi a meta 2, que previa a ampliação da oferta de ensino público, 

“de modo a assegurar uma proporção nunca inferior a 40% do total das vagas"524. A 

razão apresentada para o veto foi a suposta falta de consonância desta meta com o 

texto constitucional. Segundo a mensagem presidencial, a Constituição disporia 

que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos por ela seriam 

elaborados em consonância com o PPA (Plano Plurianual) e apreciados pelo 

Congresso Nacional, e o PPA não continha previsão de ampliação de oferta no ensino 

superior. Nas entrelinhas, porém, ela revela a natureza econômica de sua 

preocupação ao afirmar, sem qualquer fundamento legal prévio, falta de consonância 

entre a meta em questão e a Lei Orçamentária; e sugerir que a meta se mostra 

                                                           
522 BRASIL, Mensagem n.9 de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 06 fev. 2018. 
523 Idem. 
524 Idem. 
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incompatível, além da Constituição, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, “em 

decorrência do impacto imediato por ela causado”525. A segunda meta referente ao 

ensino superior, vetada pelas mesmas razões da anterior, foi a meta 24, que propunha 

a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior, 

“constituído, entre outras fontes, por, pelo menos 75% dos recursos da União 

vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, destinados à manutenção e 

expansão da rede de instituições federais"526. A terceira, foi a meta 26, que propunha 

ampliar o programa de crédito educativo “de modo a atender a, no mínimo, 30% da 

população matriculada no setor particular, com prioridade para os estudantes de 

menor renda"527. Essa meta foi vetada por demandar “significativo acréscimo de 

recursos sem a correspondente indicação de fonte de custeio pelo projeto de lei ou no 

PPA”528. A quarta e última meta vetada neste nível de ensino, foi a meta 29, que previa 

triplicar, em dez anos, os valores do financiamento público à pesquisa científica e 

tecnológica, também vetada, segundo a mensagem presidencial, por “não respeitar o 

disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal”529. 

 Além dos cinco vetos anteriores, um veto recaiu sobre a seção que se refere 

ao Magistério da Educação básica. Nessa seção a vetada foi a meta 4, que 

determinava a implantação, no prazo de um ano, de planos gerais de carreira para os 

profissionais que atuam nas áreas técnica e administrativa. A razão declarada do veto 

foi que a meta: 

 

...exigiria um aporte adicional de recursos para despesas com pessoal 
capaz de comportar a revisão remuneratória de cerca de 94 mil 
servidores federais, sem considerar o possível impacto em relação a 
66 mil inativos e pensionistas. Tal determinação implicaria 
descumprimento das diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
uma vez que não existe previsão na Lei Orçamentária e nem no Plano 
Plurianual para a efetivação da proposta, o que justifica o seu veto.530 

 

 

Os três últimos vetos recaíram sobre a seção de Financiamento e Gestão da 

Educação. Já mencionada anteriormente, a meta 1 dessa seção previa elevação do 

                                                           
525 BRASIL, Mensagem n.9 de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 06 fev. 2018. 
526 Idem. Acesso em 06 fev. 2018. 
527 Idem. Acesso em 06 fev. 2018. 
528 Idem. Acesso em 06 fev. 2018. 
529 Idem. Acesso em 06 fev. 2018. 
530 Idem. Acesso em 06 fev. 2018. 
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percentual de gastos públicos aplicados em educação para 7% do PIB na década de 

vigência do PNE, e foi vetada, como dissemos antes, por contrariar o disposto na Lei 

Complementar no 101/2000; não indicar fonte de receita correspondente e não estar 

em conformidade com o PPA. Embora a mensagem de comunicação do veto procure 

fundamentá-lo politicamente, ele não esconde o fato de que ele considerara fatores 

econômicos, ao salientar que:  

 

...a ampliação anual de despesa em meio ponto percentual do PIB, 
prevista no texto, representaria um acréscimo em torno de R$ 5 
bilhões/ano sem qualquer indicação de fonte de arrecadação ou da 
forma como esse esforço seria compartilhado entre União, Estados e 
Municípios.531 

 

 

Da seção sobre Financiamento e gestão educacional também foi vetada a meta 

7, que previa certa orientação sobre os orçamentos nas três esferas governamentais, 

com o objetivo de alocar, em todos os níveis e modalidades de ensino, valores por 

aluno, que correspondessem a padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 

nacionalmente. A razão apresentada para o veto dessa meta também parece ser 

política: o perigo da “interferência indevida entre as diversas esferas de poder”532. 

Porém, a argumentação presidencial faz questão de revelar sua preocupação com o 

fato de que, “embora a disposição contida nesse subitem contenha, aparentemente, 

conteúdo meramente programático”533, ela contempla determinações referentes à 

“alocação de valores correspondentes a padrões mínimos de qualidade de ensino”534. 

Finalmente, os vetos presidenciais atingiram também a meta 13, que previa “a 

garantia de recursos do Tesouro Nacional para o pagamento de aposentados e 

pensionistas do ensino público na esfera federal, excluindo estes gastos das despesas 

consideradas como manutenção de desenvolvimento do ensino”535. A argumentação 

que fundamenta o veto reclama o princípio da justiça, mediante o qual os aposentados 

da educação não poderiam receber tratamento privilegiado em relação aos demais. 

Contudo, também anuncia, logo de início, o fato de que:  

 

                                                           
531 BRASIL. Mensagem n.9 de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 08 fev. 2018. 
532 Idem. Acesso em 08 fev. 2018. 
533 Idem. Acesso em 08 fev. 2018. 
534 Idem. Acesso em 08 fev. 2018. 
535 Idem. Acesso em 08 fev. 2018. 
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...o projeto, tal como redigido, traz enorme encargo para os cofres 
públicos, desprezando, num primeiro plano, as contribuições dos 
beneficiários para a Previdência Social, indo de encontro, portanto, às 
diretrizes atualmente em vigor de reformulação do setor como 
contribuição para o ajuste fiscal.536 

 

 

Os vetos presidenciais ao PNE2001 são bastante ilustrativos da mentalidade 

que estava por trás do presente Plano Nacional de Educação. Como procuramos 

mostrar, eles evidenciam a tendência da União de atuar de forma descentralizadora 

no que diz respeito à execução e, principalmente, ao financiamento da educação. 

Mostram também que a dinâmica de planejamento educacional no Brasil havia 

assumido, de vez, uma mentalidade economicista. De maneira franca até, a 

mensagem presidencial que comunica ao Senado Federal os vetos ao PNE/2001 

afirma que eles foram orientados pela área econômica do governo, mais 

especificamente, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, e o de Orçamento e 

Gestão.537 Sem contar o fato de que eles contribuíram para que, no que diz respeito 

ao coração do Plano - seus objetivos e metas - ele mantivesse sua natureza e estilo 

genéricos. Como afirma Valente, através desses nove vetos: 

 

...o governo vetou o que atenua no PNE o seu traço de uma grande 
listagem contendo intenções, mais ou menos genéricas sobre política 
educacional. Isto é, vetou tudo o que o aproximava de um plano, 
dotando-o do principal meio - verbas - para viabilizar as diretrizes e 
metas propostas. 

 

 

*** 

 

À semelhança do primeiro, o segundo PNE também costuma ser definido como 

um Plano de orientação liberal. Mais uma vez, este trabalho evitará o debate 

semântico. Primeiramente, por pressupor que, tendo sido elaborado nos primeiros 

anos da nova República, o segundo Plano carrega as contradições próprias de um 

período de transição e aprendizado democrático. Em segundo lugar, porque o 

propósito deste trabalho é bastante específico: verificar é possível perceber indícios 

                                                           
536 BRASIL. Mensagem n.9 de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 08 fev. 2018. 
537 Idem. 
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do que Mario Vieira de Mello designou como estetismo, na história do planejamento 

educacional brasileiro.  

Para isso, basta destacar, ao final deste capítulo, que o PNE2001 resguarda 

semelhanças e diferenças em relação ao PNE/1962. Como exemplo das semelhanças 

pode-se mencionar a postura centralizadora no planejamento e descentralizadora na 

execução, adotada pela União em ambos os Planos. Como exemplo das diferenças, 

temos: a) a própria ideia de Plano; b) a instituição do Plano por lei; c) o protagonismo 

político na elaboração do Plano; d) o discurso em prol da participação democrática na 

elaboração do Plano, e o esforço por contar com essa participação, em alguma 

medida; e) a grande interferência, para não dizer determinação, da dimensão 

econômica sobre a pedagógica.  

Tendo apresentado panoramicamente a história do planejamento educacional 

brasileiro, no que diz respeito aos Planos Nacionais de Educação, até o ano de 2001 

como proposto pela introdução, resta a este trabalho mostrar se indícios de estetismo 

podem ser percebidos ao longo desta história. É o que será feito no capítulo final.  
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5. EDUCAÇÃO BRASILEIRA E ESTETISMO: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA 

APROXIMAÇÂO DA HISTÓRIA DE NOSSO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

 

O principal objetivo deste trabalho é verificar se é possível encontrar, na história 

do planejamento educacional brasileiro, indícios daquilo que o filósofo brasileiro Mario 

Vieira de Mello afirmava ser os traços do estetismo característico de nossa cultura.   

Para possibilitar o alcance deste objetivo, o primeiro capítulo se propôs a uma 

apresentação da hermenêutica cultural de Mario Vieira de Mello em Desenvolvimento 

e Cultura. O propósito deste capítulo foi mostrar que, de acordo com a referida 

hermenêutica, em virtude de sua parceria histórica com dois movimentos forjados, 

exclusivamente, pelo impacto espiritual do princípio estético – a Contrarreforma e o 

Romantismo Francês – a cultura brasileira teria como uma de suas características 

espirituais fundamentais, o estetismo: uma “compreensão da vida realizada através 

de um ponto de vista meramente estético”538, que desemboca na supervalorização do 

externo e do imediato.  

Os capítulos posteriores (2, 3 e 4), procuraram oferecer uma apresentação 

panorâmica do desenvolvimento histórico do planejamento educacional brasileiro, 

tendo como eixo analítico a ideia de um Plano Nacional de Educação, e como marcos 

temporais os dois primeiros planos elaborados em nossa cultura: em 1962 e em 2001.  

Ao longo desta apresentação, esses capítulos não se furtaram a apontar, em 

termos de sugestão, elementos que poderiam confirmar a hipótese inicial deste 

trabalho: a de que indícios do que Mario Vieira de Mello denominou de estetismo 

poderiam ser encontrados na história do planejamento educacional brasileiro. Este, 

no entanto, é, mais especificamente, o propósito deste capítulo, que se propõe a reunir 

e a discutir mais sistematicamente os eventos e documentos apresentados pelos 

capítulos anteriores, visando “a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção”539 deles. Segundo Laurence Bardin, este seria o propósito da análise 

documental: “dar forma conveniente e representar de outro modo a informação, por 

intermédio de procedimentos de transformação”540. 

 

O analista é como um arqueólogo. Trabalha com vestígios: os 
documentos que pode descobrir ou suscitar. Mas os vestígios são a 
manifestação de estados, de dados e de fenômenos. Há qualquer 

                                                           
538 MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.223. 
539 BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo, p.38 
540 Ibid., p.45.  
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coisa para descobrir por e graças a eles. Tal como a etnografia 
necessita da etnologia, para interpretar as suas descrições 
minuciosas, o analista tira partido do tratamento das mensagens que 
manipula, para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos 
sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio, por exemplo. Tal 
como um detective, o analista trabalha com índices cuidadosamente 
postos em evidencia por procedimentos mais ou menos complexos. 
Se a descrição (a enumeração das características do texto, resumida 
após tratamento) é a primeira etapa necessária e se a interpretação é 
a última fase, a inferência é o procedimento intermediário, que vem a 
permitir a passagem, explícita e controlada de uma à outra.541 

 

 

Como visto no primeiro capítulo, os indícios de estetismo da cultura brasileira 

apresentados, inicialmente, por Mario Vieira de Mello, e, posteriormente, mais 

aplicados à dinâmica pedagógica, pelo professor Sergio Pereira da Silva, são vários. 

Tendo em vista o risco de dispersão, próprio de uma abordagem abrangente como a 

deste trabalho, e a necessidade de verticalizar a discussão para torná-la mais 

aprofundada e rigorosa, o capítulo opta por trabalhar com três indícios de estetismo, 

seguindo os critérios de frequência e clareza.542 Ou seja, os indícios com os quais o 

capítulo trabalha são os itens de sentido que aparecem com maior frequência ao longo 

da história do planejamento educacional brasileiro e que, em virtude da própria 

maneira como aparecem, sugerem mais claramente a presença de estetismo. São 

eles: a resistência ao aprofundamento, a insinceridade e a descontinuidade.       

À medida em que cumpre este objetivo, o capítulo procura mostrar também, 

que a percepção da natureza ornamental da cultura brasileira não foi uma 

exclusividade da hermenêutica cultural de Mario Vieira de Mello. Ainda que tenham 

articulado suas conclusões a partir de referenciais distintos, outros pensadores 

brasileiros tiveram percepção semelhante. Este capítulo destaca alguns deles, 

seguindo o critério da relação com o objeto do trabalho. Ou seja, dentre os muitos 

pensadores brasileiros que perceberam e acusaram a natureza ornamental de nossa 

cultura,543 serão mencionados apenas alguns, que em algum momento analisaram os 

eventos e documentos considerados por este trabalho. 

                                                           
541 BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo, p.39 
542 Cf. Ibid., p.34-38.   
543 Um exemplo de um pensador que percebeu esta característica da cultura brasileira, mas não foi 
mencionado pelo capítulo é Graça Aranha. Para informações sobre sua percepção, cf. ARANHA, José 
Pereira da Graça. A estética da vida. In: COUTINHO, Afrânio (ed). Graça Aranha: Obra Completa. 
Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1969, p.583-680.  
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5.1. A história do planejamento educacional brasileiro e a resistência ao 

aprofundamento 

 

 O primeiro indício de estetismo percebido ao longo da história do planejamento 

pedagógico brasileiro é a resistência ao aprofundamento. Como visto no primeiro 

capítulo, este foi um elemento apontado, inicialmente, pelo professor Sergio Pereira 

da Silva, nas pesquisas em que aplicou a hermenêutica cultural de Mario Vieira de 

Mello à condição educacional do sudeste goiano. Pela expressão resistência ao 

aprofundamento, Silva se refere a “uma nítida satisfação com a superficialidade e uma 

resistência aos discursos ou às práticas que exijam aprofundamentos, reflexões, 

conhecimento da mecânica oculta do aparecer e do ser”544. 

 Este indício de estetismo pode ser percebido, principalmente, no comum 

descompasso entre as propostas de planejamento e a realidade à qual elas se 

destinam, que culmina na frequente falta de execução das ações planejadas. Os 

capítulos anteriores deste trabalho mostram que, ao longo da história, o planejamento 

pedagógico brasileiro sofreu com a falta de execução efetiva, em virtude da 

superficialidade das ações planificadoras.  

Ainda no período do primeiro reinado por exemplo, quando as Escolas de 

primeiras letras foram organizadas pela Lei de 15 de outubro de 1827545, as províncias 

foram responsabilizadas pela instrução primária, quando não tinham quaisquer 

condições organizacionais e econômicas para atender à ampla demanda que 

acompanhava essa responsabilidade. Haidar resume bem o que aconteceu por 

ocasião da promulgação desta lei, dizendo que nela, foi “confiada, na prática, 

inteiramente, a tarefa da educação nos níveis primário e médio (...) a províncias 

consideradas incapazes de se autogovernarem em vista da insuficiência de seu 

desenvolvimento cultural”546.  

Para se ter uma ideia do descompasso entre Lei de 15 de outubro de 1827 e a 

realidade à qual ela se destinava, basta lembrar que a lei estabelecia como modelo 

de ensino, um método para o qual, nem mesmo as instalações físicas das escolas 

estavam preparadas.547 Refere-se aqui ao método de ensino mútuo, também 

                                                           
544 SILVA, Sergio Pereira da. Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a cultura pedagógica do 
Sudeste Goiano, p.298. 
545 Cf. BRASIL. Lei de 15 de outubro de 1827. Acesso em: 07 mar. 2018. 
546 HAIDAR, Maria de Lourdes Mariotto. O ato adicional e a descentralização do ensino. São Paulo: 
FEUST, 1969, p.1.  
547 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas, p.130.  
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conhecido como método monitorial, que consiste no aproveitamento de alunos mais 

avançados como auxiliares de um professor no ensino individual dos demais 

alunos.548  

Explicando a razão da opção da lei por esse modelo de ensino, Villela indica 

que ele não teria sido escolhido por razões pedagógicas, mas principalmente, por 

razões econômicas. Segundo ele:  

 

...nas fontes pesquisadas em nenhum momento aparecem elogios 
quanto à parte propriamente pedagógica do método, isto é, ao seu 
potencial de instruir bem (...) não é o seu aspecto qualitativo, mas, sim, 
o quantitativo que é sempre enaltecido, ou seja, a possibilidade de 
instruir muitas pessoas ao mesmo tempo e a um baixo custo.549 

 

 

Esta indicação de Vilella é confirmada pelo trabalho de Maria Beatriz Nizza da 

Silva, em Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821). Nesta obra, Silva 

menciona uma série de artigos publicada no Jornal Correio Braziliense, entre abril e 

outubro de 1816, na qual o método de ensino mútuo é apresentado como um método:  

 

...de grande utilidade para toda a sociedade, uma vez que, a exemplo 
do que acontece na Inglaterra, tem-se conseguido uma boa educação 
elementar, sem grandes despesas do governo, e, sem que se tire das 
classes trabalhadoras o tempo que é necessário que empreguem nos 
diferentes ramos de suas respectivas ocupações. Aconselha o 
método, sobretudo, por suas vantagens econômicas: um único 
professor pode encarregar-se de novecentos ou mil discípulos; além 
do salário do mestre, não há senão a despesa da casa para a escola, 
pedra, lápis, tinta, papel e livros elementares.550 

  

 

Sugestões da presença deste indício também podem ser encontradas no 

processo de elaboração de ambos os Planos Nacionais de Educação estudados neste 

trabalho. Mais especificamente, no fato de que ambos foram elaborados a partir de 

dados estatísticos imprecisos.  

                                                           
548 Cf. BASTOS, Maria Helena Câmara. A instrução pública e o ensino mútuo no Brasil: uma história 
pouco conhecida (1808-1827). 
549 VILLELA, Heloisa de Oliveira Santos. O ensino mútuo na origem da primeira escola normal do Brasil. 
In: BASTOS, Maria Helena Câmara; FILHO, Luciano Mendes de Faria (org.). A escola elementar no 
século XIX: o método monitorial/mútuo. Passo Fundo: Ediupf, 1999, p.155-156.  
550 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro (l808-1821). São 
Paulo: Nacional; Brasília: INL. 1977, p.177-178. 
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Como visto no capítulo terceiro, por ocasião da elaboração do PNE1962 os 

órgãos oficiais não estavam suficientemente aparelhados para oferecer uma imagem 

minimamente exata da situação do país na ocasião.551 O capítulo menciona que um 

relatório de uma Delegação que representou o país na Conferência sobre Educação 

e Desenvolvimento Econômico e Social na América Latina, realizada na cidade de 

Santiago/Cilhe, no mesmo ano em que o primeiro PNE foi elaborado, chegou a propor 

a criação de um Centro de Planejamento Educacional, no Ministério da Educação e 

Cultura, ligado ao INEP e à Universidade de Brasília, cujo objetivo seria assessorar o 

MEC em sua atividade planificadora. A existência desse Centro, porém, jamais saiu 

do papel, e o PNE1962 foi elaborado a partir dos poucos dados que a CAPES e o 

INEP tinham na ocasião, visando, mais fundamentalmente, a atender a exigências de 

acordos internacionais, do que a propor soluções efetivas para problemas reais 

percebidos.552  

Em 2001 a situação era razoavelmente diferente. Quando o segundo Plano 

Nacional de Educação foi elaborado, o Brasil contava com um maior número de 

instituições de pesquisas em educação, e os órgãos públicos - alguns que, inclusive, 

já existiam por ocasião da elaboração do primeiro Plano (caso do IBGE por exemplo) 

- já estavam mais consolidados, e desfrutavam de melhores condições para subsidiar 

a atividade planificadora da nação. Isso não significa, porém, que a confiabilidade dos 

dados utilizados para a elaboração do segundo PNE fosse a mesma para todos os 

níveis educacionais. Como visto no quarto capítulo, o próprio texto do PNE2001 

anuncia ter se valido de “estimativas precárias” e “dados incompletos”, especialmente 

sobre a situação da educação infantil, e, principalmente, das creches: as instituições 

que recebiam crianças na faixa etária entre 0 e 3 anos.553 

Não se pode afirmar que a elaboração de planejamento a partir de dados 

insatisfatórios seja, necessariamente, uma evidencia de resistência ao 

aprofundamento, e, finalmente, de um espírito cultural estético. Afinal, a atividade 

planificadora é um empreendimento que está sujeito às condições materiais de um 

determinado contexto histórico, e isso significa que sua realização a partir de 

                                                           
551 Cf. HORTA, José Silvério Baía. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil. 
p.98-99. 
552 Cf. Ibid., p.62. 
553 BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 07 de março de 2018. “Estimativas 
precárias indicavam, até alguns anos atrás, um número de 1.4000.000 crianças atendidas na faixa de 
0 a 3 anos. (...) São dados incompletos, mesmo porque só agora as creches começam a registrar-se 
nos órgãos de cadastro educacional”. 
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informações pouco precisas, pode dever-se tão somente a razões de ordem histórica 

ou material.  

Há, contudo, algo a mais no caso do planejamento educacional brasileiro, que 

quando acrescido à imprecisão dos dados a partir dos quais se deu, algumas vezes, 

a ação planificadora da nação, sugere sua natureza estética, evidenciada pela 

resistência ao aprofundamento. Trata-se do fato de a publicação de planejamentos 

elaborados conscientemente a partir de dados imprecisos, ser acompanhada de 

discursos laudatórios, e carregados de pretensão redentiva, como aconteceu, por 

exemplo, por ocasião do PNE1962. Quando um Plano elaborado conscientemente a 

partir de dados imprecisos é apresentado como “um grande passo no caminho da 

redenção cultural do povo”554, não é qualquer absurdo concluir que se está diante de 

uma sugestão de estetismo, indicada pela resistência ao aprofundamento.  

 

 

5.2. A história do planejamento educacional brasileiro e a insinceridade 

 

 Outro indício de estetismo que pode ser percebido ao longo da história do 

planejamento educacional brasileiro é a insinceridade. Este indício foi apontado 

diretamente pelo próprio Mario Vieira de Mello, em Desenvolvimento e Cultura. 

Originalmente, o apontamento deste indício tem como objeto a psicologia cotidiana do 

homem brasileiro555, mas não é difícil perceber a sua presença na história de nosso 

planejamento educacional oficial, tanto em seus processos, quanto em seus produtos.  

                                                           
554 COUTO, Deolindo. Discurso pronunciado pelo Presidente do Conselho Federal de Educação, 
Professor Deolindo Couto, no ato da entrega do plano, In: ALVES, José Roberto Moreira. Plano 
Nacional de Educação: Guia Prático. p.6. 
555 “Os abraços prolongados, a palmada leve nos ombros, as expressões exageradas de louvor e 
entusiasmo, a facilidade com que proclama sua amizade por tais ou quais pessoas que conhece apenas 
- todos esses traços parecem, à primeira vista, poder ser explicados por um fundo irreprimível de sua 
natureza generosa. Mas quando se constata que há um outro verso da medalha, quando se verifica 
que aos abraços prolongados, à palmada leve nos ombros podem suceder sem motivo aparente 
manifestações de descaso pelo homem que acaba de abraçar e que já agora se afasta: quando se 
compreende que as expressões exageradas de louvor e de entusiasmo se aplicam indistintamente a 
gregos e troianos; quando finalmente se consigna que na ausência dos amigos da pessoa por quem 
professou uma tão calorosa amizade não raro encontra a oportunidade de atribuir-lhe defeitos de uma 
extrema gravidade - quando se verifica tudo isso, a idéia de uma bondade, de uma generosidade ou 
de uma cordialidade natural do homem brasileiro sofre um certo abalo. Dir-se-ia que a verdadeira mola 
desses gestos de aparência tão espontânea e inocente fosse um cálculo maquiavélico, uma intenção 
egoísta e deliberada. Num país como o nosso onde tudo se faz por amizade, seria com efeito absurdo, 
para quem quer prosperar, criar deliberadamente limites à manipulação de um tal sentimento, fazer 
distinções, estabelecer critérios de seleção na escolha dos amigos. O mais sensato naturalmente seria 
desencadear um processo inflacionário da amizade que nos permitisse ter sempre à mão a moeda 
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5.2.1. A insinceridade e os processos de planejamento 

 

 No que diz respeito aos processos, a presença deste indício de estetismo pode 

ser percebida no fato de, ao longo da história, o nosso planejamento educacional ter 

sido submetido, com muita frequência, a ideais pedagógicos estrangeiros.  

Deve-se lembrar, por exemplo, que o primeiro documento de planejamento 

educacional elaborado no Brasil, A Memória de Martin Francisco, pode ser 

considerado um ‘plágio’ das Memórias de Condorcet, como afirma Bittencourt, 

valendo-se do eufemismo: “tradução adaptada”556. Como mostram os capítulos 

anteriores deste trabalho, este documento inauguraria um período de sujeição do 

planejamento educacional brasileiro a concepções positivistas. Fruto deste período 

seria o primeiro PNE, elaborado em 1962 por Anísio Teixeira, adepto declarado do 

tecnicismo pragmático de John Dewey.557  

Entre o primeiro e o segundo PNE, o planejamento educacional brasileiro 

abandonaria a subserviência relativa aos ideais franceses para se submeter a ideais 

norte-americanos. Ao longo de todo o período do regime militar, e mesmo durante os 

primeiros anos deste novo período de regime democrático, quando foi elaborado o 

segundo Plano Nacional de Educação, foi a teoria do capital humano, elaborada por 

pensadores como Theodore W. Schultz, na Universidade de Chicago, quem ditou os 

rumos do planejamento pedagógico no país.558  

Um possível questionamento poderia ser levantado a esta altura: se, nos anos 

finais da década de 90, na batalha travada entre o PNE sociedade civil e a Proposta 

do MEC, o primeiro tivesse sido integralmente aprovado, seria possível afirmar que o 

planejamento pedagógico brasileiro teria escapado da sujeição a ideais estrangeiros? 

Embora os adeptos da primeira proposta tenham frequentemente criticado a Proposta 

                                                           
capaz de promover nosso interesse. Daí os abraços prolongados, a palmada leve nos ombros, a 
proclamação de amizade etc.” (MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.227).  
556 Cf. BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro didático e conhecimento histórico: uma 
história do saber escolar, p.22-23.  
557 A respeito da influência de Dewey sobre Anísio Teixeira, afirma Clarice Nunes: “A leitura de John 
Dewey, iniciada durante a década de 1920, proporcionou a Anísio Teixeira a possibilidade de construir 
um novo significado existencial, de encontrar resposta programática para as questões educacionais 
com as quais estava lidando e de elaborar uma síntese para uma nova visão de mundo. Sua 
apropriação de Dewey foi longa e múltipla e se desdobra em inúmeras publicações, traduções e na sua 
própria prática política. As suas experiências como docente e, sobretudo, como administrador, em 
diferentes conjunturas, foram depurando a sua escolha de temas e a sua apreciação sobre a obra deste 
autor” (NUNES, Clarisse. Anísio Teixeira entre nós: A defesa da educação como direito de todos, 
p.117). 
558 Cf. FERREIRA JR, Amarildo; BITTAR, Marisa. Educação e ideologia tecnocrática na ditadura 
militar. Campinas: CEDES (Unicamp), vol. 28, n.76, set/dez. 2008, p.333-355.   
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do MEC por seu comprometimento com ideais neoliberais, apresentando-se como 

proposta mais autentica e mais imune a estrangeirismos559, o fato é que ela, elaborada 

sob a direção da política oposicionista ao governo de então, longe de expressar ideias 

e interesses genuinamente nacionais, também reverberava ideais estrangeiros. Mais 

especificamente, reverberava ideais alemães, visto que se fundamentava em 

categorias próprias do modelo filosófico-sociológico que ficou historicamente 

conhecido como materialismo histórico.560  

Essa mesma contradição, que pode ser percebida no discurso dos adeptos da 

proposta oposicionista de Plano em 2001, e ilustra o indício de estetismo considerado 

neste tópico, a insinceridade, fora percebida e apontada por Mario Vieira de Mello, no 

pensamento dos expoentes do ideário nacional-desenvolvimentista brasileiro da 

década de 60, com quem os adeptos da proposta oposicionista em 2001 

comungavam, em certa medida, referencial teórico-epistemológico.  

Em Desenvolvimento e Cultura, Vieira de Mello argumenta que uma das 

prerrogativas assumida com maior vigor pelo nacional-desenvolvimentismo era a de 

que o movimento estava promovendo o despertamento da consciência nacional para 

o pensamento e cultura autênticos, isto é, genuinamente brasileiros.561 Para ele, no 

entanto, esse reclame por independência e autenticidade seria, ele próprio, capital 

emprestado, e estaria presente no ideário desenvolvimentista somente porque “o 

                                                           
559 Cf. VALENTE, Ivan. Plano Nacional de Educação, p.40.  
560  Recentemente, por ocasião da elaboração do PNE2014, a natureza socialista da Proposta foi 
questionada por representantes mais radicais do socialismo no Brasil. Um documento nomeado 
“Antecedentes do plano nacional de educação”, elaborado pelo Coletivo Pedagogia em Luta, filiado à 
RECC (Rede estudantis classista e combativa), relaciona a proposta para 2014 com a proposta do PNE 
sociedade civil, e afirma:  “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” (Cf. Coletivo Pedagogia em Luta, filiado à RECC. 
Antecedentes do plano nacional de educação. Disponível em: 
˂https://lutafob.files.wordpress.com/2014/08/antecedentes_pne-cpl.pdf˃. Acesso em 27 mar. 2018.   
561 Esta prerrogativa, segundo Mario Vieira de Mello, revelava o fato de que a epistemologia 
desenvolvimentista se erigia sobre bases frágeis. A assimilação dos critérios de representatividade e 
autenticidade como juízes do desenvolvimento histórico-cultural, e a consequente impossibilidade de 
“considerar fenômenos historicamente determinados como as ideologias em função de valores como o 
bem e o mal, a verdade e o erro”, segundo Vieira de Mello enfraquecera o ideário desenvolvimentista. 
(MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.82) 

https://lutafob.files.wordpress.com/2014/08/antecedentes_pne-cpl.pdf
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pensamento estrangeiro sobre o qual se modelou afeta também desenvoltura e 

independência com relação ao passado cultural que lhe é próprio”562.  

Em outras palavras, o que Mario Vieira de Mello sugere, e que se aplica à 

afirmação feita anteriormente sobre os adeptos da proposta oposicionista de PNE em 

2001, é que a tradição teórica de defesa de um pensamento exclusivamente nacional 

não é genuinamente brasileira, mas se desenvolveu influenciada por uma perspectiva 

estrangeira antitradicionalista563: o materialismo histórico. A tendência comum da 

intelligentsia brasileira, de defender, com base em ideais estrangeiros, o 

estabelecimento de um pensamento exclusivamente nacional, é uma ilustração da 

insinceridade característica típica de nossa cultura, percebida ao longo da história de 

nosso planejamento educacional.    

Algo importante que deve ser apontado a esta altura é que a sugestão de que 

os processos de planejamento governamental no Brasil possuem uma natureza 

estética, evidenciada pela inautenticidade, encontra paralelos na literatura acadêmica. 

Um exemplo disso é o livro Estratégia e estilo do planejamento brasileiro, no qual 

Robert Daland estabelece uma relação entre a origem do planejamento 

governamental no Brasil e o elemento motivador do ideário nacional-

desenvolvimentista. Segundo ele, teria sido o impulso na direção do desenvolvimento 

econômico, o responsável por fomentar a cultura planificadora por parte de nossos 

governos. No contexto desta constatação, Daland estabelece um contraste entre a 

cultura planificadora brasileira e esta cultura em outras nações, como na Alemanha 

por exemplo, e argumenta que, em nações como a alemã, a cultura planificadora teria 

                                                           
562 MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.54. “Externamente esse pensamento se 
pretende livre, desembaraçado, independente dos dogmas do marxismo. Externamente ousa 
confessar-se submisso apenas à autoridade da ciência, ousa declarar-se atraído apenas pela ideia do 
crescimento nacional. Mas intimamente as suas convicções coincidem, uma após outra, com as teses 
do marxismo” (Ibid., p.96). 
563 Mario Vieira de Mello revela uma espécie de desconforto com o antitradicionalismo marxista, 
corrente de pensamento que ele define como uma concepção revolucionária do mundo, para quem “os 
cinco mil anos de existência histórica do homem se passaram na ignorância de verdades fundamentais 
para a vida humana” (Ibid., p.55). Tal desconforto é expresso da seguinte maneira: “Para quem não se 
sente atraído pelas condenações definitivas do marxismo o que mais impressiona em tal doutrina é a 
petulância, é a arrogância com que cinco mil anos de existência histórica são assim descartados e 
reduzidos a uma crônica de acontecimentos sem idoneidade ou transparência”. Nenhum outro 
pensamento do mundo ocidental, seja ele o de Descartes, o criador da dúvida metódica, o de 
Rousseau, o denegridor da sociedade, ou mesmo o do grande rebelde que foi Friedrich Nietzsche, 
ousou repudiar a tradição cultural da maneira por que o fez o marxismo. (..) É como se tivéssemos 
subitamente encontrado um marciano que se risse ou se compadecesse dos nossos pobres esforços 
intelectuais no sentido de verificar hipóteses por meio de experiências, de conceber a verdade das 
relações matemáticas, ou mesmo de articular ideias. A ruptura com o passado é, no marxismo, total 
(Ibid., p.55). 
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sido um resultado de “um senso inato de racionalismo e ordem”564, enquanto no Brasil 

ela teria se desenvolvido desde sempre como “um instrumento eficaz para encurtar o 

caminho para uma posição de nação moderna e poderosa, com um elevado padrão 

de vida”565. Isto é, o planejamento governamental brasileiro teria sido, segundo 

Daland, motivado desde o início, não pela compreensão da necessidade de uma ação 

planejada, mas pelo desejo de alcançar os benefícios do planejamento, dentre os 

quais, o principal seria o de ser reconhecido como uma nação desenvolvida.      

 

 

5.2.2. A insinceridade e os produtos do planejamento 

 

Além de percebido nos processos que envolvem o planejamento educacional 

brasileiro, a insinceridade é um indício de estetismo que pode ser percebido também, 

no próprio produto deste planejamento: os documentos legais. Neste particular, a 

presença deste indício de estetismo pode ser mais claramente percebida pelo uso 

frequente que a legislação e o planejamento educacional brasileiro fazem de uma 

retórica oportunista, capaz de conjugar, em diferentes documentos de nossa história, 

elementos oriundos de interesses populares ou acordos internacionais, dos quais 

dependem momentaneamente a sobrevivência política dos legisladores ou a 

reputação da nação, com elementos que resguardam as exceções, mantendo a 

supremacia dos interesses de alguns. 

Um exemplo dessa retórica oportunista pode ser encontrado na Reforma Couto 

Ferraz, promovida no período do primeiro reinado. Com base nos ideais iluministas, 

dos quais dependia a boa imagem de qualquer nação diante das nações estrangeiras 

em meados do século 19, o Decreto 1.331 de 1854, afirmou o princípio da 

obrigatoriedade da educação para todos, estipulando multas para os pais, tutores, 

curadores ou protetores de crianças maiores de 7 anos, que não lhes oferecessem, 

pelo menos, ensino referente ao primeiro grau566. Sutilmente, porém, o Decreto 

                                                           
564 DALAND, Robert. Estratégia e estilo do planejamento brasileiro. Rio de Janeiro: Lidador, 1969, 
p.11. 
565 Ibid., p.11.  
566 “Os paes, tutores, curadores ou protectores que tiverem em sua companhia meninos maiores de 7 
annos sem impedimento physico ou moral, e lhes não derem o ensino pelo menos do primeiro gráo, 
incorrerão na multa de 20$ a 100$, conforme as circumstancias. A primeira multa será dobrada na 
reincidencia, verificada de seis em seis mezes. O processo nestes casos terá lugar ex-officio, da mesma 
sorte que se pratica nos crimes policiaes” (BRASIL, Decreto n. 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854. 
Acesso em 28 mar. 2018, art.64). 
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excluía as mulheres, no mesmo artigo, pelo uso da palavra “meninos”567, além de 

excluir outros sujeitos pelo estabelecimento da condição: “sem impedimento physico 

ou moral”568. Em outro artigo, ele excluía, textualmente, os meninos que padeciam de 

molestias contagiosas, os que não pudessem ser vacinados e os escravos.569 O que 

se deve perceber aqui é que ao propor a obrigatoriedade do ensino para meninos 

acima de 7 anos, a Reforma Couto Ferraz sugere sua adequação ao espírito 

pedagógico da época, que era o de uma educação democrática. Porém, ao excluir, 

direta ou indiretamente, determinados sujeitos, ela se distancia das maiores 

obrigações exigidas pela conformidade a este espírito. Isso é o que temos 

denominado aqui como retórica oportunista. 

Algo semelhante acontece no planejamento educacional do início do período 

republicano, mais especificamente, na Reforma Benjamin Constant. Reverberando os 

mesmos ideais iluministas, o texto do Decreto 981 de 08 de novembro de 1890, era 

introduzido pela defesa de uma educação livre. Seu primeiro artigo estabelecia ser 

“completamente livre aos particulares, no Districto Federal, o ensino primário e 

secundário”570. Ao mesmo em que faz essa defesa, o texto do Decreto circunscreve 

essa liberdade, limitando-a pela relação entre o ensino e determinadas condições de 

“moralidade, hygiene e estatística” definidas pela lei.571 Ainda que se suponha que 

“condições de hygiene e estatística” pudessem ser critérios mais objetivos - o que está 

sujeito a ampla controvérsia, “condições de moralidade” é, certamente, uma 

expressão de interpretação altamente subjetiva, capaz de ser manipulada de forma 

utilitária para  possibilitar a intervenção controladora do Estado. Intervenção, aliás, 

que era prevista textualmente no parágrafo segundo deste mesmo artigo, que previa 

a ação de agentes públicos de inspeção, como se lê a seguir:  

 

Depois de iniciados os trabalhos do ensino, os directores de 
estabelecimentos particulares serão obrigados a franquea-los á visita 
das autoridades incumbidas da inspecção escolar e da inspecção 
hygienica, e a remetter á Inspectoria Geral mappas semestraes 
declarando o numero de alumnos matriculados, sua frequencia, quaes 
os programmas e livros adoptados, e os nomes dos professores.572 

                                                           
567 BRASIL, Decreto n. 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854, art.64. Acesso em 28 mar. 2018. 
568 Ibid., art.64. Acesso em 28 mar. 2018. 
569 “Não serão admittidos á matricula, nem poderão frequentar as escolas: § 1º Os meninos que 
padecerem molestias contagiosas. § 2º Os que não tiverem sido vaccinados. § 3º Os escravos” (Ibid., 
art.69. Acesso em 28 mar. 2018.). 
570 BRASIL. Decreto n.981 de 8 de novembro de 1890. Acesso em 28 mar. 2018.  
571 Ibid., art.1.  Acesso em 28 mar. 2018. 
572 Ibid., art.1. § 2º. Acesso em 28 mar. 2018. 
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Como é possível perceber, de um lado a Reforma Benjamin Constant afirmava 

a liberdade de ensino exigida pelo espírito pedagógico da época, ao mesmo tempo, 

ela procurava garantir textualmente que o ensino fosse mantido sob a égide do 

Estado. Segundo o professor Carlos Roberto Jamil Cury, na Reforma Benjamin 

Constant: 

 
...manteve-se a garantia do ensino oficial face ao ensino livre, a 
distinção de escolas primárias para cada sexo e a importância da 
família, em cujo seio o ensino poderia ser ministrado. Ministrado em 
escolas oficiais, o ensino primário seria gratuito e laico. E o ensino livre 
coexistiria com o oficial, mas sob a égide desse último, no qual se 
desenhava um Estado educador.573 

 

 

Um caso curioso sobre esta retórica oportunista que sugere a presença de 

insinceridade na história do planejamento educacional brasileiro, pode ser encontrado 

no II Plano Nacional de Desenvolvimento, publicado em 1975. Como visto no quarto 

capítulo deste trabalho, o texto deste Plano propunha, na introdução, uma alteração 

na maneira como dimensões da vida social, tais como a saúde e a educação, 

deveriam ser tratadas pelo planejamento governamental. Estudiosos como José 

Silvério Baía Horta, porém, têm afirmado a existência de certo descompasso de 

linguagem entre o texto da introdução do Plano e o de seu desenvolvimento, 

propriamente dito. De acordo com este estudioso:  

 

A linguagem, presente no documento introdutório, não se reflete no 
resto do Plano. Os projetos prioritários, em sua maioria projetos que já 
estavam sendo desenvolvidos pelo MEC, são apresentados na 
mesma linguagem tecnicista com a qual eram descritos no I Plano 
Setorial de Educação e Cultura.574  

 

 

Este fato em si já possui relevância para os propósitos deste tópico do trabalho. 

Mas o que é ainda mais relevante é a interpretação deste fato apresentada por Alfredo 

Bosi em Dialética da Colonização. Partindo de pressupostos significativamente 

diferentes daqueles que fundamentam a hermenêutica cultural de Mario Vieira de 

Mello, para não dizer antagônicos, Bosi identifica esse descompasso linguístico 

                                                           
573 CURY, Carlos Roberto Jamil. A desoficialização do ensino no Brasil: A Reforma Rivadávia, p.720. 
574 HORTA, José Silvério Baía. Plano Nacional de Educação: da tecnocracia à participação 
democrática. p.175.  
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apontado por Baia Horta, entre o texto da introdução do II PND e o texto de seu 

desenvolvimento, como um recurso retórico que evidencia a natureza estética, não 

propriamente da cultura brasileira, mas do modelo econômico assumido por essa 

cultura no momento em questão. Em suas palavras:  

 

...o neocapitalismo desenvolvimentista, mesmo na sua fase 
politicamente autoritária, não tem outra posição ética, outra ‘moral’, 
outro esquema de valores que o das aparências. E é próprio da 
ideologia da modernização do mesmo neocapitalismo trocar às vezes 
de aparência para vender melhor. Daí aquela incoerência das normas 
que regulam a expressão verbal, forma por excelência de nossa 
cultura, e até mesmo a prática de incorporar ao discurso social o jargão 
da cultura crítica. Um exemplo probante dessa facilidade de 
assimilação retórica vê-se na linguagem meio sociológica meio 
dialética que permeia o último Plano Setorial de Educação e Cultura 
(1975-1979) que ora nos rege, e que foi preparado pela Secretaria do 
Ministério de Educação e Cultura (...) O texto é perfeitamente híbrido. 
Temos um discurso personalista, um discurso sociológico funcionalista 
e um certo vislumbre de dialética pela qual se negam ou reforçam 
mutuamente educação e sociedade.575 

 

 

Se, em termos pressuposicionais, há uma grande distância entre a 

interpretação de Alfredo Bosi e a hermenêutica cultural de Mario Vieira de Mello, pode-

se dizer que, em termos heurísticos, há certa semelhança entre ambas. Bosi atesta 

que a retórica oportunista, que, segundo Vieira de Mello, seria própria da insinceridade 

típica do estetismo da cultura brasileira, está presente neste importante documento 

da história de nosso planejamento educacional: o II PND.   

Outro exemplo pode ser encontrado no texto do segundo Plano Nacional de 

Educação. O documento aprovado em 2001 estimula textualmente a atividade 

planificadora dos Estados e Municípios, posicionando-se a princípio, de maneira 

favorável à autonomia pedagógica das unidades federativas na efetivação de sua 

proposta educacional. Por ocasião do histórico, por exemplo, o segundo PNE elogia 

a revisão do Primeiro, realizada no ano de 1965, exatamente por ter introduzido 

“normas descentralizadoras e estimuladoras da elaboração de planos estaduais”576. 

Em outros lugares, porém, ele submete a atuação desses agentes a determinações e 

avaliações de órgãos da União, como o MEC, por exemplo. Exemplos destas 

                                                           
575 BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. 3.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.318.  
576 BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 29 mar. 2018. 



197 
 

determinações e avaliações são: os Parâmetros Curriculares Nacionais577 e o Sistema 

Nacional de Avaliação578, respectivamente.  

O que se pretende evidenciar é que o texto do segundo PNE defende, em 

alguns lugares, uma prática pública de gestão pedagógica descentralizada, ao mesmo 

tempo em que propõe instrumentos que dificultam ou até mesmo impossibilitam a 

autonomia dos entes federados, mantendo, na prática, a gestão pedagógica, nas 

mãos da União. Afinal, como assevera Valente: “quem determina o conteúdo dos 

currículos e o conteúdo do que deve ser avaliado determina, também, o projeto da 

escola, fazendo deste, mera aplicação do que vem do alto”579. 

 

 

5.2.2.1. A retórica oportunista e a generalização da linguagem 

 

Frequentemente, a retórica oportunista que é típica deste segundo indício de 

estetismo, a insinceridade, se vale do recurso da generalização da linguagem, que 

também poderia ser chamado de linguagem genérica. O que se tem em mente pelo 

uso de linguagem genérica aqui é o ato de inserir no planejamento a previsão de 

atividades de fundamental importância para a vida pedagógica da nação, sem apontar 

claramente os meios necessários para a execução delas; os responsáveis pela 

execução, o prazo em que elas devem ser executadas, a quantidade de recursos 

destinados à execução delas, e a própria fonte da qual esses recursos devem ser 

extraídos.  

Um exemplo disso pode ser encontrado no Plano Nacional de Educação de 

1962. Em termos de efeitos práticos imediatos, uma de suas previsões mais 

significativas foi a da criação de dois Centros de Formação de Professores em cada 

Estado ou Território, contendo cursos intensivos de um, dois ou três anos.580 Essa 

previsão, no entanto, jamais se concretizou, dentre outras razões, porque o texto do 

                                                           
577 “Assegurar que, em três anos, todas as escolas tenham formulado seus projetos pedagógicos, com 
observância das Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental e dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais” (PNE2001, Ensino Fundamental, Meta 8). 
578  “Assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos alunos mediante a implantação, 
em todos os sistemas de ensino, de um programa de monitoramento que utilize os indicadores do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e dos sistemas de avaliação dos Estados e 
Municípios que venham a ser desenvolvidos” (PNE2001, Ensino Fundamental, Meta 26).  
579 VALENTE, Ivan. Plano Nacional de Educação. p.25. 
580 TEIXEIRA, Anísio. Conselho Federal de Educação. Plano nacional de educação. Referente aos 
fundos nacionais de ensino primário, médio e superior. p.26. 
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Plano se silenciava completamente quanto à responsabilidade pela criação e 

administração desses Centros.581  

Algo semelhante pode ser encontrado no Plano de 2001. Vários dos objetivos 

e metas deste Plano poderiam ser mencionados aqui para ilustrar a tendência à 

generalização da linguagem que ele possui. Uma destas é a meta 20, referente ao 

Ensino Superior, que prevê o estabelecimento de “um amplo sistema interativo de 

educação à distância (...) para ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos 

presenciais, regulares ou de educação continuada”582. O generalismo pode ser 

percebido no fato de que ela prevê a criação de algo extremamente complexo, um 

sistema interativo de educação à distância de proporções nacionais, sem estabelecer 

os mecanismos por meio dos quais ele seria criado: a) a designação de um órgão 

responsável; b) a alocação de recursos que possibilitassem a execução da tarefa; c) 

e o estabelecimento de um prazo no qual ela deveria ser executada.  

Esse generalismo discursivo é também o que possibilita, no mesmo Plano, o 

estabelecimento de alvos arrojados, que, possivelmente, seriam considerados 

inexequíveis dentro do prazo proposto, diante de uma consideração mais aprofundada 

da história dos problemas pedagógicos nacionais. É o caso do estabelecido na 

primeira meta referente à Educação de jovens e adultos, que prevê “alfabetizar 10 

milhões de jovens e adultos, em cinco anos e, até o final da década, erradicar o 

analfabetismo”583. 

 

 

5.2.2.2. A retórica oportunista e a relação teoria x prática 

 

 A presença desta retórica oportunista pode ser ainda mais percebida, quando 

considerada a relação entre teoria e prática na história do planejamento educacional 

brasileiro.  

Ao longo da história de nossa atividade planificadora, é possível notar um 

descompasso entre as propostas e os recursos destinados à sua realização. No 

período do segundo reinado, por exemplo, entre os anos 1840 e 1888, a média anual 

                                                           
581 Cf. TEIXEIRA, Anísio. Conselho Federal de Educação. Plano nacional de educação. Referente aos 
fundos nacionais de ensino primário, médio e superior. p.26. 
582 BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 29 mar. 2018. 
583 BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 29 mar. 2018. 



199 
 

dos recursos financeiros investidos em educação era de 1,8% do orçamento do 

governo, sendo apenas de 0,47% a destinação para a instrução primária e 

secundária.584 O Plano de Metas de JK se orgulhava por tratar a educação como um 

setor específico de planejamento, mas destinava para este setor o irrisório percentual 

de 3,4% dos investimentos previstos.585 O PNE 2001 sofreu com vários vetos por parte 

do poder executivo. Curiosamente, eles recaíram todos sobre os artigos que exigiam 

a maior participação econômica do governo. Esses três exemplos, de diferentes 

momentos da vida nacional, mostram que, ao longo de nossa história, falar sobre 

educação parece sempre ser mais importante do que, efetivamente, promovê-la.   

Além do descompasso entre as propostas e os investimentos, também é 

possível notar um descompasso entre as propostas e a sua real efetivação. Com a 

mesma frequência com que o planejamento educacional brasileiro é caracterizado 

pela presença de espetaculosas propostas de implementação, ele é caracterizado 

pela ineficácia dessas propostas. Um exemplo deste fato é encontrado na Reforma 

Couto Ferraz, mais especificamente, em sua proposta de substituição das Escolas 

Normais, pelos professores adjuntos, como estratégia para a formação de 

professores. Essa fora uma proposta de dimensões colossais que, simplesmente, 

jamais se efetivou, o que levou José Ricardo Pires de Almeida a afirmar que, na 

Reforma Couto Ferraz, houve grande distância entre “a aparência e a realidade”586.  

Outro exemplo deste descompasso entre teoria e prática foi a ineficácia do 

Plano Nacional de Educação elaborado em 1962. A profundidade com que Anísio 

Teixeira aborda esse problema, e a maneira direta como ele o relaciona a indícios de 

um espírito cultural que poderia, sem qualquer receio, ser tratado em termos de 

estetismo, exige que ele receba uma tratativa em separado.  

 

 

5.2.3. Anísio Teixeira, a ineficácia do PNE1962 e a insinceridade da cultura brasileira 

 

Como visto no terceiro capítulo deste trabalho, o primeiro PNE foi elaborado 

em 1962 e revisto em 1965. Alguns dias antes da solicitação de revisão do Plano por 

                                                           
584 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil, p.167. 
585 Cf. SOARES, José Teodoro. Planejamento e Administração no Brasil: tentativas e realizações 
nos últimos cinquenta anos. Fortaleza: UFC, 1985, p.111. 
586 ALMEIDA, José Ricardo Pires de. História da instrução pública no Brasil (1500-1889), p.89.  



200 
 

parte do Ministro da Educação, ainda no ano de 1964, Anísio Teixeira proferiu um 

discurso no primeiro encontro entre os Conselhos Estaduais e o Conselho Federal de 

Educação, no qual ele ofereceu uma interpretação para o limitado impacto do primeiro 

Plano sobre a dinâmica pedagógica brasileira.  

Neste discurso, em certa medida profético, Anísio sugeriu que o limitadíssimo 

impacto do primeiro Plano Nacional de Educação, durante os dois anos de sua 

vigência, não poderia ser explicado, exclusivamente, por razões pedagógicas ou 

econômicas. Sua sugestão tinha como objetivo chamar a atenção para o fato de que 

a ineficiência do Plano não poderia ser remediada, unicamente, por ajuste em seus 

critérios e índices distributivos. Segundo ele, as causas da ineficácia do Plano tinham 

a ver com a falta de uma estrutura administrativa sistemática necessária para viabilizar 

a sua execução587. Em suas palavras:  

Constituem assim pré-requisitos para esta ação [a execução do 
planejamento] saber o que queremos fazer, dispor de órgãos capazes 
de ação administrativa coerente e sistemática, sem falsa divisão de 
meios e fins, em que os setores de meios sejam incompetentes e os 
de fins impotentes, e reconhecer os recursos de que dispomos para 
delimitar os nossos planos. Havendo tais condições, os planos 
defluirão quase por si mesmos. Não existindo elas, podemos elaborar 
os planos mais perfeitos, que nada se seguirá.588 

 

 

Aprofundando esta análise, Anísio atribuiu à inexistência dessa estrutura 

sistemática, razões de ordem política. Para ele, o motivo pelo qual o Sistema Nacional 

de Educação ainda não havia saído do papel não era a falta de previsão ou 

planejamento, nem mesmo de informação ou conhecimento, mas a falta de prioridade 

com a qual a educação costumava ser tratada pelos governantes do país. No mesmo 

discurso, ele assevera: 

 

Sejamos, contudo, realistas. Nada disto se faz porque o problema 
escolar tem baixa prioridade entre os problemas municipais. Embora 
isto esteja mudando, o primeiro problema não é tanto o de 

                                                           
587 No texto da Revisão do Plano, o Conselho Federal de Educação informou que uma das razões que 
embasavam a solicitação de revisão feita pelo Ministro da Educação e Cultura era a seguinte: “a 
execução de parte, apenas, dos objetivos e normas do Plano Nacional de Educação, pelos planos 
parciais, e em virtude de disposições orçamentárias ainda não correspondentes ao espírito do Plano” 
(CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, Revisão do Plano Nacional de Educação, Documenta, no 
35, março de 1965, p.11ss).  
588 TEIXEIRA, Anísio. Plano e finanças da educação, p.14. 
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planejamento quanto o de se assegurar essa prioridade. A lei já a 
assegurou com a fixação do mínimo de um quinto da receita para a 
educação. O problema, portanto, é mais político do que 
verdadeiramente técnico.589 

 

 

É, todavia, o próximo passo da análise de Anísio Teixeira que mais interessa a 

este trabalho. O educador baiano não restringiu sua explicação a respeito do limitado 

impacto do Plano Nacional de Educação elaborado em 1962 a razões de natureza 

política, mas relacionou esse malgrado a motivações de natureza espiritual/ética. 

Explicando a razão fundamental pela qual a educação e o planejamento educacional 

não encontravam lugar nas prioridades dos gestores públicos brasileiros, ele afirma: 

  

Por que, entretanto, soa, como algo de utópico, movimento assim tão 
óbvio para o lançamento das bases do plano municipal, que irá, com 
os seus elementos, integrar o plano estadual? Por dificuldades 
técnicas? Por falta de saber e competência? Não me parece. Antes 
será por falta de articulação entre os dois sistemas de ensino - o 
municipal e o estadual - mas, sobretudo porque nem um, nem outro 
têm o propósito de fazer obra planejada, sob o pretexto de que os 
recursos não bastam para isto e pelo motivo real de ser mais 
interessante fazer obra ocasional, de demonstração, nos têrmos 
modernos, promocional em que o mérito individual do realizador fique 
bem acentuado. Se a obra fôr sistemática, metódica, planejada, as 
coisas perderão êsse feliz ar de milagre, de proeza e, além disto, não 
beneficiarão as pessoas que desejamos servir mas 
indiscriminadamente a todos.590 

 

 

O argumento de Anísio no discurso em questão pode ser resumido da seguinte 

maneira: o Plano Nacional de Educação de 1962 tivera pouco impacto na real 

conjuntura brasileira. Isso aconteceu, imediatamente, pela falta de uma estrutura 

administrativa sistemática por meio da qual o Plano pudesse ser executado. Tendo 

                                                           
589 TEIXEIRA, Anísio. Plano e finanças da educação, p.15. 
590 Ibid., p.15-16. É significativa a semelhança entre esse argumento de Anísio Teixeira e a tese de 
Mario Vieira de Mello, como se pode perceber na citação a seguir, já mencionada no primeiro capítulo 
deste trabalho: “De uma maneira geral ele (brasileiro) parece ser em nossos dias um homem que se 
contempla a si mesmo e que contempla os outros como se o mundo fosse um palco e como se a sua 
vida devesse ser destituída de sentido, caso não pudesse se constituir como um espetáculo a que 
assistem um certo número de pessoas assíduas e atentas. Esse traço que se encontra certamente em 
outros povos que como nós tenham sido sujeitos à influências do estetismo, se apresenta naturalmente 
na nossa psicologia em graus extremamente variados, indo de um simples desejo de não deixar passar 
desapercebido um mérito, uma ação, uma qualidade, ou uma intenção louvável, às manifestações 
excessivas de um exibicionismo sem pudor ou de um cabotinismo indiferente às exigências mais 
rudimentares da modéstia” (MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.227). 
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em vista que esta estrutura já estava prevista e divulgada, pelo menos desde 1961, 

quando a LDB havia sido aprovada, somente a má vontade política poderia explicar 

sua não existência. Essa, por sua vez, teria raízes na preferência do homem brasileiro 

pelos caminhos do improviso, mais especificamente, pelo impacto ornamental que o 

improviso tem sobre os expectadores, e a projeção pessoal que ele oferece àquele 

que o realiza.  

Essa interpretação de Anísio Teixeira expressa sua convicção de que a 

distância entre teoria e prática em nosso planejamento educacional seria um resultado 

de nosso espírito cultural, mais propriamente, da insinceridade que, segundo Mario 

Vieira de Mello, seria um indício do estetismo da cultura brasileira. Como sugere ele 

próprio: seria “a compreensão do mundo como um palco que leva o brasileiro a uma 

exteriorização excessiva de seus sentimentos, exteriorização que, muitas vezes, não 

é possível levar a efeito sem uma certa insinceridade”.591 

 

 

5.3. A história do planejamento educacional brasileiro e a descontinuidade 

 

 Além da resistência ao aprofundamento e da insinceridade, outro indício de 

estetismo que pode ser percebido na história do planejamento educacional brasileiro 

é a descontinuidade. Uma vez que a cultura é, por natureza, uma realidade dinâmica, 

ou seja, inevitavelmente sujeita ao movimento, é importante esclarecer que o que se 

tem em mente por descontinuidade neste tópico não é toda e qualquer mudança, mas 

aquela que é constante e volátil, causada pela falta de enraizamento cultural e pela 

consequente dependência que uma cultura tem de outras, ou então, que uma 

determinada dimensão da existência cultural tem de outras dimensões dela. É este 

tipo de descontinuidade que aponta para a natureza estética de uma cultura.592 

 Sugestões da presença deste tipo de descontinuidade podem ser encontradas 

em nosso planejamento educacional desde seus primeiros anos. Como sustenta 

Saviani, a descontinuidade é uma:  

 

...característica estrutural da política educacional brasileira (...) [que] 
tipifica-se mais visivelmente na pletora de reformas de que está 

                                                           
591 MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura, p.227 
592 Cf. SILVA, Sergio Pereira da. Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a cultura pedagógica 
do Sudeste Goiano, p.298. 
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povoada a história da educação brasileira. Essas reformas, vistas em 
retrospectiva de conjunto, descrevem um movimento que pode ser 
reconhecido pelas metáforas do zigue-zague ou do pêndulo. A 
metáfora do zigue-zague indica o sentido tortuoso, sinuoso das 
variações e alterações sucessivas observadas nas reformas; o 
movimento pendular mostra o vaivém de dois temas que se alternam 
sequencialmente nas medidas reformadoras da estrutura 
educacional.593 

 
 

 
O que Saviani afirma pode ser ilustrado pelo que foi demonstrado no segundo 

capítulo deste trabalho, segundo o qual, o planejamento educacional de nosso período 

monárquico, principalmente o dos anos que correspondem ao período do segundo 

reinado (1840-1889), teria sido marcado por uma multiplicidade de Reformas 

educacionais divergentes. Nesse período, em um curtíssimo espaço de tempo, 

direções distintas, algumas vezes até mesmo contraditórias, foram dadas à educação 

brasileira, submetendo, alternativamente, o status quo da pedagogia nacional a 

diferentes perspectivas.  

Um exemplo disso pode ser encontrado, quando considerada a relação entre a 

Lei de 15 de outubro de 1827, estabelecida ainda no período do primeiro reinado, para 

regulamentar o funcionamento das Escolas de Primeiras Letras594, com as duas 

Reformas pedagógicas subsequentes, promovidas, respectivamente, por Couto 

Ferraz595 e Leôncio de Carvalho596.  

Quanto ao modelo pedagógico, a Lei de 15 de outubro de 1827 estabelecia o 

método do ensino mútuo, que consistia no esforço por ensinar, numa única turma, 

alunos em estágios diferentes de aprendizado, valendo-se da estratégia da 

monitoria.597 No que dizia respeito à formação de professores, ela determinava que 

tal formação acontecesse por meio das Escolas Normais, que abrigavam cursos de 

segundo grau voltados para a formação docente.598  

Menos de 30 anos depois da promulgação desta lei, já no período do segundo 

reinado, entrou em cena a Reforma Couto Ferraz. Com respeito ao método, ela 

                                                           
593 SAVIANI, Dermeval. Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação. Campinas: 
Autores Associados, 2014, p.34. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo).  
594 Cf. BRASIL. Lei de 15 de outubro de 1827. Acesso em 31 mar. 2018.  
595 Cf. BRASIL, Decreto n.1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854. Acesso em 31 mar. 2018. 
596 Cf. BRASIL, Decreto n.7.247, de 19 de abril de 1879. Acesso em 31 mar. 2018. 
597 Cf. BASTOS, Maria Helena Câmara. A instrução pública e o ensino mútuo no Brasil: uma história 
pouco conhecida (1808-1827), p.113. 
598 Cf. TANURI, Leonor Maria. Contribuição para o estudo da Escola Normal no Brasil. Pesquisa e 
planejamento. São Paulo, v.13, dez/1970, p.7-98. 
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rompeu oficialmente com o ensino mútuo, para estabelecer o ensino simultâneo; que 

também consiste no ensino coletivo – vários alunos de uma vez – mas divididos em 

turmas de acordo com seu estágio de formação.599 Quanto à formação de professores, 

esta Reforma propôs a substituição das Escolas Normais por um modelo individual de 

tutoria, criando a figura dos professores adjuntos.600  

Vinte e cinco anos depois, com o advento da Reforma Leôncio de Carvalho, 

esse status quo seria alterado mais uma vez. O Decreto n.7.247 de 19 de abril de 

1879, proporia um novo método de ensino, denominado intuitivo ou lições de 

coisas601, e tornaria novamente oficial, o funcionamento das Escolas Normais, 

retomando o modelo anterior de formação de professores.602  

Um detalhe curioso, que oferece um insight sobre a causa dessas sucessivas 

mudanças, é o fato de que as Reformas pedagógicas ocorridas durante este período 

da história brasileira, recebem, geralmente, o nome de seus proponentes. Para 

Saviani, essa seria uma sugestão de que, na história da educação brasileira a 

dimensão pedagógica da existência nacional estivera frequentemente submetida a 

outras dimensões de nossa existência cultural, tal como a política, por exemplo. Como 

afirma ele próprio, o fato das reformas receberem o nome de seus proponentes seria 

um indício de como, na história do planejamento educacional brasileiro, “quem chega 

ao poder procura imprimir sua marca, desfazendo o que estava em curso e projetando 

a ideia de que com ele, finalmente, o problema será resolvido”603. 

Esta descontinuidade percebida no período imperial se faz ainda mais presente 

no planejamento educacional dos anos iniciais do período republicano. O novo regime 

político intensificou, tanto o número de reformas educacionais, que foram cinco em 

um período de 35 anos, quanto o movimento pendular que caracterizou as Reformas 

do período anterior. Analisando os primeiros anos do período republicano, Saviani 

sugere que a descontinuidade do planejamento educacional neste período se 

manifestaria principalmente em três questões particulares: a da centralização ou 

descentralização da educação; a da liberdade ou controle do ensino; e a da natureza 

                                                           
599 Cf. LESAGE, Pierre. A pedagogia nas escolas mútuas do século XIX. In: BASTOS, Maria Helena 
Câmara; FILHO, Luciano Mendes de Faria (Org.). A escola elementar no século XIX: o método 
monitorial/mútuo. Passo Fundo: Ediupf, 1999. p.10.   
600 Cf. BRASIL, Decreto n.1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854. Acesso em 31 mar. 2018. 
601 SHELBAUER, Analete Regina. O Método intuitivo e lições de coisas no Brasil do século XIX, p.134-
137.  
602 Cf. BRASIL, Decreto n.7.247, de 19 de abril de 1879. Acesso em 31 mar. 2018. 
603 SAVIANI, Dermeval. Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação, p.35. 
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do eixo curricular - se direcionado para os estudos científicos ou para os estudos 

literários ou humanísticos.604 

 

 

5.3.1. A descontinuidade nos Planos Nacionais de Educação 

 

Descontinuidade é um indício de estetismo que também pode ser percebido 

nos Planos Nacionais de Educação que foram considerados por este trabalho. 

Didaticamente, é possível distinguir a percepção de descontinuidade entre os Planos, 

em referência a três aspectos distintos. 

 

 

5.3.1.1. A descontinuidade quanto a própria ideia de Plano  

 

Primeiramente, a descrição panorâmica da história do planejamento 

educacional brasileiro apresentada nos capítulos anteriores mostra que os Planos 

Nacionais de Educação parecem apresentar certa descontinuidade no que diz 

respeito à própria ideia que tem de si mesmos e de seu papel.  

A ideia de um PNE fora gestada no contexto do pensamento escolanovista e 

teve sua primeira defesa textual pública no Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, publicado em 1932. O Manifesto era um documento de espírito 

descentralizador, que afirmava o papel fundamental das unidades federativas na 

elaboração e execução do planejamento educacional. Em suas palavras: 

 

A unidade pressupõe multiplicidade. Por menos que pareça, à primeira 
vista, não é, pois, na centralização, mas na aplicação da doutrina 
federativa e descentralizadora, que teremos de buscar o meio de levar 
a cabo, em toda a República, uma obra metódica e coordenada, de 
acordo com um plano comum, de completa eficiência, tanto em 
intensidade como em extensão.605 

                                                           
604 “Esse movimento [descontinuidade] prossegue no período republicano, patenteando-se melhor aí o 
caráter pendular, pois se uma reforma promove a centralização, a seguinte descentraliza para que a 
próxima volte a centralizar a educação, e assim sucessivamente. Se uma reforma se centra na 
liberdade de ensino, logo será seguida por outra que salientará a necessidade de regulamentar e 
controlar o ensino. Uma reforma colocará o foco do currículo nos estudos científicos e será seguida por 
outra que deslocará o eixo curricular para os estudos humanísticos” (SAVIANI, Dermeval. Sistema 
Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação, p.35). 
605 AZEVEDO. Fernando de. [et all]. Manifesto dos pioneiros da educação nova (1932) e dos 
Educadores (1959), p.76. 
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Quando, porém, o primeiro anteprojeto de PNE foi elaborado, no ano de 1937, 

ainda sob o impacto das ideias pioneiras do Manifesto, estranhamente ele se 

distanciou, neste particular, do ideário que abrira as portas para a sua elaboração. 

Como afirma Azanha, embora o anteprojeto de 1937 devesse sua existência ao 

movimento dos Pioneiros da Educação Nova e a iniciativas que o seguiram, como o 

Congresso da ABE (Associação Brasileira de Educação) por exemplo, ele “era a mais 

completa negação das teses defendidas pelos educadores ligados àqueles 

movimentos”606. Era um documento de orientação centralizadora, que procurava 

organizar minuciosamente todos os aspectos da vida pedagógica nacional, incluindo 

o número de avaliações que deveriam ser feitas pelos alunos e os critérios de 

avaliação a serem utilizados pelo professor. Avaliando este anteprojeto, em 

concordância com a tese de Azanha, afirma Bomeny: 

 

O projeto do Plano Nacional de Educação descia a minúcias ao estilo 
de Francisco Campos, agora aprimorado por Capanema. Ensino 
clássico, e uma carga volumosa de ensino de língua estrangeira. 
Previa-se também o ensino doméstico e o ensino agrícola. O plano 
pretendia resolver não só as questões do ensino, como também 
aquelas que diziam respeito à ordem social, econômica, política e 
moral do país. (...) O modelo que prevaleceu nas reformas 
educacionais primou pela crença no poder das leis e da máquina 
burocrática em levar à frente um projeto de dimensões gigantescas, 
sem considerar a complexidade e a diversidade do país, e, 
especialmente, as limitações da autoridade legal.607 

 

 

Essa tendência centralizadora refletia a própria concepção de Plano vigente na 

ocasião, que o identificava aos princípios e diretrizes fundamentais da vida 

pedagógica da nação. Segundo Baía Horta, essa concepção de Plano já estava 

presente na previsão feita pela Constituição de 1934. Para ele, “o plano previsto em 

1934 não era realmente um plano, mas um conjunto de diretrizes para a estruturação 

do sistema educacional”608. Essa é a razão pela qual, o anteprojeto de 1937 foi um 

                                                           
606 AZANHA, José Mario Pires. Política e planos de educação no Brasil: alguns pontos para reflexão. 
p.73. 
607 BOMENY, Helena. Guardiães da Razão: modernistas mineiros. Rio de Janeiro: UFRJ/Tempo 
Brasileiro, 1994, p.135-136. 
608 HORTA, José Silvério Baía. Liberalismo, Tecnocracia e Planejamento Educacional no Brasil, 
p.25. 
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documento extenso, composto de 504 artigos, cujo primeiro é bastante revelador do 

que se acaba de afirmar sobre a maneira como ele via a si mesmo: 

  

O Plano Nacional de Educação, código da educação nacional, é o 
conjunto de princípios e normas adotados por esta lei para servirem 
de base à organização e funcionamento das instituições educativas, 
escolares e extra-escolares [sic], mantidas no território nacional pelos 
poderes públicos ou por particulares.609 

  

 

O primeiro PNE, nascido em 1962, veio à existência com intenções muito 

diferentes. Os debates em torno de sua elaboração fizeram distinção entre os 

princípios e diretrizes educacionais, pelo qual ficaram responsáveis a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases), e o Plano Nacional de Educação, que adquiriu uma natureza mais 

pragmática. Como visto no capítulo terceiro, por razões contextuais, o alcance do 

Plano foi reduzido à dimensão econômica, e, mais especificamente, à mera 

elaboração de critérios para a distribuição de recursos, uma vez que até mesmo a 

quantidade deles já havia sido estabelecida pela LDB.  

O que interessa perceber é que o anteprojeto elaborado em 1937 se distinguia 

da proposta do Manifesto dos Pioneiros de 1932, e o Plano Nacional de Educação 

aprovado em 1962 se distinguiu radicalmente do anteprojeto apresentado em 1937. 

No anteprojeto, a ideia de plano era a da “ordenação legal da educação brasileira”610, 

o que fica evidenciado pela extensão do documento e pela abrangente cobertura de 

suas propostas. No plano de 1962 a ideia era bem mais modesta: a de “uma operação 

distributiva dos recursos a serem aplicados na educação”611, o que também fica 

evidenciado por sua extensão e cobertura restrita; ele era um documento curto, 

composto simplesmente de “um conjunto de metas quantitativas e qualitativas a serem 

alcançadas num prazo de 8 anos”612. 

 A distinção entre os princípios ou diretrizes educacionais, e o Plano 

propriamente dito, foi mantida desde a década de 60 até os dias atuais, estando 

presente, portanto, por ocasião da elaboração do segundo PNE, no ano de 2001. Isso 

                                                           
609 BRASIL, Plano de Educação Nacional. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de 
Janeiro, v.13, n.36, mai/ago 1949, p.210.  
610 AZANHA, José Mario Pires. Política e planos de educação no Brasil: alguns pontos para reflexão. 
p.74.  
611 Ibid., p.74. 
612 Ibid., p.74. 
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é tão verdadeiro que, assim como a elaboração do PNE1962 foi precedida pela 

aprovação de uma LDB em 1961, a elaboração do PNE2001 foi precedida pela 

aprovação de uma nova LDB, que aconteceu cinco anos antes, em 1996.  

A presença dessas semelhanças, contudo, não significa que a ideia de Plano 

expressa pelo documento de 2001 seja idêntica à do documento de 1962. Ao contrário 

do primeiro, que possuía algumas poucas metas e objetivos, o segundo PNE possui 

uma “profusão de objetivos e metas”613. Ao todo, ele compõe-se de 295 metas 

distribuídas pelas suas 4 partes ou 11 divisões particulares; o que significa uma média 

de 27 metas para cada uma das divisões. 

 Essa profusão de objetivos e metas implica certa distinção entre o PNE2001 e 

o PNE1962 quanto à ideia de Plano. Enquanto o Plano de 1962 se constituiu de um 

conjunto de critérios destinado à distribuição de recursos, o PNE de 2001 foi um 

projeto mais amplo, cujo objetivo parecia ser contribuir para a consolidação do 

Sistema Nacional de Educação, considerado ainda frágil, na ocasião. Neste sentido, 

pode-se dizer que, embora, no período em que se deu a elaboração do segundo PNE, 

o planejamento educacional brasileiro já desfrutasse de maior clareza a respeito da 

distinção e necessidade de dois tipos de legislação, uma de natureza mais 

fundamental (a LDB), e outra, de natureza mais pragmática (o PNE), o texto do 

PNE2001 não se resume à dimensão pragmática, se aproximando, neste particular, 

mais do anteprojeto de 1937, do que de seu antecessor.  

O último Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014 com vigência até 

2024614, sugere que a ideia de Plano ainda parece ser uma questão não resolvida na 

mentalidade de planejamento educacional de nosso país. Saviani assevera que ele 

ainda revela certa confusão entre ser um documento que oferece contribuições 

fundacionais, ou ser, simplesmente, um documento pragmático. 

 

À primeira vista, tem-se a impressão de que o novo projeto de Plano 
Nacional de Educação (PNE), proposto pelo MEC, avançou em 
relação ao plano anterior, pois teria sido concebido com uma estrutura 
bem mais enxuta, já que, em lugar das 295 metas do PNE aprovado 
em janeiro de 2001, o atual projeto se concentra em vinte metas. No 

                                                           
613 SAVIANI, Dermeval. Da LDB (1996) ao novo PNE (2014-2024): por uma outra política 
educacional. p.280. 
614 BRASIL. Plano Nacional de Educação 2014-2024 [recurso eletrônico]: Lei n. 13.005, de 25 de 
junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outra s providências. Brasília: 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. (Série legislação; n.125). 
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entanto, numa observação mais atenta, verificamos que esse 
enxugamento é apenas aparente, porque, de fato, as vinte metas se 
desdobram em 170 estratégias que operam como submetas 
específicas em relação às vinte metas de caráter geral. Poder-se-ia 
dizer que, mesmo assim, há um ganho significativo já que o foco está 
posto em vinte metas centrais, ficando em segundo plano seu 
desdobramento em estratégias ou metas específicas. Mas essa 
observação é igualmente apenas aparente, pois no plano anterior nós 
também tínhamos o foco posto nos grandes setores da educação que, 
ao fim e ao cabo, correspondem às vinte metas gerais do projeto 
atual.615  

 

 

5.3.1.2. A descontinuidade na forma de elaboração dos Planos 

 

O segundo aspecto segundo o qual é possível perceber descontinuidade entre 

os Planos Nacionais de Educação considerados por este trabalho diz respeito à forma 

de elaboração. 

O anteprojeto de 1937 foi elaborado por uma instância governamental, 

denominada à época: Conselho Nacional de Educação. A mentalidade que dirigiu o 

CNE em sua atividade planificadora foi a de que as decisões do campo educacional 

deveriam se impor pela racionalidade técnica.616 Apesar disso, o Conselho optou por 

ouvir, ainda que à distância, alguns atores sociais, que, em virtude da mentalidade 

supramencionada, foram escolhidos dentre aqueles diretamente envolvidos com a 

educação. 

 

...o Ministro da Educação e Saúde Pública e o Conselho Nacional de 
Educação, encaminharam aos Estados, a instituições diversas (como 
associações, embaixadas, ginásios, colégios, sindicatos, centro de 
cultura), ao Exército, professores catedráticos e ilustres do ensino 
médio e do ensino superior e a diversas personalidades um 
questionário com 207 quesitos. O Conselho Nacional de Educação – 
CNE – centralizou as respostas, tendo enviado o anteprojeto ao 
Congresso Nacional, após meses de discussão interna.617 

 

 

A elaboração do Plano de 1962 foi dirigida pela mesma mentalidade. E, 

semelhantemente, ele também foi elaborado por uma instância governamental; na 

                                                           
615 SAVIANI, Dermeval. Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação, p.83. 
616 Cf. HORTA, José Silvério Baía. Plano Nacional de Educação: da tecnocracia à participação 
democrática, p.142.  
617 CURY Carlos Roberto Jamil. O Plano Nacional de Educação: Duas formulações, p.165. 
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verdade, a mesma, que tivera seu nome alterado pela LDB de 1961, e se chamava 

agora: Conselho Federal de Educação. Mas ao contrário da elaboração do 

anteprojeto, que envolveu, mesmo que por consulta, diferentes atores sociais, a 

elaboração do PNE1962 não realizou um movimento claro na direção da participação 

destes atores. O documento foi elaborado por uma comissão interna do CFE, 

reverberando, quase que exclusivamente, a genialidade de um único personagem: 

Anísio Teixeira.618  

A elaboração do PNE2001 foi absolutamente singular. Ele foi aprovado por lei, 

e, portanto, tramitou nas duas casas legislativas da nação: a Câmara dos Deputados 

e o Senado Federal. O projeto incluía não apenas um, mas dois documentos 

elaborados a partir de perspectivas absolutamente diferentes, contendo propostas 

antagônicas para a educação nacional, mas que foram apensados e passaram a 

tramitar conjuntamente. Tanto na Câmara, quanto no Senado, o debate do projeto 

envolveu a realização de audiências públicas, o que demonstra que o processo de 

elaboração do PNE2001 procurou contar com a participação social de maneira mais 

efetiva e organizada do que aconteceu, tanto na elaboração do Plano anterior, quanto 

na própria elaboração do anteprojeto de 1937.  

É difícil dizer se, e em que sentido, essa descontinuidade na forma de 

elaboração do Planos pode, de fato, sugerir a natureza estética do planejamento 

educacional brasileiro. O fato do PNE2014 ter sido elaborado com ampla participação 

popular619, sugere que, talvez, esta descontinuidade tenha sido mais o resultado de 

um processo em direção ao aprendizado democrático.  

                                                           
618 Como mencionado no capítulo 3, Celso Kelly afirmou, no prefácio a uma das publicações do Plano, 
que coube a Anísio Teixeira “articular, num só documento, as metas quantitativas e qualitativas, as 
normas reguladoras da distribuição dos fundos nacionais do ensino primário e do ensino médio e as 
razões que impediam a formulação quanto ao ensino superior” (KELLY, Celso. Notícia Histórica. In: 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Plano Nacional de Educação. Rio de Janeiro: MEC, 1963). 
619 “O processo do segundo PNE seguiu esse padrão de discussão e mobilização. A Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação, mais uma vez, constituiu um submovimento – o “PNE pra Valer!” 
Outros atores ocuparam esse cenário, como o movimento Todos pela Educação, fundado em 2006, e 
a Fineduca, Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, fundada em 2011. O 
segmento privado também constituiu suas redes: em 2008, Abmes, Anup, Abrafi, Anaceu e Semesp 
criaram o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular. E os interesses privados 
na área da educação relacionados a grupos de educação de capital aberto fundara m sua própria 
associação, a Abraes. Em dezembro de 2010, em decorrência de deliberação da Conferência Nacional 
de Educação (Conae), foi criado o Fórum Nacional de Educação (FNE), espaço de interlocução entre 
a sociedade civil e o Estado brasileiro, instituído pela Lei do PNE e composto por 35 entidades, muitas 
das quais aqui mencionadas. Em suma, diversos segmentos, com velhos e novos atores, 
frequentemente com visões, interesses e proposta s distintas e conflitantes, passaram a se preocupar 
com uma participação mais qualificada nos debates e na proposição de políticas educacionais” (BRASIL. 
Plano Nacional de Educação 2014-2024, p.18). 
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É necessário lembrar, contudo, que a realização de audiências não é suficiente 

para evidenciar a existência de real interesse na participação popular. Aliás, é possível 

encontrar críticas que sugerem a inautenticidade deste interesse na elaboração dos 

Planos, ora fundamentadas numa espécie de parcialidade determinante na escolha 

dos participantes das audiências, ora na pouca influência exercida pela voz desses 

participantes no documento finalmente aprovado.620 Pesquisas mais aprofundadas 

poderão mostrar quão representativas da diversidade cultural brasileira, e quão 

determinantes para o texto final dos Planos, foram as audiências públicas realizadas, 

tanto por ocasião da elaboração do PNE2001, quanto por ocasião da elaboração do 

PNE2014, o que é de fundamental importância para a interpretação do sentido da 

descontinuidade verificada neste aspecto; se ela é estética ou não.  

 

 

5.3.1.3. A descontinuidade na mentalidade planificadora 

 

Finalmente, a descrição panorâmica da história do planejamento educacional 

brasileiro apresentada nos capítulos anteriores indica a existência de certa 

descontinuidade na mentalidade pedagógica que subjaz à atividade planificadora da 

nação, nos diferentes períodos de sua história. Isso inclui, até mesmo, a mentalidade 

que subjaz os Planos Nacionais de Educação considerados por este trabalho.  

Como visto no segundo capítulo, a educação brasileira nasceu submetida a 

interesses de natureza religiosa. A origem da educação brasileira remonta ao período 

colonial. Os primeiros educadores formais de nosso país foram os jesuítas. E o 

primeiro documento de planejamento educacional influente sobre em terras brasileiras 

foi o Ratio Studiorum.621  

Esses fatos não são suficientes para sustentar a afirmação anterior sobre a 

submissão original da educação brasileira a interesses religiosos. Eles até poderiam 

ser encarados como indícios da existência de uma relação entre educação e religião, 

mas não como evidências definitivas de que tal relação tenha sido a de determinação 

de uma dessas dimensões culturais sobre a outra; isto é, da religião sobre a educação. 

                                                           
620 É o caso da crítica feita pelo Deputado Ivan Valente, que questiona a natureza democrática das 
audiências, sugerindo que o relator Nelson Marchesan teria feito preponderar, para elas, “convites para 
autoridades e técnicos vinculados às posições oficiais” (Cf. VALENTE, Ivan. Plano Nacional de 
Educação. p.13). 
621 Cf. FRANCA, Leonel. O método pedagógico dos jesuítas. Rio de Janeiro: Agir, 1952. 
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Por isso, é importante ir além, e lembrar-se de que o Brasil fora colonizado por 

Portugal, uma nação cujo comprometimento com uma determinada manifestação 

religiosa, o catolicismo romano, era radical, no sentido etimológico da palavra.622 

Como sustenta o professor Wilson Santana Silva, em sua tese de doutorado, intitulada 

O pensamento Social, o Brasil e a Religião: 

 

O religioso para Portugal era tão importante, que superava inclusive 
outras esferas. Daí a percepção, que fica evidente, que a religião é 
recheada de muitos significados na cultura portuguesa. O catolicismo 
português pode ser considerado como o elemento que dava 
sustentação não só a sociedade como a todos os grandes projetos 
desta nação.623 

 

 

Seguindo a tese sustentada por Silva, é possível afirmar que o empreendimento 

colonizador português fora motivado por esse elemento religioso. E, por que a 

educação fora vista pelo colonizador como parte essencial deste empreendimento, o 

que pode ser afirmado a respeito dele, de uma forma geral, pode ser afirmado 

também, a respeito da educação, de forma mais específica.  

Mais do que percebido por inferência lógica, o comprometimento religioso do 

projeto português pode ser percebido textualmente, por exemplo, pelas palavras de 

Dom João III, no Regimento de 1548, segundo as quais: a principal razão do 

povoamento do Brasil teria sido a conversão da gente brasileira à fé católica624, e a 

doutrinação e ensino desta gente nas coisas desta fé625. É bem provável que este 

                                                           
622 “Do latim radicale, da raiz” (NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 
Rio de Janeiro, 1955, p.166.).   
623 SILVA, Wilson Santana. O pensamento Social, o Brasil e a Religião. 2009. Tese (Doutorado em 
Ciências da Religião) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009, p.12. 
624 “Porque a principal cousa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil, foi para que a 
gente delas se convertesse à nossa Santa Fé Católica, vos encomendo muito que pratiqueis com os 
ditos Capitães e Oficiais a melhor maneira que para isso se pode ter; e de minha parte lhes direis que 
lhes agradecerei muito terem especial cuidado de os provocar a serem Cristãos; e, para eles mais 
folgarem de o ser, tratem bem todos os que forem de paz, e os favoreçam sempre, e não consintam 
que lhes seja feita opressão, nem agravo algum; e, fazendo-se-lhes, lho façam corrigir e emendar, de 
maneira que fiquem satisfeitos, e as pessoas que lhos fizerem, sejam castigados como for justiça” 
(DOM JOÃO III, Primeiro Regimento que levou Tomé de Souza Governador do Brasil. In: RIBEIRO, 
Darcy; MOREIRA NETO, Carlos de Araujo. (Org.) A fundação do Brasil: testemunhos, 1500-1700. 2 
ed. Petrópolis: Vozes, 1992, p.145). 
625 “...vos encomendo e mando que trabalheis muito por dar ordem como os que forem Cristãos morem 
juntos, perto das povoações das ditas Capitanias, para que conversem com os ditos Cristãos e não 
com os gentios, e possam ser doutrinados e ensinados nas cousas de nossa Santa Fé. E aos meninos, 
porque neles imprimirá melhor a doutrina, trabalhareis por dar ordem como se façam Cristãos, e que 
sejam ensinados e tirados da conversação dos gentios...” (Ibid., p.148).  
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tenha sido o impulso motivador dos jesuítas ao abrir escolas, colégios e seminários 

em diversas partes do território brasileiro, e dominar a educação nestas terras por 

cerca de 210 anos (1549 a 1759).  

Se, o fato de a primeira educação brasileira ter sido executada por personagens 

religiosos, e a partir de um documento de origem religiosa, não é suficiente para a 

conclusão de que a dimensão pedagógica da vida nacional nasceu sujeita a interesses 

de outra dimensão da cultura - a religião, o comprometimento radical de Portugal com 

a fé católica e sua visão sobre a pedagogia como caminho para a expansão desta fé, 

fortalecem essa conclusão. 

O período constituído pelos anos finais do século 19 e iniciais do século 20 é, 

geralmente, apresentado como um período de transição na mentalidade pedagógica 

brasileira. Relacionando esse período à influência do pensamento moderno, de matriz 

iluminista, estudiosos como Dermeval Saviani, sugerem que ele se constitui num 

período bastante frutífero de nossa história, em termos pedagógicos. Como afirma, 

ele próprio: 

 

A necessidade de disseminar as luzes da razão, tão bem teorizadas 
pelo movimento iluminista, trouxe consigo a necessidade de difundir a 
instrução indistintamente a todos os membros da sociedade, o que foi 
traduzido na bandeira da escola pública, gratuita, laica e obrigatória. 
Daí o dever indeclinável do Estado de organizar, manter e mesmo de 
impor a educação a toda a população.626 

 

 

De fato, esses anos geraram frutos para a educação nacional. Os capítulos 

anteriores deste trabalho mostraram, por exemplo, como, durante este período, a ideia 

da importância fundamental do planejamento educacional se cristalizou na 

consciência de nossa intelligentsia, impulsionando a atividade planificadora entre os 

agentes sociais e autoridades públicas. Foi durante esses anos que nasceu a ideia de 

um Plano Nacional de Educação, gestada pelos signatários do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova de 1932, reunidos em núcleos como a Associação 

Brasileira de Educação.627  

A tendência seguida pela mentalidade deste novo momento da vida 

educacional brasileira foi a do tecnicismo pragmático. Na esteira da mentalidade 

                                                           
626 SAVIANI, Dermeval. Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação, p.24. 
627 Cf. SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil, p.229.   
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moderno-iluminista, a maioria dos atores sociais deste período concebeu a educação 

em termos do domínio de um conjunto de técnicas, cujo manuseio adequado seria 

suficiente para garantir a eficiência e eficácia da produtividade.628 Tornar o indivíduo 

preparado para a vida em sociedade e útil para o desenvolvimento desta, passou a 

ser o alvo da educação, e, consequentemente, os esforços pedagógicos foram 

dirigidos para os objetivos e as técnicas de ensino-aprendizagem.629 Essa tendência 

tecnicista dirigiu também o planejamento educacional do período, que presenciou um 

esforço para promover a primazia dos cientistas e de suas perspectivas na atividade 

planificadora.630  

Aos poucos, porém, tanto a educação quanto o planejamento educacional, 

começaram a ser submetidos à dimensão econômica. Isso aconteceu, principalmente, 

em virtude da influência do ideário nacional-desenvolvimentista, introduzido no Brasil 

na primeira metade do século 20, durante o período do Estado Novo, e consolidado 

no início da segunda metade deste mesmo século, mais especificamente pelo governo 

de Juscelino Kubitschek.631  

Resumidamente, o nacional-desenvolvimentismo partia do pressuposto de que 

a situação da nação, interpretada como uma condição de inferioridade em relação à 

de outras, seria uma consequência de seu baixo índice de desenvolvimento 

econômico. Consequentemente, ele afirmava que a solução para a superação desta 

situação passaria, fundamentalmente, pelo aumento deste índice de 

desenvolvimento. A partir desta mentalidade, o desenvolvimento econômico da nação 

foi tornado o alvo final, diante do qual todas as dimensões da vida nacional deveriam 

se dobrar, incluindo a educação.632  

 O PNE1962 reverberava a tensão entre essas duas mentalidades: o 

tecnicismo positivista de um lado, e o economicismo desenvolvimentista de outro. 

Reverberações da primeira podem ser percebidas por exemplo, pela manifestação de 

otimismo do Ministro da Educação por ocasião da recepção do Plano, relacionada à 

                                                           
628 Cf. MORAIS, Regis de. História e Pensamento da Educação Brasileira, Campinas: Papirus, 1985, 
p.81-93.  
629 Cf. Ibid., p.81-93. 
630 Cf. MENDES, Durmeval Trigueiro. O Planejamento Educacional no Brasil, p.38. 
631 Segundo Fiori, o desenvolvimentismo “deita raízes na década de 30, se consolida nos anos 50, 
passa por uma autocrítica nos anos 60, e perde seu vigor intelectual na década de 80”. FIORI, José 
Luís. Para reler o velho desenvolvimentismo. In: Carta Maior. São Paulo, 2011. Disponível em: 
<http://www.cartamaior.com.br/?/coluna/para-reler-ovelho-desenvolvimentismo-/20888>. Acesso em 
02 abr. 2018.  
632 Cf. VALE, Antonio Marques do. O ISEB, os intelectuais e a diferença: Um diálogo teimoso na 
educação, p.28. 
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crença de que o documento evidenciava o protagonismo dos educadores no 

planejamento educacional.633 Ao mesmo tempo, reverberações da segunda podem 

ser percebidas pelo fato de ter sido, este documento, reduzido à mera elaboração de 

critérios para a distribuição de recursos.634 Em História e pensamento da Educação 

Brasileira, Regis de Morais aproxima essas duas mentalidades ao sugerir que o 

escolanovismo, movimento mais comumente relacionado à mentalidade tecnicista, 

deveria ser visto também como o germe da mentalidade economicista.  

 

A Escola Nova, com sua fé no poder transformador da escola e do 
ensino, era uma espécie de embrião do pensamento 
desenvolvimentista que empolgou o Brasil nos anos 50 e 60. Aquela 
cândida ideia de que os países ricos um dia foram pobres como nós e 
lutaram com força e trabalho para se desenvolverem.635     
 

  

 

No período situado entre o primeiro e o segundo Plano, a educação e o 

planejamento educacional brasileiro foram submetidos, de vez, a interesses 

econômicos. Tendo como parceira a teoria do capital humano, o planejamento 

educacional elaborado durante os anos do regime militar e os primeiros anos da nova 

república, quantificava economicamente os personagens e processos da dinâmica 

pedagógica, e propunha caminhos oficiais para que a educação servisse ao 

desenvolvimento econômico do país. Como argumenta Saviani, este período 

considerou: 

 

“...os investimentos no ensino como destinados a assegurar o 
aumento da produtividade e da renda. Em torno dessa meta, a própria 
escola primária deveria capacitar para a realização de determinada 
atividade prática; o ensino médio teria como objetivo a preparação dos 
profissionais necessários ao desenvolvimento econômico e social do 
país; e ao ensino superior eram atribuídas as funções de formar a 

                                                           
633 Como visto no capítulo terceiro, Darcy Ribeiro concebia sua circunstância presente como uma 
situação nova: “...de plena autonomia e responsabilidade dos educadores, devolvendo-lhes aquilo que 
o médico e o engenheiro já tinham como profissionais, isto é, a responsabilidade para uma tarefa 
escolar, humana, filosófica e moral, pela qual eles devem responder, até mesmo de modo individual” 
(RIBEIRO, Darcy. Discurso pronunciado pelo Ministro da Educação e Cultura, Professor Darcy Ribeiro, 
p.7). 
634 Cf. AZANHA, José Mario Pires. Política e planos de educação no Brasil: alguns pontos para 
reflexão. p.77. 
635 MORAIS, Regis de. História e Pensamento da Educação Brasileira, p.94. 
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mão-de-obra especializada requerida pelas empresas e preparar os 
quadros dirigentes do país” 636  

 

 

O Plano elaborado em 2001 anunciava maior preocupação com a dimensão 

social, mas não escapou a esta mentalidade economicista. Seu processo de 

elaboração e texto, no entanto, é mais ilustrativo da ingerência de outra dimensão 

cultural sobre a educação brasileira: a dimensão política.   

Não obstante a descontinuidade percebida ao longo da história do 

planejamento educacional brasileiro, há algo que parece perpassar essa história: a 

ideia de que planejamento deve ser matéria de lei. No Brasil, essa ideia esteve 

presente desde a origem de nossa atividade planificadora.  

Como visto no segundo capítulo, a primeira menção de nossa cultura, à 

necessidade de maior atenção à vida pedagógica da nação, feita por Dom Pedro I, no 

discurso inaugural da Assembleia Geral Constituinte de 1823, foi a proposta de 

criação de uma “Legislação particular”637. As Reformas educacionais implementadas 

durante o período imperial e o início do período republicano foram, todas elas, 

implementadas por lei.638 A Constituição de 1934 estabeleceu que o Plano Nacional 

de Educação deveria ser estabelecido por Lei639, proposta que foi recebida e mantida 

pelo anteprojeto de Plano de 1937640, que não chegou a ser aprovado. O planejamento 

educacional elaborado durante o período militar também recebeu força de lei, e o 

Plano Nacional de Educação de 2001 tramitou nas duas casas de leis do país, sendo 

posteriormente sancionado pela presidência da república.641  

Dos documentos que foram considerados neste trabalho, apenas o Plano de 

1962 destoa neste aspecto. Ele não teve tramitação legislativa, o que pode ser 

explicado pelo entendimento que o Conselho Federal de Educação parece ter tido, à 

época, a respeito de seu papel; ao que parece: o de estabelecer metas que, seriam 

                                                           
636 SAVIANI, Dermeval. O legado educacional do Regime Militar. Campinas, Cad. Cedes, vol. 28, 
n.76, set/dez. 2008, p.295.  
637 Cf. BRASIL, Discurso, que S. M, o Imperador Recitou na abertura da Assembleia Geral, Constituinte, 
e Legislativa a 3 de Maio de 1823. Disponível em: 
˂http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ws000041.pdf˃. Acesso em 05 abr. 2018. 
638 Cf. Capítulo 2 desta tese.  
639 Cf. BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Diário 
Oficial da União, 16 jul. 1934. Acesso em 05 abr. 2018. art. 150, ¶ único. 
640 Cf. CURY, Carlos Roberto Jamil. O Plano Nacional de Educação de 1936/1937. Educativa. Goiânia, 
v. 17, n.2, jul/dez. 2015, p.396-424. 
641 Cf. BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Acesso em 05 abr. 2018.  

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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desenvolvidas e detalhadas, posteriormente, por outro órgão.642 Esta, contudo, foi a 

única nota dissonante. 

É importante esclarecer que a perenidade deste entendimento ao longo da 

história do planejamento educacional brasileiro não se deve à ausência de vozes 

discordantes. Elas sempre existiram. Um exemplo disso é o posicionamento da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, durante os Encontros Nacionais de 

Planejamento da Educação, promovidos pelo MEC em 1967, quando esta questão 

era debatida. O posicionamento dizia:  

 

Não é juridicamente pacífica a tese de que o Plano Nacional de 
Educação deva ser estabelecido mediante lei. Mas do ponto de vista 
do próprio planejamento, é, obviamente, desaconselhável. Por que 
uma das premissas básicas do planejamento, que é a flexibilidade e 
consequentemente a possibilidade de revisões e adequações fica 

desnecessariamente dificultada.643 
 

 

Se o planejamento educacional de uma nação, mais especificamente, o Plano 

Nacional de Educação, deveria ou não ser estabelecido por lei, é uma problemática 

muito específica, que extrapola os interesses imediatos deste trabalho. O é de seu 

interesse é o fato de que, no Brasil, historicamente, o plano foi estabelecido 

legalmente, o que sempre permitiu que a dimensão política agisse de forma diretiva 

sobre a dimensão pedagógica.  

A descrição feita nos capítulos anteriores mostra que, frequentemente, a 

dimensão política foi responsável por retardar a tramitação de documentos e a 

discussão de assuntos pertinentes à educação nacional.  

Um exemplo disso é a LDB/1961, que foi debatida na Câmara dos Deputados 

por longos treze anos, mormente, por razões políticas. Como se pôde perceber, um 

dos responsáveis por esse longo tempo de tramitação do documento foi o Deputado 

Gustavo Capanema, que, entendendo que o projeto de LDB caminhava numa direção 

demasiadamente descentralizadora, usou a estratégia de desviar a discussão para a 

dimensão política, passando a acusar o projeto de ser um artifício político, cujo 

objetivo era escarnecer da herança getulista; isso, para retardar a tramitação do 

                                                           
642 Cf. TEIXEIRA, Anísio. Conselho Federal de Educação. Plano nacional de educação. Referente aos 
fundos nacionais de ensino primário, médio e superior, p.24-31.  
643 AZANHA, José Mario Pires. Considerações sobre a política de educação do Estado de São Paulo. 
In: AZANHA, José Mario Pires (org.). Educação: alguns escritos. São Paulo: Nacional, 1987, p.89. 
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documento.644 Segundo Hermes Lima, além de relacionada a esta ação de 

Capanema, a demora na tramitação da LDB/1961 esteve relacionada também a um 

acordo político-partidário generalizado que visava a manutenção do governo Dutra, e 

se expressou na prática de um “medíocre rendimento do trabalho legislativo (...) como 

se o essencial fosse adiar as tomadas de posição para não irritar ou desgostar o 

presidente”.645  

O Plano Nacional de Educação aprovado em 2001 é bastante ilustrativo dessa 

ingerência da política sobre dimensão a pedagógica, tão comum na história do 

planejamento educacional brasileiro. Este Plano foi originado a partir de dois 

diferentes projetos: um elaborado pelo MEC, representando os ideais governistas, e 

outro elaborado por instituições que compunham o FNDEP (Fórum Nacional em 

Defesa da Escola Pública), encabeçadas por lideranças oposicionistas.  

Ivan Valente, um dos proponentes do documento oposicionista, afirmou em sua 

edição crítica do PNE, publicada logo depois de sua aprovação, que “a apresentação 

das duas proposições materializava mais do que a existência de dois projetos de 

escola, duas propostas de política educacional; elas de fato traduziam dois projetos 

antagônicos de país”646. Como Valente estava diretamente envolvido no debate e 

interessado na defesa de um dos dois projetos, essa afirmação carrega um tom 

denunciante, semelhante ao que carrega a própria proposta do CONED.647 Contudo, 

para quem está mais distante do debate, temporal e tematicamente, ela ganha um 

sentido mais profundo, e pode exemplificar o que se tem afirmado: que a vida 

pedagógica de nossa nação, ao longo da história, tem servido de pretexto para 

embates de natureza política.  

Um dado curioso, que fortalece a ideia de que isso aconteceu no debate em 

torno do PNE2001 é o estranho fato de ambos os documentos originários se utilizarem 

dos mesmos dados estatísticos sem apresentarem, minimamente, pontos de 

convergência na interpretação. Esta é uma indicação de que, por ocasião da 

                                                           
644 MONTALVÃO, Sergio de Souza. A LDB de 1961: apontamentos para uma história política da 
educação. p.26-27 
645 LIMA, Hermes. Travessia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1974, p.172-173. 
646 VALENTE, Ivan. Plano Nacional de Educação. p.11. Segundo Silva, o PL do MEC tinha como 
centro: “a prioridade no ensino fundamental e, marginalmente, a educação infantil e a educação de 
jovens e adultos e ainda, em termos de ensino superior, propunha a flexibilização nas formas de oferta 
bem como contenção de gastos públicos em âmbito federal e estadual. Enquanto a proposta de PNE 
da sociedade civil previa um investimento de dez por cento do PIB de dinheiro público, a do governo 
federal previa um investimento de 6,5% do PIB de dinheiro público e privado” (SILVA, Cibelle Celestino. 
O plano nacional de educação. Revista Educação Municipal. Brasília/DF, n.5, 2002, p.46). 
647 BEISIEGEL, Celso de Rui. O Plano Nacional de Educação, p.227.  
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elaboração do PNE2001, os interesses pedagógicos foram deixados em segundo 

plano e a educação foi transformada numa arena de batalha, na qual se digladiaram 

dois inimigos políticos. 

O que este terceiro tópico deseja mostrar é que, numa aproximação da história 

do planejamento pedagógico brasileiro, pode-se perceber indícios de descontinuidade 

quanto à própria mentalidade que subjaz a atividade planificadora. Mais do que é isso, 

é possível encontrar sugestões da natureza estética desta descontinuidade, por 

exemplo, no fato de que, ao longo da história, nossa existência pedagógica tem sido 

pensada em sujeição a outras dimensões de nossa vida cultural, como: a religião, a 

economia e a política, por exemplo.  

Somada à resistência ao aprofundamento e à insinceridade, essa 

descontinuidade compõe o conjunto dos principais indícios do que Mario Vieira de 

Mello denominou de estetismo da cultura brasileira, que pode ser percebido na história 

de nosso planejamento educacional.  
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CONCLUSÃO 

 

 Em sua hermenêutica, Mario Vieira de Mello sugeriu que a cultura brasileira 

poderia ser caracterizada por um traço espiritual denominado estetismo. Este 

conceito, originado da transposição de elementos do existencialismo filosófico de 

Søren Kierkegaard, da vida individual e subjetiva, para a vida coletiva e cultural, refere-

se a um modo de ser apegado ao que é exterior e aparente. Para Vieira de Mello, ao 

contrário de outras culturas que teriam sido forjadas no contexto da tensão necessária 

entre os princípios estético e ético, a cultura brasileira teria sido forjada sob a influência 

exclusiva do princípio estético, razão pela qual sofreria de uma natureza ornamental. 

Em Desenvolvimento e Cultura648, escrito em 1963, Vieira de Mello apontou, de 

forma genérica, alguns indícios deste estetismo, tanto no cotidiano da vida brasileira, 

em nossos costumes, quanto em nossa produção cultural, mais especificamente, 

literária. Duas décadas depois, Regis de Morais publicaria um ensaio, chamado 

Cultura brasileira e educação649, no qual discutiria a condição da educação superior 

no Brasil, valendo-se do conceito de estetismo. Mais recentemente, o professor Sergio 

Pereira da Silva realizou um conjunto de pesquisas de campo no sudeste de Goiás, e 

articulou suas conclusões através deste conceito. No artigo denominado Estética e 

ética em Kierkegaard: inferências para a cultura pedagógica do sudeste goiano650, 

Silva apresenta panoramicamente os resultados dessas pesquisas e aponta outros 

indícios de estetismo, de forma mais aplicada à educação. 

Na esteira desta curtíssima tradição, este trabalho se propôs a verificar se 

indícios do que Mario Vieira de Mello denominou de estetismo poderiam ser 

encontrados ao longo da história do planejamento educacional brasileiro. Em virtude 

da amplitude deste objeto e do extenso período que o envolve, o trabalho optou por 

fazer da discussão em torno da ideia de um Plano Nacional da Educação o seu eixo 

temático, e utilizar os dois primeiros Planos, elaborados, respectivamente, em 1962 e 

2001, como marcos temporais.  

Para cumprir o proposto, cinco capítulos foram necessários. Partindo do 

pressuposto de que Mario Vieira de Mello é um pensador ainda desconhecido no 

                                                           
648 Cf. MELLO, Mario Vieira de. Desenvolvimento e Cultura: O problema do estetismo no Brasil, 3ª 
ed. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), 2009. 
649 Cf. MORAIS, Regis de. Cultura brasileira e educação, Campinas: Papirus, 1989. 
650 SILVA, Sergio Pereira da. Estética e ética em Kierkegaard: inferências para a cultura pedagógica do 
sudeste goiano. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.37, n.2, p.293-306, mai/ago. 2011. 
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cenário acadêmico brasileiro651, o primeiro capítulo procurou apresentar a sua 

hermenêutica cultural, bem como o conceito desta hermenêutica que é mais caro a 

este trabalho: o de estetismo da cultura brasileira.  

Os três capítulos seguintes procuraram oferecer uma apresentação 

panorâmica da história do planejamento educacional brasileiro, atendo-se ao eixo 

temático e aos marcos temporais estabelecidos pelo trabalho.  

O capítulo segundo, considerou o período que vai da primeira menção à 

necessidade de um planejamento educacional no Brasil, feita por Dom Pedro I, no 

discurso inaugural da Assembleia Geral Constituinte de 1823652, até ao do surgimento 

e primeiros desenvolvimentos da ideia de um Plano Nacional de Educação, na 

primeira metade do século 20.  

O capítulo terceiro considerou, mais especificamente, o processo de 

elaboração e o texto do primeiro Plano Nacional de Educação, elaborado em 1962. 

Como este Plano fora antecedido em 1 ano pela aprovação de uma Lei de Diretrizes 

e bases, e em 25 anos por um anteprojeto que não chegou a ser aprovado, o capítulo 

retroagiu à década de 30, incluindo considerações acerca desses documentos.  

O quarto capítulo considerou, mais especificamente, o processo de elaboração 

e o texto do segundo Plano Nacional de Educação, aprovado em 2001. Para garantir 

lógica histórica, ele também fez considerações sobre o planejamento educacional 

elaborado durante o período militar e os primeiros anos da nova República.  

O quinto e último capítulo procurou estabelecer relações entre estes três 

capítulos mais descritivos e históricos, e o capítulo primeiro, visando a responder à 

questão posta pelo trabalho: se seria possível perceber, na história de nosso 

planejamento educacional, indícios daquilo que Mario Vieira de Mello denominou de 

estetismo da cultura brasileira. Este capítulo caminhou na direção da confirmação da 

hipótese inicial do trabalho, na medida em que sugeriu que três indícios de estetismo 

podem ser mais fácil e frequentemente percebidos ao longo da história do 

planejamento educacional brasileiro: a resistência ao aprofundamento, a 

insinceridade e a descontinuidade. Vários exemplos da presença destes indícios nos 

                                                           
651 Cf. CUNHA, Martim Vasquez da. O que aconteceu com Mario Vieira de Mello. Dicta e Contradicta, 
18 mar. 2009. Disponível em: ˂http://www.dicta.com.br/o-que-aconteceu-com-mario-vieira-de-mello/˃. 
Acesso em 07 abr. 2018.  
652 Cf. BRASIL, Discurso, que S. M, o Imperador Recitou na abertura da Assembleia Geral, Constituinte, 
e Legislativa a 3 de maio de 1823. Disponível em: 
˂http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ws000041.pdf˃. Acesso em 07 abr. 2018.  
 

http://www.dicta.com.br/o-que-aconteceu-com-mario-vieira-de-mello/
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processos e produtos do planejamento educacional brasileiro são apresentados neste 

capítulo final.  

Diante disso, o que resta a estas últimas páginas do trabalho é tão somente 

apresentar dois esclarecimentos finais a respeito da tese defendida neste trabalho.  

O primeiro diz respeito à sua limitação. No texto introdutório, este trabalho fez 

questão de ressaltar que sua aproximação da hermenêutica cultural de Mario Vieira 

de Mello não seria motivada por interesses laudatórios, isto é, que ele não se valeria 

das contribuições de Mario Vieira de Mello com motivações propagandistas. Agora, 

por ocasião destas páginas finais, esta afirmação precisa ser retomada para 

esclarecer que a tese deste trabalho - a de que é possível perceber a presença de 

indícios de estetismo na história do planejamento educacional brasileiro - não deve 

ser recebida como uma proposta de comprovação da absoluta suficiência da 

hermenêutica cultural por ela utilizada. Este jamais foi o propósito deste trabalho.  

Em termos metodológicos, o trabalho concorda com Laurence Bardin, para 

quem “o gênero de resultados obtidos pelas técnicas de análise de conteúdo, não 

pode ser tomado como prova inelutável, mas constitui, apesar de tudo, uma ilustração 

que permite corroborar, pelo menos parcialmente, os pressupostos em causa” 653. E, 

em termos de conteúdo, com o próprio Mario Vieira de Mello, para quem “as relações 

entre Educação e a Cultura de um determinado povo apresentam dificuldades e 

encerram complexidades em número muito mais do que se poderia imaginar”654, o 

que, por implicação, significa que qualquer teoria que reclame condições de capturar 

de maneira absoluta o significado das relações entre educação e cultura, poderia, com 

toda razão, ser reputada como pretenciosa. 

 O segundo esclarecimento diz respeito à sua contribuição. Ao mesmo tempo 

em que afirma não se aproximar da hermenêutica cultural de Mario Vieira de Mello 

com motivações propagandistas, o texto introdutório deste trabalho afirma que ele 

aproxima dela com interesses autênticos, e não casuais e despropositados, o que 

seria ceder ao próprio espírito questionado por ele. Esta afirmação deve ser retomada 

nestas páginas finais para esclarecer que, se por um lado, a tese defendida neste 

trabalho não pode ser recebida como uma proposta de comprovação da absoluta 

suficiência da hermenêutica cultural de Vieira de Mello, por outro ela é uma sugestão 

da real contribuição desta hermenêutica para um entendimento mais aprofundado da 

                                                           
653 BARDIN, Laurence. Analise de conteúdo, p.81. 
654 MELLO, Mario Vieira de. O conceito de uma educação da cultura, p.25-26.  
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condição educacional brasileira e sua relação com a nossa existência cultural; 

contribuição que é dupla.  

De início, ela sugere que um entendimento adequado da relação entre 

educação e cultura deve considerar, além da via prospectiva, do eventual impacto da 

educação sobre a cultura, a via retrospectiva, da real influência da cultura sobre a 

educação. Ou seja, o entendimento adequado dessa relação deve se lembrar de que, 

se há um sentido no qual, aquilo que somos culturalmente é fruto do que somos 

econômica e socialmente, há outro sentido no qual “o que somos econômica e 

socialmente é inelutavelmente uma consequência de nosso Ser cultural”655. Por isso: 

 

...para educar é preciso sentir sob os seus pés um terreno sólido de 
Cultura. O educador não pode deixar de tatear esse terreno pouco 
examinado se quer evitar que seu trabalho desapareça de repente, 
tragado pela agitação incessante das areias movediças. Não pode, em 
outras palavras, se conformar com a adoção de métodos e teorias que 
não falam ou que falam levianamente do estado da cultura que lhes 
serve de contexto. Mesmo que não atine com a natureza que o 
problema que o defronta tem uma vaga consciência de que está 
pisando um solo que precisa investigar.656  

 

 

Depois, ela sugere que a consideração da via retrospectiva da real influência 

da cultura sobre educação deve levar em conta o fato de que uma cultura não é 

apenas aquilo que é materialmente, mas também, e, sobretudo, o que é em termos 

espirituais. Os efeitos de fazer isso são descritos pelo próprio Vieira de Mello, como 

uma mudança de perspectiva, nos seguintes termos: 

 

O homem contemporâneo parece pois acreditar que a crise espiritual 
é efeito e não causa das outras crises que conhece. Suponhamos 
agora que alguém ponha em dúvida a validade desta crença e sugira 
a necessidade de se inverter os termos da relação considerada, fazer 
da causa efeito e do efeito causa. Se fosse aceita, a sugestão teria 
naturalmente consequências gigantestas. Os castelos de cartas 
levantados pelos planejadores sociais, econômicos e políticos se 
desmoronariam com a simples aragem provocada por essa mudança 
de condições atmosféricas. A crise espiritual passaria a ter uma 
realidade própria, autônoma. E o único esquema que passaria a ter 
uma real importância seria o esquema de uma salvação espiritual. 
Sociólogos, economistas, políticos teriam que reaprender uma 
linguagem que pudesse atingir o grande público. Os líderes do mundo 
falariam não mais em termos de estatística, previsões de dados 

                                                           
655 MELLO, Mario Vieira de. O conceito de uma educação da cultura, p.102. 
656 Ibid., p.25. 
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comparativos e outras bagatelas. Falariam simplesmente em termos 
de vontade, coragem e autodisciplina. Essas virtudes seriam 
necessárias para enfrentar a crise que se reconheceria ser a única 
verdadeira. Elas surgiriam necessariamente, quase que 
espontaneamente, uma vez que a consciência da crise fosse 
suficientemente forte para criar raízes na alma do século.657  

 

  

Se estiver correta neste particular, a herança dessa hermenêutica cultural à 

academia pedagógica brasileira também é dupla, e compõe-se de um desafio e um 

dilema. O desafio é o de refletir sobre como é possível educar, para além da dimensão 

material e exterior de nossa existência cultural, a dimensão interior ou espiritual de 

nossa cultura. A razão pela qual é importante refletir sobre isto é que: 

 

Enquanto o nosso estetismo não for levado perante um tribunal do 
espírito capaz de julgá-lo pelos crimes de irresponsabilidade 
intelectual que vem cometendo há tanto e tanto tempo, continuará ele 
transformando em emocionalismo contemplativo e indiferente à 
moralidade os temas mais acentuadamente éticos que a vida humana 
é capaz de sugerir.658  

 

 

O dilema é como será possível levar a bom termo este empreendimento, uma 

vez que, em alguma medida, os próprios educadores são parte deste espírito cultural 

contra o qual devem lutar. Esta é uma questão difícil, para a qual este trabalho não 

tem resposta. O que ele pretende é anunciar que:   

 

O Brasil não pode continuar apoiado sobre valores relativos e 
exteriores tais como índices de alfabetização, de crescimento 
econômico, de representatividade política. O Brasil não pode continuar 
ignorando os valores autônomos da cultura. Por mais longínquo que o 
ideal nos pareça, o Brasil, para se tornar a nação por que todos os 
brasileiros suspiram, precisará algum dia enveredar pelo caminho da 
interiorização de seu comportamento. Os males que nos afligem não 
são exteriores, são internos. Somos nós mesmos os grandes 
responsáveis pelo marasmo intelectual e moral em que vivemos, e é 
esse marasmo que nos torna tão dependentes de circunstancias e 
fatores externos.659  
 

                                                           
657 MELLO, Mario Vieira de. O Conceito de uma Educação da Cultura, p.24. 
658 Ibid., p.278. 
659 Ibid., p.278. 
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