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RESUMO

Neste trabalho refletimos a relação do novo PNE, com as lutas reivindicativas dos movimentos sociais pela
educação como direito social. Sua motivação resulta de uma questão residual identificada durante a nossa
formação stricto sensu na UFRN cujas pesquisas tiveram como foco as políticas de Educação Superior. Os
resultados destas estão apresentados na tese: “A temática ambiental na educação superior: políticas, gestão
acadêmica e projetos de formação nos cursos da UERN” (PGE/UFRN) e na dissertação: “Educação para a
cidadania e ensino superior” (PGCS/UFRN). Ao pesquisarmos os processos de construção da política
educacional para a educação superior no Brasil, nos deparamos com a relevante contribuição dos movimentos
sociais. Em função dos propósitos dos trabalhos, não aprofundamos a questão, e esta foi retomada no
contexto do debate nacional sobre o novo PNE.

PALAVRAS-CHAVES: PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO; POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR; MOVIMENTOS
SOCIAIS

RESUMEN

En este trabajo reflexionamos sobre la relación del nuevo Plan Nacional de Educación (PNE) con las luchas
reivindicativas de los movimientos sociales por la educación como un derecho social. Su motivación resulta de
una cuestión residual identificada durante nuestra formación strictu sensu en la Universidad Federal de Rio
Grande do Norte (UFRN) cuyas investigaciones tuvieron como enfoque a las políticas de Educación Superior.
Los resultados de estas están presentados en la tesis: “La temática ambiental en la educación superior:
políticas, gestión académica y proyectos de formación en los cursos de la Universidad del Estado de Rio
Grande do Norte (UERN)” (PGE/UFRN) y en la disertación: “Educación para la ciudadanía y enseñanza
superior” (PGCS/UFRN). Al investigar los procesos de construcción de la política educacional para la educación
superior en Brasil, nos encontramos delante de la relevante contribución de los movimientos sociales. En
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función de los propósitos de los trabajos, no profundizamos el tema, y este fue retomado en el contexto del
debate nacional sobre el nuevo PNE.

PALABRAS-CLAVE: PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN; POLÍTICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR; MOVIMIENTOS
SOCIALES

1. INTRODUÇÃO

A presença de lutas e reivindicações pela educação como direito social provavelmente ocorreu em todo o
processo de organização e evolução da educação no Brasil, embora se verifique nos estudos da historiografia
nacional, e nas consequentes periodizações, poucos registros das ações empreendidas por diferentes
segmentos sociais em defesa da educação, nas diversas lutas contra as injustiças sociais no período Colonial
(1500 a 1822), Império (1822 a 1889) e primeira República (1889 a 1930). “Usualmente essas ações
aparecem nos registros e estudos históricos como acontecimentos marginais, disfunções à ordem social
vigente. Várias se transformaram em movimentos, lutas prolongadas, outras se institucionalizaram e foram
incorporadas ou absorvidas pela sociedade civil e política brasileira” (GOHN, 1995, p. 07).

Gonh, (1995) chama a atenção para a necessidade da realização de estudos sobre movimentos e lutas
empreendidas pela sociedade civil, em especial pelas camadas populares, em torno de demandas e
reivindicações. Para a autora, é fundamental que estes estudos recuperem a dimensão de resistência e de
combatividade dessas lutas, rejeitando abordagens que as classificam como simples revoltas ou atos de
insubordinação, rebeliões contra a ordem estabelecida e de desobediência civil.

No dizer de Santos (2007), o silêncio e a indiferença com que essas lutas foram tratadas pelas ciências sociais
é resultado do processo de produção de conhecimento, hegemônico até os dias de hoje, que se insere numa
escala dominante, centrada no universalismo, na globalização e na produção mercantil do trabalho e da
natureza. Recuperar a história dessa lutas implicaria na adoção de um novo modo de produção do
conhecimento perpassado pela dialética do mapeamento das ausências e das emergências, das pistas que
sinalizam uma nova cultura emancipatória na diversidade e multiplicidade do mundo, de compreender a
construção da democracia e da cidadania no possível histórico.

A produção dessa ausência torna as diversas lutas e manifestações pela educação fragmentada e descontínua
ao longo da história, tornando invisível e inteligível o seu contorno nas realidades sociais que contam a
história do Brasil. O seu desvelamento implicaria em aprimorar a identificação dos silêncios e das ignorâncias
que definem as incompletudes das culturas, das experiências e dos saberes produzindo a invisibilidade dessas
lutas (SANTOS, 2010).

Em decorrência dessa ausência, somente a partir do início do Século XX se tornam visíveis as lutas em torno
da educação pública no Brasil. Nos períodos anteriores, inclusive na segunda metade do Século XIX com a
eclosão de muitas lutas e mobilizações, a ausência da temática predomina. O relato dessas lutas convergem
para a questão da independência, da república, da abolição da escravatura. Logicamente essas questões
ocupavam a grande parte da agenda das lutas sociais, mas não exclusivamente. Neste sentido Gohn (1995)
assevera “podemos dizer que aqueles movimentos envolviam aspectos da luta pela cidadania e identidade,
assim como a luta por questões que interferiam no cotidiano dos meios coletivos urbanos.” (GOHN, 1995, p
40).

Há de convir que, os processos de naturalização das desigualdades sociais, de edificação de uma sociedade
hierarquizada e autoritária, da imposição de uma língua e de uma religião, da exploração da pessoa pelo
trabalho, dificilmente teriam se instalado na sociedade, sem a recorrência por parte dos dominantes, aos
mecanismos de convencimento e repressão. Dentre eles, a educação, a religião, os castigos físicos. Assim
como, sem resistências por parte dos dominados.

Cabe aqui relembrar, que quando teve início o processo de colonização, o território brasileiro era habitado por
numerosos povos indígenas, os quais tinham formas próprias de organização social e vivências de processos
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educativos na tribo, por meio de tradições, códigos de linguagens, danças, festas e rituais religiosos. Os
colonizadores trazem os Padres da Companhia de Jesus e de outras Ordens Religiosas para difundir valores,
docilizar os índios para a convivência servil e introduzir o princípio do trabalho a serviço do enriquecimento do
outro. Em outras palavras destruir o espírito comunitário, a mística na relação com a natureza e a liberdade
da mulher e das crianças na participação como igual na vida social. O êxito desse processo dependeria da
educação e da religião, como dois lados de uma mesma moeda que conduziria a conquista e submissão dos
nativos à nova ordem que se instalava no território. O uso dos dogmas e princípios cristãos se constituía
como preparação da mão-de-obra para os serviços domésticos e exploração das riquezas da terra.

Também em grande número foram os africanos capturados na África e trazidos para o trabalho escravo no
Brasil. Eles também tinham um modo próprio de ser e viver em sociedade, na linguagem, na religião, no
modo de produção, na vivência da afetividade, nos rituais, e na educação das novas gerações. As diferenças
entre a cultura dos portugueses, dos africanos escravizados e a dos nativos deram origem a muitos conflitos,
divergências e contestações, para além da forma de trabalho. Tribos inteiras foram dizimadas, outras se
rebelaram e resistiram, e outras se aculturaram. Os africanos já começam a resistência nos navios com fugas
e até com suicídio se jogando ao mar. A resistência mais organizada foram a dos quilombos e da
religiosidade.

Nossa compreensão é que nessa conflituosa arena já perpassava a questão da educação tipificada na
evangelização para a civilização dos indígenas alicerçada na formação de valores morais e éticos, de
comportamento adequado à estrutura social e política hierárquica e autoritária. A educação formal, segundo
os historiadores teve início em 1549, com a criação pelos Jesuítas de 17 colégios, seminários e internatos,
com quatro cursos: Elementar, Humanidades, Artes ou Ciências, Teologia e Filosofia, destinados aos filhos de
Portugueses (fazendeiros e Senhores de Engenhos). Os Jesuítas criaram também aldeamentos destinados à
catequese e civilização dos nativos.

Durante séculos a sociedade brasileira permaneceu patriarcal e agro-exportadora, fundada na grande
propriedade rural, na força de trabalho dos africanos e seus descendentes, na monocultura e na extração de
minerais. Durante séculos índios, africanos, posseiros, boticários, comerciantes, lavradores, meeiros,
barqueiros, oleiros, alfaiates, tecelões, abatedores, carregadores, benzadeiras, amas de leite, etc. se
organizaram e lutaram por direitos sociais. Algumas dessas lutas ganharam visibilidade e foram registradas,
como: O quilombo dos Palmares que teve início em 1630 e juntou vinte mil negros. Alguns historiadores
afirmam que antes deste surgiram, por volta de 1580, muitos outros quilombos. A guerra dos Mascates
(1710), a Conspiração do Rio de Janeiro (1794), a Conjuração baiana (1798); a Balaiada (1838 – 1841), a
Cabanagem (1835 – 1840), a Confederação do Equador (1824), o Movimento Praieiro (1848), a Guerra dos
Farrapos (1835 – 1845), a Inconfidência Mineira (1844 – 1848), dentre outras. Foram lutas contra a
prepotência, arrogância das oligarquias, centralização do governo, o monopólio de atividades comerciais, as
formas autoritárias de cobrança de impostos, a escravidão, as condições de vida da população e contra as
injustiças sociais.

Aqui, nos parece caber a seguinte questão: a educação destinada exclusivamente para os filhos das elites,
não se constituía também como uma injustiça social?
A pergunta só encontrará registros que subsidiem uma resposta somente a partir dos anos vinte do século
passado. Essa ausência aponta para a necessidade de estudos que busque nas experiências de resistência e
luta contra as injustiças sociais às reivindicações pelo acesso à educação, assim como outras lutas específicas
de minorias.

Ainda assim, parece-nos importante assumir como um fio condutor a ideia de que, a despeito de contextos
históricos, sociais e culturais diferentes, as lutas e reivindicações emergentes no debate nacional sobre a
política de educação superior, de certo modo, se inscrevem em uma linha complementar e em diálogo com as
lutas e reivindicações historicamente presentes na sociedade brasileira.

Embora a diversidade de práticas coletivas nem sempre sejam complementares, é possível identificar entre
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elas um elo que foi fortalecido em todo o processo de lutas e reivindicações contra as injustiças sociais e
evolução da organização da educação no Brasil. Esse forte elo diz respeito ao enfrentamento às causas da
desigualdade social como componente estrutural da sociedade brasileira, que em cada período histórico se
apresenta com um formato específico, o que demanda por parte da sociedade civil organizada diferente
formas de lutas e reivindicações, assim como amplia e/ou ressignifica bandeiras de lutas e formas de
resistência, mobilização e reivindicação.

Desse modo, podemos afirmar que a política de educação superior em curso no Brasil e a sua transformação
em política de estado, por meio do novo PNE (Lei 13.005 de 26 de junho de 2014), como articulador do
Sistema Nacional de Educação, é organizada a partir do amadurecimento do debate sobre a responsabilidade
do Estado na redução da desigualdade e o acesso à educação superior como direito social.

Como forma de dar vida a esse argumento, o nosso estudo nos conduziu a situar os movimentos sociais
emergentes a partir das últimas décadas do século XX numa continuidade histórica de resistências e
enfrentamentos à desigualdade social. E, as iniciativas em curso nas universidades, por meio do conjunto de
ações denominadas de Ações Afirmativas (AAs) como conquistas que respondem a uma demanda
historicamente construída.

À luz desse raciocínio percebemos que a principal sustentação política das AAs é a compreensão da
desigualdade social como componente estrutural da sociedade brasileira e sua estreita relação com a exclusão
social e étnica protagonizada pelo estado e sistema educacional aos negros e índios e aos povos do campo,
por meio dos processos simbólicos de inferioridade e invisibilidade, resultante de experiências de negação da
identidade social. A estes, se somam também as pessoas com deficiência e outras minorias organizadas em
torno da luta pela diversidade na educação superior. Suas reivindicações incorporaram elementos do
pertencimento e da diversidade cultural, por meio de ações de reconhecimento e reparação frente à
construção histórica da desigualdade social no Brasil e aos preconceitos presentes na educação.

Por meio das Ações Afirmativas, o Estado Brasileiro assume seu dever de promover e incentivar políticas de
reparações, no que cumpre ao disposto no Art. 205 da Constituição Federal de 1988, que assinala o dever do
Estado de garantir indistintamente, por meio da educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de
todos e de cada um, enquanto pessoa, cidadão ou profissional. Com base neste entendimento, o parecer do
Conselho Nacional da Educação na proposição da Lei 10.639/2003 (CNE/CP 003/2004), que torna obrigatório
o ensino de história e cultura afro-brasileira na educação básica, argumenta a importância da intervenção do
Estado para que as pessoas que estão postas à margem da sociedade, entre elas as afro-brasileiras, possam
romper o sistema meritocrático que agrava desigualdades e gera injustiça, ao reger-se por critérios de
exclusão, fundados em preconceitos e manutenção de privilégios para os sempre privilegiados.

Fica perceptível, que as ações afirmativas, se constituem em uma estratégia para superar as desigualdades
históricas na sociedade brasileira por meio da oferta de mais oportunidades de acesso à educação superior.
Embora o debate tenha ocupado a mídia nacional nos anos 2011/2012, em função da proposição e aprovação
da Lei Federal 12.711/2012, conhecida como a Lei de Cotas para as Universidades Federais, na verdade as
AAs incorporam um conjunto mais amplo de ações. Nestas, encontram-se políticas, programas e ações como:
o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); a política
de cotas para estudantes de escolas públicas, negros e índios (DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR); o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES); o PET CONEXÕES DE SABERES – direcionado
para os estudantes universitários beneficiários das ações afirmativas no âmbito das universidades públicas,
com prioridade para jovens das comunidades do campo, quilombola, indígenas e em condições de
vulnerabilidade social; o Programa Acessibilidade na Educação Superior e de formação continuada de
professores da educação básica (INCLUIR); Programa de formação continuada de professores para a
implantação da Lei 10.639/2003 e para a educação quilombola, e de apoio às ações dos Núcleos de Estudos
Afro-Brasileiros (Neabs) ou correlatos (UNIAFRO); Cursos de licenciaturas específicos para a formação de
professores indígenas para o exercício da docência nas escolas indígenas (PROLIND); Cursos de licenciaturas
em Educação do Campo (PROCAMPO); Programa de apoio nas universidades à criação de grupos de
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Assessoria Jurídica Popular, ressignificando o ensino de direito por meio de práticas emancipatórias e de uma
nova cultura jurídica (RECONHECER).

As ações dos programas acima relacionados são desenvolvidas pelas universidades públicas por meio de
editais ou apresentação de propostas, cujos projetos justifiquem o compromisso da universidade proponente,
no esforço para corrigir as desigualdades sofridas, por quilombolas, indígenas, camponeses, pessoas com
deficiências, professores da educação básica. Porém, compõe ainda a política de educação superior: o
programa de expansão da educação tecnológica e superior pública por meio da criação de novas instituições,
campi e cursos; a Universidade Aberta do Brasil (UAB); o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o
Programa Universidade para Todos (PROUNI).

Esse conjunto de ações, é coordenado, na sua maioria, pelo Ministério de Educação (MEC) e envolve várias
secretarias, mas especialmente, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI), criada, em junho de 2004, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos
sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da educação inclusiva,
dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando à efetivação de políticas públicas
transversais e intersetoriais em articulação com os sistemas de ensino.

Construídas no interior dos movimentos sociais, as ações afirmativas são conquistas políticas e educacionais
permeadas pelas ideias de democracia, multiculturalismo, diferença e igualdade. Questionam desigualdades
sociais históricas que se transformaram em desigualdades educacionais, estereótipos e preconceitos
étnico-raciais, regionais, de gênero e geracionais, trazendo para a linha de frente as contradições dos
conceitos universais que escondem as desigualdades historicamente construídas por meio de um complexo
ordenamento social. Provocam às universidades a repensar a sua missão como instituição pública e bem
social.

1. OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO
PNE (2014-2024).

A convergência de diversas lutas sociais pelo direito à educação e as iniciativas adotadas nos últimos anos
incidiram fortemente na elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio 2014-2024 (PNE), seja
pela inserção de propostas, seja pela participação ativa dos movimentos sociais nos espaços de interlocução e
elaboração do PNE.

Nesta direção identificamos, que o debate nacional em defesa da escola pública e com foco na perspectiva da
organização da educação por meio de um plano nacional teve início nos anos 30 do século XX. O contexto era
de disputa política pela condução das ações a serem desenvolvidas pelo recém-criado Ministério da Educação
e Saúde Pública (MASP), em 1930; de caloroso debate sobre a preparação da Assembléia Constituinte de
1933; de institucionalização de instâncias de proposição e normatização de matérias referentes à educação,
por meio da criação do Conselho Nacional de Educação (CNE), instituído pelo Decreto nº 19.850, de 11 de
abril de 1931; e de organização política de educadores.

O primeiro documento público a apresentar a necessidade da organização da educação nacional por meio de
um plano geral foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova[iii], em 1932, mas esse grito que ecoou no
cenário nacional estava presente também em diversos outros fóruns, como no Conselho Nacional de Educação
(CNE) e na Associação Brasileira de Educadores (ABE), principalmente na V Conferência Nacional de
Educação, realizada em Niterói.

Os esforços de educadores, do movimento social organizado em torno da educação e do CNE resultaram,
ainda durante o século passado, na elaboração de dois planos.

O primeiro foi elaborado no período de 17 de fevereiro a 17 de maio de 1937, em 50 reuniões plenárias do
CNE. O anteprojeto foi entregue ao Ministro de Educação em 18 de maio de 1937 para os procedimentos

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_participacao_dos_movimentos_sociais_na_construcaoaprovacao_do_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



formais, tais como encaminhamento à Presidência da República e envio à Câmara dos Deputados. Na Câmara,
o projeto foi encaminhado para apreciação na Comissão de Cultura e Educação, porém, o golpe de estado de
Getúlio Vargas dissolve o poder legislativo, e os ideais de organização da educação nacional são suplantados
durante o denominado Estado Novo.

O segundo foi elaborado e aprovado em 1962, como proposição da primeira LDB (Lei 4.024/61), mas em
decorrência das turbulências políticas que antecederam o Golpe Militar e as consequentes rupturas com as
ideias democráticas e com o modelo de educação presente no referido plano, não seria executado.

Pelo exposto, podemos dizer que, antes do século XXI, não houve efetivamente no Brasil um Plano Nacional
de Educação. Em 1937 o plano elaborado pelo CNE não foi aprovado pelo Poder Legislativo nem sancionado
pelo Executivo, permanecendo na condição de anteprojeto, e o plano elaborado e aprovado pelo CFE em 1962
não foi implementado. Somente em 09 de janeiro de 2001, é finalmente aprovado o Plano Nacional de
Educação para o primeiro decênio do Século XXI.

O PNE 2001 – 2010 aprovado na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), foi originado
a partir da pressão social de diversos movimentos sociais e várias entidades, que reivindicavam o
cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/1996), que estabelece o prazo de
um ano para o governo federal, com a participação dos estados, municípios e da sociedade, elaborar e
acompanhar o Plano Nacional de Educação com vigência de dez anos.

Apesar da participação da sociedade civil organizada se constituir em preceito legal, o processo de elaboração
do PNE não ocorreu em um espaço de diálogo entre governo e sociedade, resultando em duas propostas no
Congresso Nacional: uma apresentada pelo poder executivo e outra pela sociedade civil.

A proposta da sociedade civil - “PNE: proposta da sociedade brasileira” - foi elaborada em um amplo debate
coordenado pelo Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, composto inicialmente por 15 entidades, que
durante as mobilizações em torno da bandeira da educação pública no período constituinte e também no
período de elaboração e debate da LDB 9394/1996 foi fortalecido e ampliado, com a adesão de diversas
outras organizações. Durante o I e o II Congresso Nacional de Educação (CONED) realizados em 1996 e
1997, respectivamente, a proposta é aprovada e encaminhada ao Congresso Nacional. Depois de um longo
processo de debate envolvendo as duas propostas, em 2001, o Congresso Nacional aprova a proposta
apresentada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, por meio da Lei 10.172/2001. Ainda assim, o
projeto teve nove vetos presidenciais, todos voltados para o financiamento, cinco dos quais para o ensino
superior.

Saviani (2007) considera que a proposta do MEC, dado o empenho em reorganizar a educação na égide da
redução de custos traduzida na busca da eficiência sem novos investimentos, revelou-se um instrumento de
introdução da racionalidade financeira na educação. Pelo empenho em se guiar pelo princípio da "qualidade
social", poderíamos considerar que a referida proposta entende o plano como um instrumento de introdução
da racionalidade social na educação.

Com relação à educação superior, apresenta 35 objetivos e metas. Na leitura que fizemos dessas metas
compreendemos que das 35 metas apresentadas, pelo menos dez[iv] estão diretamente relacionadas, às
lutas dos movimentos sociais pela educação superior como direito social.

As metas propostas se confrontam com os cinco vetos do presidente Fernando Henrique Cardoso ao sancionar
o texto aprovado pelo Congresso Nacional, uma vez que estes estavam relacionados à ampliação de recursos
financeiros. O que revela, na época, a falta de interesse por parte do Governo Federal de investimento na
educação superior.

Salienta-se, porém, que embora a elaboração e aprovação do PNE tenham ocorrido no Governo de Fernando
Henrique Cardoso, assim como o início da sua vigência, a sua implementação se deu efetivamente durante as
duas gestões do governo Lula (2003-2010). As dificuldades de efetivação das ações propostas, de certo
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modo, colaborariam para o aprimorando do referido plano e ao mesmo tempo para a incorporação de
algumas demandas da sociedade brasileira, como por exemplo, o conjunto de iniciativas denominadas de
Ações Afirmativas.

Os processos de avaliação e a constituição de espaços de debates e proposição das políticas públicas como as
conferências nacionais, sobretudo as relacionadas com a educação, com o pertencimento etnico-racial e com
os direitos humanos colaboraram para o acúmulo de debate para a proposição do PNE 2011-2020 e a
viabilização de espaços de debate e elaboração de propostas.

Neste sentido, o debate ocupou espaços para além do setor educacional e daqueles constituídos para
diálogos, proposições e construção de acordos. Dentre os quais destacamos a Conferência Nacional de
Educação (CONAE) realizada de 28 de março a 1º de abril de 2010, em Brasília/DF, que foi precedida de
conferências municipais, intermunicipais e estaduais, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e o Fórum
Nacional de Educação (FNE). Porém, o PNE ocupou o debate também na Câmara Federal, onde foi alvo de
intensa batalha, mas especificamente nas Comissões de Educação e Cultura (CEC) da Câmara dos Deputados
e do Senado, por ocasião das apresentações e aprovações de emendas. Um processo que contou com ativa
participação dos movimentos sociais e resultou em 2.916 emendas, se constituindo como o projeto que mais
recebeu emendas, superando inclusive a Constituição Federal em 1988.

O novo PNE foi aprovado na Câmara dos Deputados em 28 de maio de 2014, e sancionado pela presidenta
Dilma Rousseff em 25 de junho do ano corrente, sem nenhum veto. Os protagonistas envolvidos em seu
processo de construção e aprovação atribuem essa conquista a significativa presença dos movimentos sociais
em todo processo de elaboração, que tomou como referência as deliberações da CONAE 2010 e intensificou
com outras proposições.

1. CONCLUSÕES

Apresentamos como objetivo principal deste trabalho, discutir a relação dos Movimentos Sociais com a
construção/aprovação do novo PNE. Neste sentido, buscamos articular a atual política de educação superior
que está sendo executada pelas universidades públicas e são reafirmadas no PNE 2014 – 2024, com as lutas
e as mobilizações dos movimentos sociais pela educação como direito social, evidenciando o caráter histórico
e o elo decorrente do enfrentamento às desigualdades sociais que se apresentam em cada época com
contornos específicos.

Quanto ao PNE refletimos que, apesar da atualidade, a temática não é nova. Para fundamentar a afirmação
lançamos mão da história na recuperação de alguns fatos que demonstram que por meio das lutas gerais a
reivindicação de um Plano Nacional de Educação surge no início dos anos 30 do século passado.

Destaca-se, que embora tenha havido duas iniciativas de um Plano Nacional de Educação no Brasil (1937 e
1962) essa demanda só efetivamente se concretizou em 2001, quando é aprovado pelo Congresso Nacional e
sancionado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso o PNE 2001-2010 em 09 de janeiro de 2001, com
nove vetos presidenciais, dentre esses cinco com relação à ampliação de investimentos na educação superior.
Porém, com a mudança política no cenário nacional, com as eleições presidenciais, o PNE passa a ser
implementado pelo governo Lula (2003-2010). Apesar da concepção de educação, dos vetos e do formato do
plano, o governo federal incorpora algumas demandas dos movimentos sociais.

Dentre essas ações destacam-se as políticas de ações afirmativas como uma das iniciativas de
democratização do acesso ao ensino superior. Os programas que integram o conjunto das ações afirmativas
foram aprovados por meio de intensas batalhas na Câmara dos Deputados Federais e no Senado, tal qual
ocorreu recentemente nos processos de tramitação do PNE 2014-2024 e do grande debate sobre o
financiamento da educação pública. A batalha política nestes espaços nos levou a conclusão de que o atual
antagonismo se organiza em torno da redução/manutenção das desigualdades sociais historicamente
construídas no Brasil e dos privilégios decorrentes para um grupo social, em detrimento de segmentos sociais
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com histórico de desvantagens econômicas, políticas e sociais acumulativas e decorrentes de políticas
adotadas pelo estado brasileiro e pelo sistema educacional.
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.

[iii] Foram signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação 26 intelectuais brasileiros. Na sua maioria
professores, mas também pessoas atuantes na mídia impressa e/ou radiofônica: Fernando de Azevedo,
Afrânio Peixoto, A. De Sampaio Dória, Anísio Spínola Teixeira, M. Bergstöm Lourenço Filho, Roquette Pinto,
J.G. Frota Pessoa, Júlio de Mesquita Filho, Raul Briquet, Mário Casassanta, C. Delgado de Carvalho, A. Ferreira
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Francisco Venâncio Filho, Paulo Maranhão, Cecília Meireles, Edgar Susseking de Mendonça, Armanda Álvaro
Alberto, Garcia de Rezende, Nóbrega da Cunha, Paschoal Lemme e Raul Gomes.

[iv] As metas propostas para a educação superior presentes no PNE 2001-2010 que respondem demandas
dos movimentos sociais, na nossa avaliação são as que obedecem no referido plano a seguinte numeração:
01, 02, 03, 11, 12, 13, 19, 31, 34, 35. O estudo mais detalhado encontra-se no artigo: A ressonância dos
movimentos sociais na política de educação superior apresentado no XVI Congresso Brasileiro de Sociologia
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