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A presente dissertação visa explicitar qual ou quais as concepções de educação 

defendida pelo Partido dos Trabalhadores no período que compreende 1989 e 1999, a 

partir  dos Encontros Nacionais de Educação do PT, que ocorreram neste intervalo. 

Serão alvos das nossas análises o I  

ENEd/ PT, o 2o. ENEd/PT e o 4o. ENEd/PT, visto que os documentos do 3o. ENEd/PT 

não foram localizados. Muitas foram as discussões que permearam estes encontros que 

originaram uma defesa em prol da educação brasileira e da escola pública 

prioritariamente, o que não excluiu os debates sobre o ensino privado no Brasil. Desta 

feita, o Partido dos Trabalhadores, quando da defesa radical das idéias socialistas, em 

princípio e meados da década de 1980, e da afirmativa de que o PT era um partido “feito 

pelos e para os trabalhadores”, não logrou muito êxito nas disputas eleitorais das quais 

participou. Como conseqüência, modificou seu discurso. Seu principal líder e atual 

Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva passou de uma imagem de operário 

simples para a de um metalúrgico que havia vencido. A defesa do partido passou a ser 

não somente em prol dos trabalhadores, mas em prol dos cidadãos brasileiros. Esta 

mudança igualmente foi perceptível nas propostas e debates na área educativa.  
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ABSTRACT 

 

 

The dissertation aim explaining which of the education’s conception supported by the 
working Party between 1989 and 1999 based on PT National meeting Education which 
occurred within. The ENEd/PT, the 2o. ENEd/PT and the 4o. ENEd/PT will be the 
object of our analysis once the 3o. ENEd/PT documents have not been found. There 
were many discussions that permeated the meetings whose out come in favour of 
brazilian education and priorizing public  school which has not ruled out the debates on 
private teaching in Brazil. Therefore, with there stir socialism based ideas, in the earlier 
and middle 80’s and the assertion that PT was party made by and for the working class, 
did not succed in the polls. Consequently modified its speech and change the way it 
looked. It’s main leader and Present President of Brazil Luís Inácio Lula da Silva shift 
from a humble working class man to metalluray that has succeed. The party argument 
shift from not only been in favour of in the working class but in favour of Brazilians 
citizens. This change has been both noticed twrough the proposals on debates in 
education field. 


