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RESUMO 

Esta tese versa sobre as evidências da conciliação política no processo de 
construção do Plano Nacional de Educação – PNE 2014/2014. O conceito de 
conciliação política adotado neste trabalho fundamenta-se na obra de Michel Debrun 
(1983) que a define como um arquétipo político-ideológico que se caracteriza como 
um meio de reforçar o poder daqueles que o detém apoiando-se no hiato existente 
entre grupos dominantes e camadas subalternas seja no seu aspecto econômico, 
cultural, social ou político. A pergunta central da pesquisa resume-se em identificar 
se a conciliação política constituiu-se na principal característica que tem prevalecido 
na elaboração de políticas educacionais evidenciando-se como uma estratégia. O 
objetivo geral da pesquisa é analisar como a conciliação política efetivou-se no 
processo de construção do PNE e os objetivos específicos buscam 
caracterizar como a conciliação política tem prevalecido na elaboração de políticas 
educacionais diante de influências e interesses diversificados; identificar os conflitos 
que emergiram entre grupos de interesses e suas motivações; sistematizar a forma 
como a conciliação política marcou o diagnóstico, a construção dos objetivos  e 
metas do PNE/2014-2024; identificar resultados da ação da conciliação política a 
partir da análise de documentos oficiais que compuseram o processo de construção 
do plano. Defende-se que, a conciliação política foi estratégia utilizada nos 
momentos de debate do PNE. Em um contexto de participação social e constituição 
de espaços públicos de várias categorias de trabalhadores, a conciliação mostra-se 
como ferramenta para a solução de conflitos e negociação de interesses. Considera-
se o cenário nacional da educação em que transcorrem os procedimentos para a 
aprovação e sanção da lei que institui o Plano Nacional de Educação para o período 
de 2014 a 2024. Investiga os conflitos de interesse que tiveram relevância no 
processo constituindo-se em objeto da conciliação política identificando as 
estratégias da conciliação política que foram codificadas e agrupadas por categorias. 
Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram: identificação dos atores sociais 
participantes do processo de construção do PNE, agrupados em três segmentos: 
legislativo, intelectuais e sociedade civil; participação seguida de observação e de 
participação efetiva no debate do PNE nos espaços públicos, em particular durante a 
Conferência Nacional de Educação; entrevista de oito sujeitos dos três segmentos 
mencionados. Constata-se como resultado desta pesquisa, que os conflitos de 
interesses se apresentam no interior da sociedade civil e entre esta e o Executivo, 
sendo mediados pelo Legislativo evidenciando as estratégias da conciliação política 
utilizadas para fortalecer o processo de construção do PNE tanto por meio de 
cooptação da sociedade civil pelo executivo, como entre as entidades que compõem 
a sociedade civil. 

PALAVRAS CHAVE: conciliação política, política educacional, participação, conflito 
de interesses e PNE 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis deals with the evidence of political reconciliation in the construction of the 
National Education Plan - PNE 2014/2014. The concept of political compromise 
adopted in this work is based on the work of Michel Debrun (1983) which defines it 
as a political and ideological construct that is characterized as a means of 
strengthening the power of those holding him leaning on the gap between groups 
dominant and subaltern classes is in its economic aspect, cultural, social or political. 
The central research question boils down to identify the political reconciliation 
constituted the main feature that has prevailed in educational policy-making is 
showing as a strategy. The overall objective of the research is to analyze how the 
political reconciliation effected in the PNE construction process and the specific 
objectives seek to characterize as political reconciliation has prevailed in educational 
policy-making in the face of influences and diverse interests; identify conflicts that 
emerged between interest groups and their motivations; systematize the way political 
reconciliation marked the diagnosis, the construction of the objectives and the NAP / 
2014-2024 targets; identify action results of political reconciliation from the analysis 
of official documents that formed the plan of the construction process. It is argued 
that the policy was reconciliation strategy used in times of PNE debate. In a context 
of social participation and creation of public spaces for various categories of workers, 
the reconciliation is shown as a tool for conflict resolution and negotiation of interests. 
It is considered the national stage of education who spend the procedures for 
approval and sanction of the law establishing the National Education Plan for the 
period 2014 to 2024. It investigates the conflicts of interest that had relevance in the 
process constituting an object political reconciliation identifying the strategies of 
political reconciliation that were coded and grouped by categories. The 
methodological procedures of the research were: identification of social actors 
participating in the construction of the NAP process, grouped into three segments: 
legislative, intellectuals and civil society; participation followed by observation and 
effective participation in the NAP debate in public areas, particularly during the 
National Conference on Education; interview eight subjects of the three segments 
mentioned. It appears as this search, that conflicts of interest are presented within 
civil society and between this and the Executive, Legislative and mediated by 
highlighting the strategies of political reconciliation used to strengthen the PNE 
construction process both through co-option of civil society by executive, and 
between the entities that make up civil society. 

KEY WORDS: political accommodation, education policy, participation, conflict of 
interest and PNE 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A análise histórica da construção das políticas públicas educacionais no 

Brasil aponta para o recorrente movimento conciliatório existente no cenário 

político e social, em que se estabeleciam planos e metas para a educação 

nacional, constitui-se como temática desta pesquisa. Entretanto, a instituição 

de um Plano Nacional de Educação como instrumento que orienta e estabelece 

as políticas educacionais, na forma de um projeto de lei, é bastante recente. 

Sua origem remonta ao “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, que em 

1932 propunham a reconstrução educacional, por meio de um plano fixado em 

bases científicas, com sentido unitário, que articulava toda a hierarquia das 

instituições, desde a escola infantil, até a secundária e a superior. (HISTEDBR, 

2006 p.196). Mas, somente a partir do texto da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 que a ideia de um plano nacional, com força de lei 

foi contemplada pelo artigo 214. O referido artigo dispõe que o plano nacional 

de educação deve articular o ensino em seus diversos níveis, buscando a 

integração com o Poder Público para a erradicação do o analfabetismo; a 

universalização do atendimento escolar; a melhoria da qualidade de ensino; a 

formação para o trabalho e a promoção humanística, científica e tecnológica do 

País.  

Oito anos depois, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

promulgada em dezembro de 1996, determinou no artigo 9º, que cabe à União 

a elaboração do Plano Nacional de Educação, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios. E, ainda, o artigo 87, que instituiu a 

“Década da Educação”, devendo esta ter seu início um ano a partir de sua 

publicação, define no parágrafo primeiro que após a publicação desta Lei, a 

União deverá encaminhar o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e 

metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos, para o Congresso Nacional, atendendo o prazo 

estabelecido nesta Lei. 
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Em 11 de fevereiro de 1998, o Ministério da Educação encaminhou o 

Plano Nacional de Educação do Executivo que tramitou anexo a proposta 

elaborada coletivamente, por professores, profissionais da educação e 

estudantes, produzidas no âmbito do Congresso Nacional da Educação – II 

CONED em 1997. O texto aprovado pelo Congresso e transformado na Lei 

10.172 publicada em nove de janeiro de 2001, determinando as metas para a 

educação para os próximos dez anos. 

O ano de 2010, marcado pelo término da vigência deste PNE e pela 

necessidade de elaborar o novo plano para a década 2011/20201, retomou 

discussões travadas no passado sobre as questões educacionais que voltam a 

permear o novo PNE. Reflexões sobre o cumprimento das diretrizes e metas 

dispostas no PNE que se extinguiu, sobre a atual situação os avanços 

alcançados e as necessidades de definir rumos para a educação brasileira 

foram a tônica das disputas de interesses, tal como se deu na construção do 

primeiro plano em forma de lei.  

Visando uma ampla participação da sociedade civil neste processo, o 

Ministro da Educação, Fernando Haddad publicou em setembro de 2008, a 

portaria que constituiu a comissão organizadora da Conferência Nacional da 

Educação – CONAE, com o objetivo de promover, coordenar e monitorar a 

Conferência, que foi precedida de encontros regionais, municipais e 

intermunicipais, garantindo ampla mobilização e participação democrática dos 

os setores da sociedade. Constituída como um espaço público de discussão da 

educação brasileira, a CONAE articulou-se com diferentes atores sociais e do 

governo em prol da construção de um projeto nacional de educação e de uma 

política de Estado. (Documento Referência – CONAE 2010, p.4).  

                                                           
1 O prazo de duração do PNE teria inicio em 2011, mas em decorrência do tempo de 
tramitação, até a sanção presidencial, o PNE passa a viger para a década de 2014 a 2024. 
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 Foram designadas trinta e cinco entidades2 para compor a 

comissão incumbida de produzir um documento referência para servir de base 

para as discussões que aconteceriam nas conferências realizadas nos Estados 

e Municípios durante o ano de 2009. Todo este movimento teve seu ápice na 

Conferência Nacional de Educação - CONAE, em março de 2010 em Brasília, 

que contou com a participação de cerca de dois mil e quinhentos delegados 

representando diversos segmentos sociais. O documento referência composto 

por seis eixos temáticos, foi amplamente discutido durante a CONAE em 

colóquios que possibilitavam a participação democrática dos atores sociais 

engajados em defender seus pontos de vista e interesses dos grupos que 

representam. 

Esta pesquisa examina a conciliação política como estratégia presente 

no processo de elaboração do Plano Nacional de Educação – 2014 – 2024. 

Propõe-se defender, nesta tese, que, tal como tende a ocorrer no Brasil, 

segundo mostra Debrun (1983, p.13), para quem os “eixos da política brasileira 

não mudaram desde o Império”, e Saviani (2008), em sua análise das 
                                                           
2 As 35 entidades designadas pelo Art. 2º da Portaria Ministerial, 10/2008 são: Secretaria 
Executiva Adjunta do Ministério da Educação;Secretaria de Educação Básica do Ministério de 
Educação; Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação;  Secretaria de 
Educação Especial do Ministério de Educação;  Secretaria de Educação a Distância do 
Ministério de Educação;  Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 
Educação;  Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério de 
Educação;  Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado; Comissão de Educação e 
Cultura da Câmara dos Deputados;  Conselho Nacional de Educação;  Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES;  Associação Brasileira 
dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM; XIII - Confederação 
Nacional de Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN; Associação Brasileira das 
Universidades Comunitárias -  ABRUC; Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de 
Educação Tecnológica - CONCEFET;  Conselho Nacional de Secretários de Educação - 
CONSED;  União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME;  Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação CNTE; Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Ensino - CONTEE;  Federação de Sindicatos de Trabalhadores de 
Universidades Brasileiras - FASUBRA; Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 
Ensino Superior - ANDES/SN;  Fórum de Professores das Instituições Federais de Ensino 
Superior - PROIFES; Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e 
Profissional - SINASEFE; Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação - FNCEE;  
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME;  União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas - UBES; União Nacional dos Estudantes - UNE; Confederação 
Nacional das Associações de Pais de Alunos - CONFENAPA; Representação da Comunidade 
Científica; Representação Social do Campo; Representação dos Movimentos de Afirmação da 
Diversidade;  Representação da Articulação de Movimentos em Defesa do Direito à Educação; 
Representação das Entidades de Estudos e Pesquisa em Educação; Representação das 
Centrais Sindicais dos Trabalhadores; Representação das Confederações dos Empresários e 
do "Sistema S". 
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estratégias políticas no Congresso Nacional, que a conciliação constitui-se na 

principal característica ou estratégia que tem prevalecido na elaboração de 

políticas educacionais. 

Defende-se que, na construção do Plano Nacional de Educação, a 

conciliação política foi estratégia presente, mesmo em meio ao discurso e 

prática da participação social nos espaços públicos de debate educacional. 

Estratégia fundamental para lidar com conflitos e interesses opostos manifestos 

nos vários momentos de debate do PNE. A participação social buscou romper 

com as relações de poder, que até então prevaleceram no Brasil justificando-se 

como uma forma de mobilização democrática através da CONAE, da 

articulação da sociedade civil, dos movimentos sociais e de alianças e 

negociações no Congresso Nacional, contudo, prevaleceram os objetivos 

históricos da conciliação política: “a perpetuação das condições existentes”.   

 Assim, esta investigação busca reconstruir as estratégias de 

conciliação política que se evidenciam no contexto da participação social por 

meios das conferências e no âmbito do Congresso Nacional, notadamente no 

poder legislativo, que pautaram as definições em torno do diagnóstico, dos 

objetivos, metas, recursos etapas de implementação, formas de avaliação e 

controle social do referido PNE, apontando como se deu o jogo político em 

torno de interesses opostos e, muitas vezes incompatíveis, no contexto 

democrático do país. 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar como a conciliação política 

efetivou-se no processo de construção do PNE. Inicialmente definiram-se os 

atores sociais envolvidos no processo de elaboração do Plano, identificados 

em três setores centrais, a saber: O primeiro deles, o segmento de intelectuais 

que analisam a educação brasileira3, participou de debates sobre o PNE, com 

                                                           
3 Gilberto Garcia - Doutor em Filosofia, Presidente da Câmara do Ensino Superior do CNE e da 
ABRUC; Luis Fernandes Dourado - Doutor em Educação, Pós Doutor em Ciências Sociais; 
membro da Câmara de Educação Superior do CNE, do Conselho Superior e do Conselho 
Técnico Científico da CAPES; Dermeval Saviani - Doutor em Filosofia, livre-docente, é 
Professor Emérito da UNICAMP, Pesquisador Emérito do CNPq e Coordenador Geral do 
Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR); Naura 
Syria Carapetto Ferreira - Doutora em Educação: História, Política, Sociedade; Professora 
aposentada da Universidade Federal do Paraná; professora titular da Universidade Tuiuti do 
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produção e publicação científica sobre a temática. O segundo segmento 

selecionado representa a CONAE4 e o terceiro segmento foi composto por 

parlamentares da Câmara dos Deputados5, que participaram da tramitação do 

PL 8.035/2010. 

Por meio de entrevistas com atores sociais, identificados a partir de sua 

participação, direta ou indireta, no processo de elaboração do Plano buscou-se 

conhecer quais os principais pontos de conflito emergiram nos debates e quais 

decisões foram tomadas a partir dos impasses apresentados. Foram feitas oito 

entrevistas submetidas aos procedimentos da Análise de Conteúdo, utilizando 

o software WebQDA, destinado a investigação qualitativa, adequado para criar 

categorias, controlar, filtrar, questionar os dados e responder às questões de 

investigação. 

A análise se deu, também, por meio de pesquisa documental na 

comparação entre cinco documentos dispostos em ordem cronológica, na linha 

de tempo em que se deu o processo de construção do plano. O documento 

referência da CONAE, o documento final da CONAE, o PL 8.035/2010, o 

substitutivo do Senado e a Lei 13.005/2014 que aprova o PNE 2014/2024. A 

condição de participante da pesquisadora possibilita o uso do documento 

caracterizado como “diário de campo”, que traz observações importantes sobre 

o tema, registradas durante o acompanhamento do processo de construção do 

PNE, em diferentes contextos em que se deu a participação da sociedade civil. 

A análise dos dados obtidos nas entrevistas foi realizada com base nos 

procedimentos de Análise de Conteúdo indicados por Bardin (2007), que 

possibilita uma leitura singular das visões fornecidas pelos sujeitos do estudo, 

definida como: 

                                                                                                                                                                          
Paraná; colaboradora da Universidade do Minho; associada da ANPAE; sócia fundadora da 
Sociedade Brasileira de História da Educação e do Centro de Estudos Educação e 
Sociedade.Carlos Roberto Jamil Cury - Doutor em Educação: História, Política, Sociedade; 
pós-doutor na área de Direito à Educação; Professor adjunto da PUC-MG; foi membro do 
Conselho Estadual de Minas Gerais e do CNE; é pesquisador do CNPq. 

4 Francisco das Chagas Fernandes - Coordenador da CONAE e presidente do FNE. 
5 Deputado Lelo Coimbra -  Presidente da Comissão Especial de Educação da Câmara dos 
Deputados na tramitação do PNE;Deputado Ângelo Vanhoni -  Relator do PNE na Câmara dos 
Deputados. 
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[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a interferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p. 42). 

 

Visando organizar cronologicamente a Análise do Conteúdo, Bardin 

(1977, p. 95), estabeleceu três fases de análise: 1- pré-análise; 2- exploração 

do material; 3- tratamento dos resultados, a interferência e a interpretação. 

Cada uma destas fases possui características próprias e devem ser 

desenvolvidas sempre na mesma ordem.  

A pré-análise segundo Bardin (1977, p. 95) “é a fase de organização 

propriamente dita”, que corresponde a um período de intuições que tem por 

objetivo operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais conduzindo-as a um 

esquema de desenvolvimento de operações contínuas, o qual segue um plano 

de análise. Três fatores, que não se sucedem obrigatoriamente, devem ser 

estabelecidos nesta fase: a escolha dos textos das respostas, a formulação de 

hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a 

interpretação final. Nessa fase, torna-se possível a realização de recortes do 

texto em unidades, buscando a categorização e codificação os dados 

(BARDIN, 1977, p. 100). 

A segunda fase, exploração do material, compreende a administração 

sistemática das decisões tomadas e das operações de codificação e 

categorização realizadas na fase anterior. A codificação é definida por Bardin 

(1977, p. 103) como “um processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem 

uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo”. Ela abrange 

uma transformação, efetuada segundo regras precisas dos dados brutos do 

texto, por recorte, agregação e enumeração, que permite ao pesquisador 

atingir a representação do conteúdo textual.  
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A análise das entrevistas ateve-se às orientações de Gibbs (2009, p. 64) 

de determina o afastamento do pesquisador das descrições, principalmente 

com termos dos entrevistados, devendo passar para o nível mais categórico, 

analítico e teórico da codificação, que permitem gerar “códigos analíticos”, que 

são termos empregados pelos entrevistados que podem ser interpretados  

Gibbs enfoca uma abordagem para a codificação que coaduna com o 

propósito desta pesquisa. Trata-se da Teoria Fundamentada, cujo “foco central 

esta em gerar de forma indutiva, ideias novas ou hipóteses a partir dos dados, 

em vez de testar teorias especificadas de antemão” (GIBBS, 2009, p. 71). As 

novas teorias emergem dos dados e por eles são sustentadas e 

posteriormente, essas novas ideias deverão ser relacionadas à teoria existente. 

A categorização, que constitui um dos procedimentos do processo de 

análise dos dados, é definida por Bardin (1977, p. 117) como “uma operação 

de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 

e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

critérios previamente definidos”.  

Para Bardin (1977, p. 120), as categorias podem ser consideradas boas 

ou más. A autora chama a atenção para o fato de que, para as categorias 

serem consideradas boas, devem dispor de algumas características tais como: 

a exclusão mútua (cada elemento só pode existir em uma categoria), a 

homogeneidade (um único princípio de classificação deve orientar sua 

organização e diferentes níveis de análise devem ser separados em outras 

análises sucessivas), a pertinência (referente ao material de análise escolhido 

e ao quadro teórico definido), a objetividade e a fidelidade (as diferentes partes 

do mesmo material devem ser codificadas da mesma maneira, mesmo quando 

submetidas a varias análises) e por fim, a produtividade (produção de 

resultados férteis em interferências, hipóteses novas e dados exatos).  

A terceira e última fase da Análise de Conteúdo é o tratamento dos 

resultados obtidos e a interpretação. Esta fase possibilita inferências e 

interpretações das categorias produzidas a propósito dos objetivos previstos. 

Segundo Franco (2005, p. 26), a inferência é um procedimento intermediário 
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que permite a passagem explícita e controlada da descrição à interpretação. 

Para essa autora, “os resultados da Análise de Conteúdo devem refletir os 

objetivos da pesquisa e ter como apoio indícios manifestos e capturáveis no 

âmbito das comunicações emitidas” (FRANCO, 2005, p. 24-25).  

Assim, a partir da análise das entrevistas foram definidas as categorias 

buscando indicadores de convergência entre os atores sociais pesquisados e 

enquadrados nos critérios definidos. Estes dados, uma vez categorizados 

permitiram elaborar inferências que visam responder à questão dessa tese.  A 

sistematização por meio do software webQDA gerou tabelas que apresentam 

cruzamentos de dados com informações quantitativas das referências 

identificadas na pesquisa. A transposição das tabelas para o texto da tese não 

permite que se faça a leitura imediata sem o apoio do software, então as 

referências estão descritas em apêndices para facilitar o acompanhamento 

lógico da análise dos dados. 

Os objetivos específicos procuram caracterizar como a conciliação 

política tem prevalecido na elaboração de políticas educacionais diante de 

influências e interesses diversificados; identificar os conflitos que emergiram 

entre grupos de interesses e suas motivações; sistematizar a forma como a 

conciliação política marcou o diagnóstico, a construção dos objetivos  e metas 

do PNE/2014-2024; indicar resultados da ação da conciliação política a partir 

da análise de documentos oficiais que compuseram o processo de construção 

do plano. 

No contexto do problema de pesquisa, considera-se o cenário nacional 

da educação em que transcorrem os procedimentos para a aprovação e 

sanção da lei que institui o Plano Nacional de Educação para o período de 

2014 a 2024. Os segmentos de entrevistados representam e integram 

diferentes espaços de discussão em que foram debatidas as metas e 

estratégias que compõem o PNE, desde o documento referência organizado 

para orientar o debate na Conferência Nacional de Educação em 2010, 

passando por seminários, mesas redondas e também audiências públicas no 

Congresso Nacional. O acompanhamento da tramitação de todo este processo 
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de discussão e análise se dá num espaço de tempo em torno de quatro anos, 

desde 2009 até 2014. 

O interesse em investigar a temática da conciliação política na 

construção do PNE surgiu a partir da trajetória desta pesquisadora, como 

professora e gestora de universidade privada, atuando também na sociedade 

civil como vice-presidente de uma associação que agrega mantenedoras de 

instituições de ensino superior. Representando o segmento do ensino superior 

pelo estado do Paraná, a pesquisadora participou como delegada da CONAE e 

pode vivenciar com proximidade as divergências e convergências de interesses 

que há nas relações entre os segmentos representativos. A intensidade das 

ações e a organização sistematizada dos segmentos, na defesa de seus 

interesses evidenciaram a questão apresentada nesta pesquisa, visto tratar-se 

de um espaço de participação social, cujas decisões ali tomadas serviriam de 

orientação para as políticas públicas da educação do país, que pretende 

consolidar seu desenvolvimento alavancado pela educação. 

Neste sentido, a pesquisa se justifica pela relevância das contribuições 

dos atores sociais observadas em todo o processo participativo da construção 

do PNE 2014-2024, desde as conferências municipais que iniciavam os 

debates, passando pelas conferências estaduais e finalmente a CONAE, até a 

interlocução das entidades com o Congresso Nacional por meio de quase três 

mil emendas apresentadas ao projeto de lei e audiências públicas que 

aconteceram em todo o país.  Identificar se as estratégias da conciliação 

política mantiveram o status quo existente ou se foram atendidos os interesses 

dos segmentos que participaram é determinante para a compreensão de como 

se dá a elaboração de políticas publicas educacionais. 

Nas considerações metodológicas do presente estudo considera-se a 

investigação como uma pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem 

descritiva e exploratória, utilizando técnicas de pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo, sendo realizadas entrevistas como fontes primárias.  
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A pesquisa qualitativa permite a visão complexa dos fatos, pois é “um 

processo que não admite visões isoladas, parceladas e estanques”, como 

aponta Triviños (1987, p.137).  

Acompanhada por ampla pesquisa documental e bibliográfica, apoiada 

em teorias e hipóteses, a análise qualitativa orienta-se para além da simples 

coleta e análise de dados retroalimentando-se de possíveis variáveis que 

podem surgir a partir das informações coletadas.  

A pesquisa de campo foi realizada, tendo como instrumento de coletas 

de dados entrevistas semiestruturadas, seguindo um roteiro de perguntas do 

tipo avaliativas, previamente elaborado. Triviños (1987, p.151) considera que 

as entrevistas feitas com perguntas do tipo avaliativas “perseguem estabelecer 

juízo de valor sobre os fenômenos sociais”. Com este objetivo, dividiu-se em 

três blocos de entrevistados com roteiros diferenciados, a fim de abranger os 

diversos pontos de vistas de atores envolvidos direta ou indiretamente no 

processo de construção do PNE. A escolha dos segmentos representativos 

obedeceu às orientações de Triviños, nas quais “o processo da entrevista 

semiestruturada dá melhores resultados se trabalha com diferentes grupos de 

pessoas” (TRIVIÑOS, 1987, p.146), além de possibilitar a participação do 

entrevistado na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

A técnica de entrevista semiestruturada foi definida para esta pesquisa 

porque permite o enriquecimento da investigação por meio da interação entre 

entrevistado e entrevistador que deve seguir determinadas regras, a fim de 

obter melhores resultados. Segundo Triviños (1987, p.148), é importante 

informar ao entrevistado, o propósito da entrevista, seus objetivos, qual a 

contribuição que é desejada para o esclarecimento do tema que está sendo 

pesquisado. Entrevistas gravadas devem ter autorização do entrevistado, 

podendo ser acompanhadas de anotações que serão úteis ao estudar a sua 

transcrição.  A elaboração do roteiro das entrevistas levou em consideração o 

espaço em que se deu a participação de cada um dos sujeitos da pesquisa, na 

construção do PNE. Neste sentido, os roteiros foram constituídos por questões 
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de natureza explicativa, que tem por objetivo “determinar as razões imediatas 

ou mediatas do fenômeno social” (TRIVIÑOS, 1987, p.150).  

 A interpretação dos dados foi realizada por meio do método de análise 

de conteúdo, apresentado por Laurence Bardin (2007), cujo alcance vai além 

da mera descrição.  Com base em indicadores, os resultados das análises 

permitem inferências e interpretações organizadas em torno de um processo 

de categorização. Com o suporte do software WebQda foi possível organizar e 

sistematizar os conteúdos das entrevistas e relacioná-los com os conteúdos 

dos documentos selecionados. 

O quadro a seguir, sistematiza a pesquisa a partir de seu referencial 

teórico. 

CONCILIAÇÃO  POLITICA

ESTRATEGIAS DA CONCILIAÇÃO POLÍTICA

EVIDÊNCIAS DA CONCILIAÇÃO POLÍTICA  NA CONSTRUÇÃO DO PNE 
2014/2024

RELAÇÕES DE PODER

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

NOVAS ESTRATEGIAS DA CONCILIAÇÃO POLÍTICA

COAÇÃO

ESTADO

POLÍTICAS 
PÚBLICAS

COOPTAÇÃO

SOCIEDADE 
CIVIL

ATORES 
SOCIAIS

 
Figura 1 – Quadro Teórico 

O primeiro capítulo apresenta as bases teóricas que fundamentam as 

categorias que sustentam a análise do conjunto da pesquisa proposta e apoia-

se prioritariamente nos seguintes autores: Michel Debrun; José Honório 

Rodrigues; Wanderley Guilherme Santos; Norberto Bobbio; Althusser; Friedrich 

Hayek; Terry Eagleton; George Howard Cole; Francisco Heidemann, Thomas 

Dye, Alain Tourraine, Marco Aurélio Nogueira e John Kenneth Galbraith. 
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O segundo capítulo percorre os momentos históricos das políticas 

educacionais, especialmente na trajetória do planejamento da educação 

evidenciando as possíveis estratégias de conciliação políticas ocorridas face ao 

jogo político de cada período. Enfatiza o período posterior a promulgação da 

Constituição Brasileira que determina a obrigatoriedade de um plano nacional 

de educação em forma de lei e seus desdobramentos a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996 até o período em que se constituiu o processo 

participativo para a construção do atual PNE 2014/2024 e sua homologação 

em forma de lei. Além dos autores supracitados acrescentam-se a este capítulo 

as publicações de Dermeval Saviani, Eneida Shiroma, documentos oficiais 

disponibilizados no site do Ministério da Educação e extratos das entrevistas 

concedidas pelos atores sociais selecionados para fins deste estudo. 

No terceiro capítulo é desenvolvida a análise de conteúdo com base na 

proposta de Laurence Bardin apoiada também nas orientações de Graham 

Gibbs. A sistematização dos conteúdos facilitada pelo uso do software 

webQDA auxiliou na elaboração das tabelas e nas condições de análises. 

As conclusões apresentadas ao final deste estudo pautadas no 

referencial teórico e na correlação entre o conteúdo das entrevistas e os 

documentos avaliados, incitam a continuidade desta pesquisa em outras 

direções. 
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2.  CONCILIAÇÃO POLÍTICA NO ESTADO BRASILEIRO 
 

 

Conciliação política tem sido um conceito utilizado por autores como 

Debrun (1983) e Rodrigues (1965) para fazer referência a uma característica 

da política brasileira. Embora marque toda a história brasileira, a conciliação 

política adquire novos formatos, caracterizados pela assimetria de poderes 

especialmente, ao final do século XX, quando a participação sociopolítica do 

povo brasileiro é ampliada por meio de espaços públicos, tais como 

conferências, assembléias e, também, espaços paritários tais como conselhos 

formados por entes governamentais e segmentos da sociedade civil 

organizada. 

Neste capítulo, o objetivo é traçar um panorama teórico do que tem sido 

denominado de conciliação política, ao longo da história do Brasil, com o intuito 

de analisar o momento de elaboração do Plano Nacional de Educação, que 

dura de 2009 a 2014, culminando na Lei 13.005 de 24 de junho de 2014, que 

aprova o PNE com vigência de dez anos. 

A origem da conciliação no Brasil remonta aos tempos da sua 

descoberta e colonização, período em que atrocidades foram cometidas contra 

a população indígena nativa da terra em nome do estabelecimento da ordem 

desejada pelos colonizadores. É neste sentido que Rodrigues (1965, p. 50) 

analisa a conciliação política, como um desafio histórico-político que alternou 

momentos “cruentos ou incruentos” de nossa história fundamentada na 

dicotomia “terrorismo-amansamento” 

 No desenrolar da história política brasileira a conciliação consolida-se 

como estratégia essencial para resolver conflitos, disputas políticas e 

interesses opostos, permeando todas as formas de governo, da Colônia, 

passando pelo Império à República, na intenção da manutenção de um status 

quo. A princípio definida como uma política de concórdia e de tranquilidade 

pública para abafar os protestos contra manifestações contrárias aos 
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interesses do poder executivo, esta estratégia ganha contornos mais práticos 

em períodos mais críticos de revoluções e reformas. Do período analisado por 

Rodrigues, (1965, p. 23-107), da chegada dos portugueses ao Brasil até a era 

Vargas, é possível sintetizar, como se deu a conciliação política em três 

momentos históricos: 

a) A Conciliação para a defesa da Ordem, que prevaleceu no período do 

Império, significando aqui, a manutenção das condições econômicas que 

favoreciam minorias dominantes. Era orientada para manter liberais como 

aliados dos conservadores evitando que forças populares transformassem-se 

em ameaça a tranquilidade e a ordem existente.  Utilizando-se de estratégias 

de pequenas concessões para evitar revoltas, a conciliação se dava visando a 

acomodação para promover a unidade e integridade do país; 

b) A Conciliação para resistir às reformas, que foi o lastro das primeiras 

três décadas após a proclamação da República, mantém-se entre os 

detentores do poder econômico e os detentores do poder político, alheios às 

crescentes necessidades do povo, que existe como nação, mas não coexiste 

com a minoria dominadora. O contexto internacional, da industrialização 

começa a ter reflexos no Brasil com a ampliação da classe média e do 

proletariado e as crises econômicas após a Primeira Guerra Mundial, dificultam 

a conciliação de caráter mais amplo, para apaziguar divergências que ocorriam 

agora mais pela força de alguns Estados sobre outros de menor poder 

econômico; 

c) A Conciliação do nacionalismo, que imperou na Era Vargas, orientada 

para a solução de problemas econômicos nacionais e a incorporação do 

proletariado à sociedade brasileira, permitiu reformas sociais e de 

regulamentação do trabalho, instituindo constitucionalmente a previdência 

social, a legislação e a justiça trabalhista, a criação da União Nacional dos 

Estudantes, as reformas da estrutura educacional por meio das leis orgânicas 

do ensino. A conciliação aqui se deu entre os estados brasileiros, na luta pela 

emancipação econômica com concessões limitadas às zonas urbanas e de 

pouca representação para as zonas rurais. Atendendo aos esforços 

progressistas o governo é conciliável com as aspirações do povo, exceto no 
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que diz respeito à educação e ao campo e, inconciliável com grupos 

divergentes da minoria por interesses pessoais e partidários. Foram 

favorecidos os movimentos políticos ideológicos de extremos, com o objetivo 

da permanência no poder e ao povo foram outorgados direitos sociais mais 

amplos. Este cenário político foi o pano de fundo para a queda do regime 

representativo que resultou no golpe de 1937, com apoio das Forças Armadas 

e sem adesão ou resistência popular, que garantiu a permanência de Vargas 

no Poder até 1945. 

As características da conciliação política, ocorrida em diferentes momentos 

da história brasileira, revelam estratégias utilizadas para reforçar o poder dos 

que o detinham. É possível observar que a pretexto de promover reformas 

sociais, o discurso da conciliação política visava muito mais os interesses 

econômicos e hegemônicos vigentes, cuja garantia se dava no compromisso 

pactuado entre os atores. A sociedade alheia a este movimento, não via seus 

interesses representados e suas necessidades efetivamente atendidas já que 

as estratégias conciliatórias postergavam reformas e sufocavam aspirações, 

ajustando interesses de grupos e aparando divergências pessoais.   

Desde a primeira Constituição, o interesse nacional significa 
essencialmente o somatório dos interesses do povo e da 
União. Por interesse do povo há de se ter em vista sempre os 
benefícios da educação, saúde e bem-estar, obtidos através do 
desenvolvimento econômico, e mais as garantias individuais. 
Por interesses da União deve-se entender a unidade política, a 
integridade territorial e o regime representativo. Todos são 
interesses permanentes e atuais, mas só se tem cuidado dos 
interesses da União e não dos interesses do povo. 
(RODRIGUES, 1965, p.120) 

 

A permanência das estratégias de conciliação no cenário político 

brasileiro, após a queda de Vargas em 1945, deu-se pela ação dos políticos 

liberais doutrinários6, que preferiam persuadir a opinião pública e pressionar o 

governo a admitir algumas reformas que permitiriam futuramente a mudança de 

todo o sistema. Vargas conclui que medidas liberais não seriam executadas 

                                                           
6 Denominação dada por Santos, aos liberais que até a década de 1930, sustentaram a crença 
de que uma reforma político-institucional no Brasil seguiria naturalmente a formulação e 
execução de regras legais adequadas (SANTOS, 1998, p. 38). 
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caso permitisse ao antigo sistema oligárquico reconquistar a hegemonia 

política (SANTOS, 1998, p.39). O populismo de Vargas se consolida em 1951, 

com a sua eleição por voto direto, que conciliava interesses burgueses e 

operários. Santos (1988, p.41) revela que, de 1945 a 1964 a UDN (União 

Democrática Nacional) e seus aliados doutrinários, tentavam evitar que 

presidentes eleitos assumissem o poder, utilizando-se da força militar para 

tentar derrubar aqueles que se elegiam. Este período apresenta uma situação 

em que a conciliação política se evidencia por cooptação dos liberais que 

representaram um papel ambíguo, por vezes doutrinário e outras não tão 

liberais, enquanto os partidos de coalizão no poder seguiam uma política 

desenvolvimentista de apoio à indústria nacional, de proteção ao setor agrícola 

e de baixo interesse pelas questões sociais, como educação, saúde e 

habitação. 

A partir de 1964, com a instalação do regime militar apoiada por liberais 

doutrinários, a conciliação acontece em função de interesses pessoais de 

políticos para a manutenção do um suposto poder limitado às suas posições 

políticas, respaldados pelo poder do governo militar pelo qual foram cooptados. 

O desenvolvimento impulsionado dentro do espírito de promover o povo sem a 

sua participação efetiva através de políticas que objetivas, justifica o sistema 

autoritário na medida em que evita conflitos capazes de destruir a estrutura 

social vigente e distribui, a cada um dos envolvidos nos conflitos, a sua justa 

parte (SANTOS, 1998, p.45). Em regime de exceção, direitos individuais, 

sociais e fundamentais foram restritos para garantir os interesses do regime 

militar. Este período é tratado por Debrun (1983) na sua concepção de 

arquétipos políticos ideológicos, como autoritarismo desmobilizador, como 

veremos adiante.  

O período da abertura estabelecido nos últimos anos do governo militar 

devolve as condições do retorno da conciliação política, desta vez entre 

governo e a sociedade politicamente mobilizada. A ameaça latente do 

autoritarismo promove condições, como explicita Debrun (1983, p.75), para que 

elementos já pouco inclinados para ações radicais, desde liberais até 
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comunistas e uma imensa gama liberal socializante, fossem candidatos à 

conciliação, receando a debilidade do apoio das grandes massas. 

Neste cenário de transição política, pactuado entre Estado, sociedade 

política e sociedade civil é promulgada a Constituição de 1988 como um 

compromisso entre as tradições políticas existentes, as forças conservadoras e 

as forças reformadoras. O texto constitucional é marcado pela conciliação 

política que adquire novos formatos contemplando a participação do povo e 

reconhecendo o papel fundamental de novos atores sociais como  sindicatos, 

conselhos gestores, entidades, associações e demais formas de articulação 

entre governo e sociedade civil, no contexto das relações políticas 

democráticas. 

Em cumprimento ao artigo 214 da Constituição de 1988, foram 

formulados dois Planos Nacionais de Educação, com força de lei visando à 

articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a 

integração das ações do Poder Público. O primeiro com vigência entre 2001 e 

2011 e, o segundo entre 2014 e 2024. Portanto, esses planos são elaborados 

num cenário político democrático em que a participação da população é 

requisito fundamental para a efetivação de direitos, especialmente os sociais. 

A participação da população no cenário do debate político e da 

construção de políticas públicas, a partir dos anos de 1980, adquire formatos 

diversos, ou níveis, conforme definido por Bobbio,  

A primeira forma, que poderíamos designar com o termo de 
presença, é a forma menos intensa e mais marginal de 
Participação política; trata-se de comportamentos 
essencialmente receptivos ou passivos, como a presença em 
reuniões, a exposição voluntária a mensagens políticas etc., 
situações em que o indivíduo não põe qualquer contribuição 
pessoal. A segunda forma poderíamos designá-la com o termo 
de ativação: aqui o sujeito desenvolve, dentro ou fora de uma 
organização política, uma série de atividades que lhe foram 
confiadas por delegação permanente (...) O termo participação, 
tomado em sentido estrito, poderia ser reservado finalmente, 
para situações em que o indivíduo contribui direta ou 
indiretamente para uma decisão política (...).(BOBBIO, 
MATTEUCCI E PAQUINO 2009, p. 888-889) 
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A definição dos autores nos auxilia na compreensão da construção 

histórica da conciliação política, haja vista que existem conjunturas em que a 

conciliação aparece como estratégia de direcionamento da política e da coisa 

pública, alternando sua forma de expressão ora em períodos autoritários, ora 

no cenário democrático quando se consolida em meio à participação ativação 

da população em espaços públicos, como é o caso das Conferências Nacionais 

e Estaduais de Educação que antecederam a lei que dispõe sobre o Plano 

Nacional de Educação. 

Para Debrun (1983), a conciliação política integra o que denomina de 

arquétipos político-ideológicos da sociedade brasileira. 

 

2.1  ARQUÉTIPOS POLÍTICO-IDEOLÓGICOS 
 

A conciliação política abordada neste estudo fundamenta-se nos 

conceitos desenvolvidos por Michel Debrun, filósofo francês, radicado no Brasil, 

decorrentes de suas análises acerca da conjuntura política brasileira e seus 

mecanismos de poder por ele observados, ao longo das décadas de 1960 a 

1980, pautado pelo conhecimento da história política do Brasil, desde sua 

descoberta.  

Conciliação política é um dos arquétipos político-ideológicos que, de 

acordo com Debrun, se caracteriza como um meio de reforçar o poder 

daqueles que o detém.  Apoia-se no hiato existente entre grupos dominantes e 

camadas subalternas seja no seu aspecto econômico, cultural, social ou 

político. Não se trata de um acordo entre atores de pesos mais ou menos 

iguais, mas objetiva “formalizar e regular a relação entre atores desiguais, uns 

já dominantes e outros já dominados” (DEBRUN, 1983, p.15).  Este hiato 

propicia as condições de cooptação de segmentos sociais menos favorecidos, 

pelos detentores do poder por meio da oferta de determinadas vantagens. 

Como afirma Debrun, “conciliação não é um compromisso entre iguais, mas um 

mecanismo que, mediante certas vantagens ao polo mais fraco, consolida a 

posição do polo mais forte”. (DEBRUN, 1983, p.124). Tais mecanismos 
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explorados por Debrun em seus estudos permitem estabelecer parâmetros com 

as estratégias políticas de conciliação verificadas na construção de políticas 

públicas da atualidade, em que a assimetria de poder se evidencia nos 

espaços democráticos de participação social.  

As observações históricas de Rodrigues (1965) possibilitam a 

compreensão, a partir de Debrun, da ocorrência da conciliação política até os 

dias de hoje. A conciliação de que fala Debrun, não se caracteriza pelo espírito 

de transigência e de compromisso, mas como uma estratégia de cooptação de 

certos dominados aliciados pelos dominantes por meio da oferta de vantagens 

ou diferenciais. Partindo dessa mesma premissa, Debrun aponta para certas 

formas de pensamento e ação, ao mesmo tempo políticas e ideológicas, as 

quais chamou de “arquétipos político-ideológicos” que desde a independência 

do Brasil promovem o auto-reforço do poder e alternam-se dependendo das 

circunstâncias políticas, muitas vezes contrastando com as metamorfoses 

econômicas. São considerados arquétipos político-ideológicos, aquelas 

estratégias que se apresentam com certa permanência, historicamente, na 

estrutura política brasileira. São elas a “conciliação política”, o “autoritarismo 

desmobilizador”, o “autoritarismo mobilizador”, e o liberalismo, que evoluiu no 

Brasil de forma ambígua e por isso, nominado por Debrun como “liberalismo à 

brasileira”. (DEBRUN, 1983, p. 15, 46 e 134).  

Por “autoritarismo desmobilizador” compreendem-se as ações 

provenientes dos detentores do poder para a manutenção do controle e do 

domínio, utilizando-se da estrutura de autoridade para desmobilizar e dissociar 

os dominados. Nas palavras de Debrun, “é a crença, refletida na prática, de 

que a sociedade civil é incapaz de se organizar política e economicamente, 

necessitando da intervenção de um Estado nela transcendente.” (DEBRUN, 

1983, p.123).  Neste sentido, a autoridade pretende promover o povo sem a 

sua efetiva participação caracterizando uma ideologia de Estado como ocorreu 

no Estado Novo e o regime militar de 1964. Evidenciam-se no “autoritarismo 

desmobilizador”, os mecanismos de coerção do Estado, como estratégia de 

conciliação política, caracterizada pela capacidade de desmobilização do 

Estado, superior à capacidade mobilizadora de setores dissidentes. 
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Para Debrun, o “autoritarismo mobilizador” pode ser compreendido como 

uma modalidade da “conciliação política” que em determinadas circunstâncias 

se aproxima do populismo quando o poder dominante mobiliza as massas 

populares em apoio aos seus projetos políticos. Tais projetos visam à 

mobilização da coletividade em torno deles como pode ser verificado nos 

movimentos integralista dos anos 30 e nacionalista dos anos 50.  (DEBRUN, 

1983, p. 17, 57-59, 121). O autoritarismo mobilizador utiliza-se de mecanismos 

de cooptação, como meio de conciliação política, recorrendo às alianças entre 

pólos sociais e políticos  

Por meio de diferentes estratégias, a “conciliação política” se estabelece 

tanto no autoritarismo desmobilizador, visto que nele o uso do poder se dá pela 

coação7, como no autoritarismo mobilizador, no qual o poder é exercido por 

cooptação8. Constata-se que os valores liberais, enraizados na cultura política 

brasileira, sobreviveram à alternância dos arquétipos político-ideológicos do 

autoritarismo na medida em que a “conciliação política” opera com êxito 

fortalecendo-se nos atores por ela cooptados.  

Considera-se que para melhor compreensão destes “arquétipos” a que 

se refere Debrun, é preciso apreender o sentido de ideologia9 que lhes é 

imputado. Caracterizada como “ideologia primária” 10, Debrun se refere à 

tomada de consciência do resultado de uma prática de dominação, na qual os 

atores dominantes veem o outro polo como mobilizável. A “ideologia primária” 

                                                           
7 Considera-se a coação como uma forma de manifestação da força por quem detém o poder, 
traduzida por Debrun (1983, p. 47), como “a capacidade concreta de obrigar, 
incondicionalmente, a totalidade dos cidadãos a realizar certos atos, ou, inversamente, impedi-
los de fazê-lo”. O poder é capaz de aniquilar pela força, toda a resistência, dentro dos limites 
da sociedade política e também obrigar os membros desta sociedade a aceitar alianças. 
8  O conceito de cooptação aqui, é entendido como uma forma não explícita de acolhimento de 
ideias, orientações, propostas políticas, a fim de eliminar ou reduzir oposições.” Permite 
debilitar os eventuais grupos de oposição ou impedir sua formação, como também incorporar 
ao próprio programa orientações e iniciativas apresentadas pela oposição emergente, 
subtraindo-lhes assim os pontos de apoio e os motivos de propaganda junto da base”. 
(BOBBIO, 2009, p. 287) 
9 Para fins deste estudo foram confrontados os conceitos de ideologia abordados por Eagleton 
(1997) e Althusser (1978) com o que define o conceito de Debrun (1959).  
10 Ideologia primária, na perspectiva de Debrun, são as percepções espontâneas da história em 
curso tais como as têm os agentes nela envolvidos. 
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11 comporta certas motivações psicológicas de uma estrutura social, mas não 

se limita a servir a essas motivações e estruturas, embora as reforce e 

estimule. A prática dessa ideologia é garantida tanto pelo polo mais fraco, 

quanto pelo ator dominante, ambos convencidos de uma realidade constituída 

desta forma. Esta abordagem é sustentada por Eagleton ao afirmar que, 

Um poder dominante pode legitimar-se promovendo crenças e 
valores compatíveis com ele; naturalizando e universalizando 
tais crenças de modo a torná-las óbvias e aparentemente 
inevitáveis; denegrindo ideias que possam desafiá-los; 
excluindo formas rivais de pensamento, mediante talvez 
alguma lógica não declarada, mas sistemática; e obscurecendo 
a realidade social de modo a favorecê-lo.  (EAGLETON, 1997, 
p. 19) 

Esta afirmativa implica em uma forma de “camuflagem ou repressão dos 

conflitos sociais” que numa perspectiva dialética Eagleton contrapõe sua 

própria definição, considerando que “nem todo o corpo de crenças 

normalmente denominado ideológico está associado a um poder político 

dominante”. Apoia-se no conceito desenvolvido por Seliger, segundo o qual, 

ideologia é um conjunto de ideias pelas quais os homens (sic) 
postulam, explicam e justificam os fins e os meios da ação 
social organizada, e especialmente da ação política, qualquer 
que seja o objetivo desta ação, se preservar, corrigir, extirpar 
ou reconstruir certa ordem social. (EAGLETON, 1997, p.20) 

 

Nesta perspectiva, a ideologia assume o caráter de uma “consciência de 

classe” englobando um conjunto de crenças que inspira um grupo específico a 

perseguir determinados interesses políticos almejados.  Entretanto, é a própria 

ideologia primária que dá origem à ideologia secundária que dela se utiliza para 

buscar sua consolidação. A “ideologia secundária” se desenvolve quando a 

“ideologia primária” tem seu predomínio ameaçado. Trata-se do produto da 

intervenção das estruturas sociais e dos interesses individuais ou coletivos 

constituídos. (DEBRUN, 1959, p. 214- 225). Seria um princípio de legitimação a 

                                                           
11  Debrun explica as ideologias secundárias como complicações e transformações que surgem em redor 
do núcleo representado pelas ideologias primárias. Essa dualidade se explicita como uma intervenção 
dos fenômenos constituídos que fundem-se com as ideologias primárias utilizando-as.  
 



 

 

30 

 

partir de uma práxis instaurada, mas não refletida, que se justifica e legitima a 

posteriori, constituindo-se numa construção elaborada e fundamentada de sua 

evidência. 

 Essa relação é exemplificada por Rodrigues (1995), na prática da 

conciliação entre conservadores e liberais no período do império, em que as 

ideias liberais representavam uma ameaça à manutenção da ordem 

estabelecida.  

A conciliação e a inconciliação, a história cruenta e incruenta 
alternam-se no processo histórico brasileiro, mas foi a partir de 
1849 que se buscou uma fórmula para evitar que os liberais, 
aliados naturais dos conservadores, participassem das 
correntes mamelucas radicais e ameaçassem, pela sua 
colaboração mais poderosa e inteligente, o poder econômico 
latifundiário: este precisava de tranquilidade e ordem para seus 
negócios. (RODRIGUES, 1965, p. 50) 

 

 As ideias liberais conciliadas no século XIX, no período imperial, pelos 

conservadores, traziam em seu bojo ideologias secundárias que poderiam 

interferir em uma estrutura, então constituída e fundamentada por uma 

ideologia primária, legitimando-se posteriormente caso fosse inteligentemente 

provocada, uma reflexão sobre essa práxis instaurada. Segundo Debrun, “a 

temática liberal serve, pois, de biombo, de ideologia secundária para o 

autoritarismo desmobilizador, cujo sonho é a passividade dos cidadãos e a 

possibilidade, correlativa de obrar para o bem deles” (DEBRUN, 1983, p.135). 

Na história brasileira, aponta Debrun, para uma longa tradição liberal que foi 

hegemônica da Independência à maioridade de D. Pedro II e a partir deste 

período, em função de posicionamentos abolicionistas, desenvolveu-se de 

forma ambígua, na qual as virtudes da livre competição econômica e política 

eram enaltecidas. No entanto, a liberdade era menos cultivada do que seu 

produto favorecendo extremas desigualdades da sociedade brasileira. Essa 

ambiguidade é sustentada nos argumentos de Santos (1998), ao descrever os 

fundamentos da práxis liberal no Brasil. 

Esta ambiguidade fundamental, quanto à natureza específica 
do sistema que os grupos sociais e econômicos dominantes 
desejavam instaurar, se converteria numa constante da história 
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brasileira, com importantes consequências não só em relação à 
forma do desenvolvimento histórico do país, mas, sobretudo 
face aos frequentes impasses que a sociedade necessitou 
solucionar. (SANTOS, 1998, p. 21) 

 

 No Brasil, o posicionamento do liberalismo percorreu tanto os períodos 

dominados pelo autoritarismo mobilizador, como os períodos de autoritarismo 

desmobilizador, mas sempre evidenciando muito mais a simples reivindicação 

de direitos do que um princípio de organização da vida coletiva. O contexto 

histórico nos permite entender como diferentes ideologias políticas se refletiram 

na formação do Estado brasileiro dos dias de hoje. 

Na perspectiva marxista de Althusser (1978), ao tratar dos aparelhos 

ideológicos de estado, considera que a ideologia tem uma existência material 

que nos obriga a reconhecer que “todo o sujeito dotado de uma consciência e 

que crê nas ideias que sua consciência lhe inspira e aceita livremente, deve 

atuar segundo suas ideias deve, portanto, traduzir em seus atos e suas 

práticas materiais, suas próprias ideias de sujeito livre.” (ALTHUSSER, 1978, 

p.60) Podemos então, aferir que grupos que comungam de uma mesma 

crença, cujos indivíduos se apropriam de uma ideologia, materializam-na em 

instituições como, a igreja, a escola, partidos políticos, família e outras que por 

fim, constituem uma sociedade com interesses muitas vezes conflitantes que 

tem no Estado os mecanismos e instrumentos de ordenação social. 

Poderíamos pensar que o Estado deveria ser desprovido de ideologia para que 

pudesse promover a justiça social, entretanto, nesta abordagem o Estado12 é 

detentor de poder, sendo determinado por princípios e características também 

ideológicas.  

Considera-se que a maior ou menor extensão do poder do Estado em 

detrimento da sociedade é um dos critérios que revela a ideologia política que 

lastreia suas ações. Sob o enfoque liberal, o Estado de direito é laico no 

                                                           
12

  Para Althusser, o Estado possui aparelhos ideológicos que não podem ser confundidos com 
os aparelhos repressores da teoria marxista (governo, administração, exército, polícia, 
tribunais, prisões, etc). Os aparelhos ideológicos de Estado, segundo Althusser (1978, p.28), 
são realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas 
e especializadas, como igrejas, escolas, cultura. família, mídia, sindicatos e partidos políticos. 
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aspecto religioso e abstencionista, não intervencionista, no que tange a esfera 

econômica. O Estado de direito, não tem outro fim senão o de garantir, como 

um agente neutro, o desenvolvimento autônomo da liberdade religiosa e da 

liberdade econômica tendo em vista a realização do bem comum. Segundo os 

liberais clássicos13, cabe ao Estado garantir as regras do jogo do mercado sem 

intervir nos seus resultados.  

As ideias socialistas, sob a influência europeia, disseminaram-se no 

Brasil a partir do século XIX com foco diferenciado das questões sociais dos 

movimentos operários europeus. Constata-se a partir de Debrun (1983), que no 

Brasil prevalecia a questão da escravidão, muito mais focada nos interesses 

econômicos do que sociais. Foi, portanto, no início de século XX que o 

socialismo ganhou força em função da precária qualidade de vida dos 

trabalhadores, inicialmente marcado pelas ideias do anarquismo introduzidas 

por imigrantes europeus.  

O Liberalismo e Socialismo são explicitados por duas formas de 

pensamento e ação ao mesmo tempo políticas e ideológicas, cujos princípios 

se contrapõem, permitem por diferentes caminhos, direcionar as bases legais e 

constitucionais que orientam a formação do Estado brasileiro conciliando 

diferentes vertentes ideológicas.  

Na concepção de Hayek (1999) o liberalismo tem origem em duas 

vertentes políticas distintas que partem de aspectos comuns, mas que se 

apoiam em bases filosóficas diferentes, uma delas pertencente à tradição 

continental europeia e a outra é interpretada pelo “liberalismo americano”.  

A primeira baseia-se “numa interpretação evolucionária de todos os 

fenômenos da cultura e da mente e numa visão introspectiva dos limites dos 

poderes do raciocínio humano” (HAYEK, 1999, p.48) e advoga as limitações de 

poder do governo. 

A segunda baseia-se num “racionalismo construtivista, que leva ao 

tratamento de todos os fenômenos culturais como produto de desígnio 

                                                           
13   Teóricos classicos do Liberalismo; David Hume, John Locke, Adam Smith, MiltonFriedman, 
Friedrich Hayek.  
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deliberado, e na convicção de que é tanto possível quanto desejável reconstruir 

todas as instituições existentes como parte de um plano pré-concebido” 

(HAYEK, 1999, p.48), que se tornou ancestral do socialismo moderno.  

Tais contradições internas do liberalismo conduziram à superação 

histórica de seu modelo original, deixando de ser uma ideologia de renovação e 

de mudança convertendo-se, num movimento conciliatório, em uma ideologia 

conservadora que para sustentar-se buscou apoio em posturas antiliberais.  

O conceito central do liberalismo deriva de uma ordem autogerada nas 

questões sociais reconhecendo os membros da sociedade como detentores de 

uma força ordenadora que dispensa uma direção central. Segundo Hayek 

(1999), 

O conceito central do liberalismo é o de que sob a aplicação de 
regras universais de conduta justa, protegendo um 
reconhecível domínio privado dos indivíduos, formar-se-á uma 
ordem espontânea das atividades humanas de muito maior 
complexidade do que jamais se poderia produzir mediante 
arranjos deliberados, e que em consequência as atividades 
coercitivas do governo deveriam limitar-se à aplicação de 
regras, quaisquer que sejam os demais serviços que 
simultaneamente o governo possa prestar na administração 
dos recursos específicos que forem colocados a disposição 
para esses fins. (HAYEK, 1999, p.49) 

 

A convergência das vertentes do liberalismo acontece na democracia, 

quando tomada a partir do exercício da soberania popular garantindo aos 

cidadãos a participação direta e indireta na tomada de decisões coletivas. 

Constituído por governos representativos, o Estado liberal, criado pela 

sociedade para defender direitos de liberdade tem no desenvolvimento da 

democracia o principal instrumento de defesa desses direitos.  

Para Bobbio (2005, p.14), a concepção do Estado liberal, justifica-se 

“como resultado de um acordo entre indivíduos inicialmente livres que 

convencionam estabelecer vínculos estritamente necessários a uma 

convivência pacífica e duradoura.” Neste sentido, a doutrina dos direitos do 

homem, como pressuposto filosófico do Estado liberal, respeita a liberdade do 
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indivíduo, defende o direito de propriedade e pressupõe a existência de uma 

norma de conduta que atribui deveres e direitos a todos indiscriminadamente, 

incluindo o próprio governo.  

Considerando o indivíduo como ponto de partida constata-se a distinção 

entre socialismo e liberalismo, na qual o primeiro tem como pressuposto 

básico, a precedência da sociedade sobre o indivíduo, enquanto o segundo 

reivindica a condição de protagonista da sociedade. Assim, o liberalismo se 

distingue do socialismo, mas de modo semelhante, declara lutar pelo bem de 

todos, não em razão do objetivo a que visa, mas pelos meios que escolheu 

para a consecução desse objetivo.  

O termo socialismo disseminado na Europa no início do século XIX 

designava sistemas de organização social com bases coletivistas de ampla 

significação (BOBBIO, 2007, p.1196).  Equivalia ao comunismo, inicialmente 

identificado com um ideal moral e se caracterizou pelo que Marx e Engels 

denominaram de “socialismo utópico”, diferenciando-o de seu “socialismo 

científico”, cuja doutrina fundamenta-se “na transformação substancial do 

ordenamento jurídico e econômico fundado na propriedade privada dos meios 

de produção e troca, numa organização social.” (BOBBIO, 2007, p. 1196). Tal 

transformação requer condições contrárias aos princípios liberais, uma vez que 

limita o direito de propriedade e por meio da planificação econômica, direciona 

para as classes trabalhadoras o controle dos principais recursos econômicos, 

cuja gestão deve promover a igualdade social por meio da intervenção dos 

poderes públicos.  

Distanciando-se historicamente dos princípios comunistas, no ocidente o 

socialismo encontra na democracia o espaço para reposicionar seus elementos 

essenciais. Cole (1999, p.88) resume esta ideia, considerando que em última 

análise, o socialismo ocidental é mais utópico do que científico: 

Para o comunismo, a própria classe é a unidade em termos da 
qual todas as estruturas políticas devem ser avaliadas; e, 
portanto, democracia é o governo de uma classe – da classe 
trabalhadora como paladino representativo dos não 
privilegiados. Para os socialistas ocidentais, por outro lado, o 
indivíduo é o repositório final dos valores éticos, e a 
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democracia implica governo da maioria juntamente com o 
respeito aos direitos individuais. (COLE, 1999, p.88) 

No decorrer da história percebe-se o processo de mudanças e 

adaptações pelas quais vão passando as ideologias políticas e a consequente 

forma como interagem Estado e sociedade. Numa visão dicotômica posiciona-

se o liberalismo em um polo e socialismo em polo oposto, mas tais ideologias 

políticas aproximam-se em posicionamentos formando intersecções entre os 

polos. Bobbio, em sua tese sobre direita e esquerda, demonstra que,  

Sociedades democráticas são sociedades que toleram, ou 
melhor, que pressupõe a existência de diversos grupos de 
opinião e de interesses em concorrência ente si; tais grupos às 
vezes se contrapõem, às vezes se sobrepõe, em certos casos 
e integram para depois se separarem; ora se aproximam, ora 
se dão as costas, como num movimento de dança. (BOBBIO, 
2011, p. 53) 

 

 É no compasso dos interesses individuais ou de grupos que ocorre a 

dança da conciliação política, mantendo a metáfora de Bobbio. Neste caso, a 

superação dos opostos ocorre em função dos ideais de liberdade e igualdade 

almejados pela sociedade. A definição dos critérios desta igualdade é que 

caracteriza o novo campo de disputa abrindo espaço para a conciliação 

política. Quando os bens a serem distribuídos são vantagens, facilidades 

econômicas ou posições é possível pressupor a cooptação como estratégia de 

conciliação política. 

Diante de diferentes contextos ideológicos, sejam eles de origem 

socialista ou de raízes liberais, é inegável que cada nação persegue caminhos 

para o desenvolvimento que permitam aos indivíduos melhores condições de 

vida.   A contribuição do Nobel em economia, Amartya Sen (2010) sobre a 

liberdade como princípio para o desenvolvimento, permite importantes 

reflexões sobre a complementaridade entre as disposições sociais e o “agente 

individual” em uma democracia participativa. Sua tese fundamenta-se na 

capacidade de um país em oferecer oportunidades à população de fazer 

escolhas e exercer sua cidadania como fator propulsor do desenvolvimento.  
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A expansão da liberdade é vista, por esta abordagem, como o 
principal fim e o principal meio para o desenvolvimento. O 
desenvolvimento consiste na eliminação de privações de 
liberdade que limitam escolhas e as oportunidades das 
pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente. 
(SEN, 2010. p. 10) 

 

As ideias liberais de Estado são reafirmadas por essa convergência de 

princípios sendo uma tendência que pode ser percebida numa estrutura de 

Estado de Direito que busca legitimar suas bases democráticas por meio da 

ativa participação social14 nas definições de políticas públicas. O Estado 

Democrático de Direito renova tais ideias e agrega o caráter social ao imprimir 

uma visão igualitária na garantia do direito a uma vida digna dos cidadãos. 

Neste contexto, a participação dos atores sociais nas definições 

estratégicas de políticas para o desenvolvimento do país se caracteriza pela 

defesa de interesses de segmentos da sociedade que podem ou não ser 

comuns às maiorias, mas que delas se independem ao se manifestarem 

legitimamente. A evolução do modelo de Estado brasileiro acompanha o 

desenvolvimento mundial, mas mantém características próprias 

contextualizadas por sua realidade social. Os princípios liberais fundamentam a 

evolução das constituições brasileiras, mesmo nos períodos dos governos 

autoritários.  

 

2.2  PARTICIPAÇÃO SOCIAL  
 

A matriz da democracia repousa sobre o tema da liberdade do sujeito 

aqui entendido conceitualmente como “a construção do indivíduo (ou grupo) 

como ator, através da associação de sua liberdade afirmada com sua 

                                                           
14

 Sobre participação social, este estudo fundamentou-se em publicações de  Alain Tourraine, 
Vera Telles e Maria da Gloria Gohn. De acordo com Gohn, participação é uma formulação 
clássica na teoria da ação social - teoria weberiana e parsoniana, que nos anos 70 foi 
resgatada e adquiriu o sentido de “participação da sociedade civil”, em decorrência dos 
regimes autoritários (político-militares) vigentes na maioria dos países latino-americanos.  
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experiência de vida assumida e reinterpretada.” (TOURAINE, 1996 p. 23). O 

regime democrático no Estado liberal estimula a liberdade de reunião, 

associação, organização sindical, partidos políticos e grupos de interesses em 

geral, determinando a democracia como uma das dimensões da constituição 

do sujeito em ator social15. Nos termos de Touraine (1996, p.81) “não pode 

haver democracia representativa se os atores sociais não forem capazes de 

dar sentido à sua ação”.  O processo participativo da sociedade, assim 

organizada, pressupõe a existência de diferentes opiniões que podem ser 

confrontadas e debatidas e, portanto, pressupõe também a existência do 

conflito social16. 

 Conforme Bobbio (2004, p.94) a sociedade democrática possui mais do 

que um centro de poder e quanto mais o governo é regulado por 

procedimentos participativos, maior a possibilidade de dissensos e a 

proliferação de espaços de decisões coletivas, afirmando que  

(...) a reação democrática diante dos neoliberais consiste em 
exigir a extensão do direito de participar na tomada de 
decisões coletivas para lugares diversos daqueles em que se 
tomam decisões políticas, consiste em procurar conquistar 
novos espaços para a participação popular e, portanto, em 
prover a passagem – para usar a descrição das várias etapas 
de democratização feita por Macpherson – da fase da 
democracia de equilíbrio para a fase da democracia de 
participação. (BOBBIO, 2004, p. 96) 

 

Para Bobbio (2004), a livre escolha dos governantes não é suficiente 

para representar os interesses da maioria. Neste sentido, a democracia de 

participação vai além do conceito de democracia representativa, uma vez que 

os múltiplos interesses individuais de cada um impedem a definição de uma 

                                                           
15 A concepção de Ator Social tratada neste estudo, apoia-se na visão de Touraine (1996, 
p.76/172), para quem o indivíduo é um ator sócial, uma classe social,  um partido político, uma 
categoria social, um grupo, desde que representem algo para a sociedade,  uma ideia,  uma 
reivindicação, um projeto, enfim a defesa de valores e princípios comuns.  

16Conflito social, na perspectiva de Bobbio (2009, p. 225) é uma forma de interação entre 
indivíduos, grupos, organizações e coletividades que implica em choques para o acesso e a 
distribuição de recursos escassos.  
Touraine (1996, p.77) condiciona a base mais sólida da democracia à existência de um conflito 
geral entre atores sociais. 
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política que represente a maioria. Os atores sociais devem dispor de 

instrumentos de controle de participação para o exercício do poder político 

pautado no debate público orientado por princípios da autonomia, da igualdade 

de condições, da justiça social e do pluralismo das ideias, conferindo 

legitimidade às decisões políticas.  

Ao reconhecer a existência de conflitos de valores na sociedade, muitas 

vezes insuperáveis, verifica-se que se estabelece um sistema político, que não 

pode aceitar um único princípio central de organização social em respeito à 

diversidade social e cultural que constitui a população de um país. São então, 

as representações formais que compõem a sociedade civil e que ganham voz 

por meio de seus atores sociais. 

Nogueira (2011) define quatro modalidades de participação que 

coexistem e se combinam em diferentes circunstâncias histórico-sociais e com 

diferentes graus de consciência política coletiva. Classificadas em uma 

dimensão pré-política estão as modalidades de participação assistencialista e 

participação coorporativa. Projetam-se em uma dimensão política propriamente 

dita a participação eleitoral e a participação política. Tais modalidades 

condicionam a participação a algum tipo de relação com o poder. Esta 

condição delineia um perfil de atores sociais orientado para o processo 

participativo. 

Quem participa almeja afirmar-se diante de alguém, sobrepujar 
alguém, resolver algum problema ou postular a posse de bens 
e direitos, modificando sua distribuição. Vale-se para tanto de 
recursos (políticos, técnicos, financeiros, intelectuais) próprios 
ou disponíveis em alguns espaços comuns. Quem participa 
procura projetar-se como sujeito que porta valores, interesses, 
aspirações e direitos: constrói assim uma identidade, formula 
uma teoria para si e traça um plano de ação. (NOGUEIRA 
2011, p. 133). 

 

 As relações de poder a que estão condicionadas as modalidades de 

participação tem como fonte, segundo Galbraith (1986, p.7), a organização, 

cujo poder é exercido mediante a persuasão e a mudança de crença ou 
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convicção.  O autor apresenta outras duas fontes que assim como a 

organização, podem ser visualizadas nas estratégias de conciliação política até 

os dias atuais de forma individualizada ou combinada. São elas, a 

personalidade e a propriedade. A primeira se apresenta pelas características 

de liderança e a aptidão em persuadir ou gerar crenças e a segunda está 

ligada a propriedade ou a riqueza conferindo um aspecto de autoridade que 

proporciona meios de comprar a submissão. É na modalidade de participação 

corporativa que os atores sociais se manifestam em defesa de interesses 

particulares de grupos sociais ou profissionais. Mas, é na participação política 

que o pacto social se concretiza e onde os interesses individuais se explicitam 

“num terreno comum, organizado por leis e instituições”, no qual o poder é 

democratizado (NOGUEIRA, 2011, p.137). Nesta perspectiva, cabe 

complementar com a noção de poder descrito por Bobbio, (2007, p.933) que na 

esfera social, incide na capacidade do homem determinar o comportamento do 

homem segundo a imagem que um indivíduo ou grupo faz da distribuição do 

poder no âmbito social a que pertence. 

 Fica evidente, que o processo político-participativo transcorre num 

contexto em que grupos sociais com interesses contraditórios podem ocupar os 

mesmos espaços e pleitear por decisões divergentes. Neste caso, as relações 

de poder se acentuam originando conflitos que serão fatalmente mediados 

pelos detentores do poder, cuja decisão necessitará do apoio nem sempre 

hegemônico da maioria. É neste terreno, de consensos e dissensos que se 

manifesta a conciliação política que ganha uma nova roupagem no Estado 

Democrático de Direito, na medida em que a sociedade, por meio de sua 

organização e participação, busca apropriar-se dos instrumentos de poder do 

Estado conquistando o direito de participação.   

 Para que exista a representatividade é preciso que as demandas 

provenientes dos indivíduos e diferentes setores da vida social atingindo uma 

correspondência entre demandas sociais e ofertas políticas (TOURAINE, 1996, 

p. 76). Neste sentido, a democracia vai além do plano do regime político e 

passa a ser compreendida como constitutiva de um sistema social, no qual as 
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relações entre Estado e a sociedade se estendem e ultrapassam os limites da 

democracia representativa.  

 No plano da participação social, a conciliação política adota a estratégia 

das alianças, que acontecem “entre forças políticas que correspondam 

simultaneamente a categorias sociais e a concepções políticas diferentes” 

(TOURAINE, 1996, p. 76). 

 O pressuposto da participação democrática é a garantia de direitos 

iguais para todos, explicitada na ação de um conjunto de cidadãos, entidades 

ou movimentos sociais por meio de canais de participação criados pelo Estado, 

com clara distinção entre o que é da esfera do Estado e o que é da esfera da 

sociedade. Neste sentido, os canais de participação como comissões, 

conferências, fóruns, ou conselhos “são concebidos como órgãos da sociedade 

independentes do Estado, em competição democrática com outras entidades e 

segmentos sociais organizados.” (DANIEL, 1994, p. 27) 

No Brasil, várias tentativas de implementar políticas públicas de caráter 

participativo são impulsionadas visando a inserção de grupos sociais e de 

interesse na sua formulação. É o caso das políticas educacionais que 

passaram a ser amplamente discutidas, com a participação da sociedade em 

níveis municipais, estaduais e nacional para a elaboração do Plano Nacional de 

Educação por meio de conferências articuladas em níveis municipal, estadual e 

nacional.  Na esfera participativa entre governo e sociedade para elaboração 

de planejamento governamental, a conciliação política apresenta-se por meio 

da estratégia de negociação, aqui subentendida como a capacidade de 

“assumir o conflito, os dissídios e reconhecer nos conflitos de interesse a 

própria seiva da experiência e dos compromissos democráticos” (HADDAD, 

1980, p. 42) 

Conforme aponta Nogueira (2011, p. 66), “a movimentação social torna-

se virtuosa quando se projeta em termos políticos, processa suas diferenças e 

dá origem a soluções políticas para seus problemas e reivindicações”. 

Considerando o Estado como um espaço de disputas é preciso assimilá-lo, 

como aponta Nogueira (2011, p. 66), como uma estrutura de dominação e 
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como um parâmetro ético de convivência e locus para o encontro de soluções 

positivas para os problemas sociais. 

 O exercício do poder pelo Estado é orientado, segundo Galbraith, sob as 

perspectivas externa e interna do governo e as forças que medeiam ambas. “A 

orientação externa é do legislativo, os eleitores e a grande massa de 

organizações que exercem pressão sobre eles e diretamente sobre o próprio 

legislativo”. (GALBRAITH, 1986, p. 149). A orientação interna, por sua vez esta 

implícita na estrutura permanente do governo considerando as organizações, 

departamento, autarquias, empresas públicas, serviços militares que compõem 

o Estado e que se tornam fontes originais do poder. Na mediação das forças 

entre legislativo, executivo e sociedade civil, se expressam as relações 

subjetivas do poder implícito nas estratégias da conciliação política.  

  Galbraith (1986, p.4) conceitua o poder como habilidade de um 

indivíduo ou grupo conseguir a submissão de outro ao seu propósito. Os meios 

pelos quais é obtida a submissão, segundo o autor, são classificados de forma 

semelhante ao que Debrun tratou como estratégias da conciliação. O poder 

condigno, que obtém submissão por meio de ameaças; o poder compensatório 

que oferece uma recompensa positiva em troca da submissão e; o poder 

condicionado, que é exercido pela persuasão levando o outro a uma mudança 

de convicção. Por analogia é possível afirmar que a coerção equivale ao poder 

condigno e a cooptação ao poder compensatório e em algumas situações, nas 

quais a estratégia é a da persuasão, ao poder condicionado.  

Na orientação das políticas públicas o conflito entre Executivo e 

Legislativo revela mecanismos da conciliação política uma vez que um tem 

poderes para vetar medidas propostas pelo outro. Além disto, o sistema 

presidencialista dá poderes ao presidente da república que permitem legislar 

por meio de medidas provisórias, estabelecer vetos totais ou parciais e ainda 

alterar a agenda do Congresso em casos de uso do seu poder exclusivo de 

propor certos tipos de legislação.  

O Congresso torna-se então o cenário democrático de disputas de 

interesses da sociedade. Neste campo de disputas é possível perceber que a 
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representação do legislativo dedica-se prioritariamente aos interesses regionais 

e corporativos e muitas vezes clientelísticos, no qual a representatividade da 

sociedade civil ocupa um espaço crescente notadamente nas duas últimas 

décadas, com a expansão dos direitos políticos e sociais. 

Os movimentos sociais17 que se organizaram e ganharam força na 

década de 1980 culminaram em conquistas de direitos sociais importantes 

retratadas na Constituição de 1988. Contudo, eventuais reivindicações 

atendidas não se consolidaram em direitos como referência normativa das 

relações sociais numa esfera pública, pautada por valores democráticos. Os 

anos 1990 foram marcados pela ampliação de movimentos sociais e 

intensificação da participação da sociedade civil na esfera pública repercutindo 

em um novo dispositivo de reconhecimento e legitimação de grupos ou 

indivíduos como atores sociais. Tanto nos anos de 1980, cenário da construção 

do texto constitucional democrático, como a partir dos anos de 1990, houve 

participação dos movimentos sociais de trabalhadores e organizações de 

proprietários. Fortalecem-se os coletivos de trabalhadores e os coletivos que 

representam forças conservadoras também são fortalecidos. O cenário de 

construção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/1996, e do 

primeiro Plano Nacional de Educação, 2001, é marcado pela conciliação 

política, implicando na negociação de interesses opostos na sociedade. O texto 

constitucional e a legislação educacional trazem avanços importantes para a 

democracia, positivados em lei, porém de complexa negociação no que diz 

respeito à efetivação dos direitos. O processo de elaboração do segundo Plano 

Nacional de Educação revelou importantes momentos de conciliação política, 

todos marcados pela participação da sociedade, porém com direcionamento 

ora vindo do legislativo, ora vindo do executivo, assunto que será discutido no 

terceiro capítulo. 

A emergência da sociedade civil, entre Estado e mercado, passa a 

delinear um projeto de Estado no qual parece tornar possível a conciliação 

entre desenvolvimento, equidade e justiça social. Ampliar o conceito de direito 

                                                           
17 Sobre este tema, ver GOHN, Movimentos Sociais e Redes de Mobilizações Civis no Brasil 
Contemporâneo. Vozes, 2010. 
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para além dos mecanismos de participação e de reconhecimento dos atores é 

condição fundamental para que o “princípio de alteridade” se estabeleça nos 

processos de formação política, social e cultural. Este cenário revela novas 

relações de poder e de manifestação da conciliação política no Brasil. Telles 

(1994, p.48) aponta para uma “utopia democrática” que redefine as relações 

entre Estado e sociedade no cenário político, instituindo e se construindo entre 

regras de convivência pública que projetam direitos como parâmetros 

balizadores das políticas públicas que afetam a vida da população.  

De um lado, nos últimos anos, vem sendo construída uma 
trama social formada por movimentos sociais, organismos de 
representação de interesses e entidades civis. É uma rede 
associativa tão ampla quanto plural, multifacetada e 
descentralizada. Vem se armando de um modo muito desigual, 
seguido os rumos mutáveis dos acontecimentos e das 
oscilações das conjunturas. É feita e refeita a cada momento e 
nela não estão ausentes problemas, contradições, 
ambiguidades e fragilidades. Mas é uma trama que vai como 
que mapeando e explicitando campos diversificados de conflito. 
Fazendo circular a linguagem dos direitos, desprivatiza 
carências e necessidades, demandas e aspirações ao projetá-
las no cenário público como questões que interpelam (e 
questionam) a opinião pública no seu senso de justiça e 
equidade. (TELLES, 1994, p.48) 

 

 No cenário de elaboração de políticas públicas, sobretudo nas questões 

educacionais, evidencia-se a participação crescente de movimentos sociais, 

como se constatou  na ampla mobilização popular das conferências estaduais, 

municipais e nacional, de educação com vistas a debater propostas para o 

Plano Nacional de Educação com vigência para a década de 2014 a 2024. 

 

2.3  AS POLÍTICAS PÚBLICAS  
 

 O estudo das políticas públicas como área de conhecimento é uma 

vertente de análise recente que considera a partir das instituições, regras e 

modelos que regem as decisões, elaboração, implementação e avaliação, 

concentrando-se mais na produção dos governos do que nos modelos de 
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Estado (SOUZA, 2006 p. 22). As investigações de Souza (2006) abordam 

quatro grandes teóricos18 que contribuíram para a compreensão do problema 

para o qual a política pública foi desenhada, seus conflitos e trajetória, 

abrangendo o papel do indivíduo, grupos e organizações. Na intenção de 

chegar a uma definição de política pública, a autora resume que “a formulação 

de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos 

traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 

produzirão resultado no mundo real”. (SOUZA, 2006 p. 26) 

As políticas públicas integram os instrumentos utilizados pelas 

instituições governamentais (o Congresso, a Presidência, Estados e 

Municípios) para promover e influenciar a atuação da sociedade civil.  Para que 

isto ocorra a contendo há um movimento conciliatório entre os atores sociais 

envolvidos e os órgãos estatais responsáveis pela institucionalização das 

políticas públicas conferindo a elas a legitimidade necessária.  

Considerando a política como um instrumento da ação do Estado 

exercida por um governo, pode-se dizer que a política consiste na 

operacionalização das diretrizes políticas transformadas em leis que 

regulamentam e controlam a vida em sociedade em seu amplo espectro 

humano, organizacional e jurisdicional.  

A vida política, pois, se manifesta nos acontecimentos, atos, 
agrupamentos e instituições que decidem da manutenção ou 
da transformação das estruturas das comunidades, que em 
cada época representam para o indivíduo o quadro 
fundamental de seu pensamento e de sua ação. (DEBRUN, 
1962, p.22) 

 

A interpretação de Debrun traduz a ideia de que o plano político não 

absorve totalmente o plano social. O fato político possui uma qualidade 

específica que pressupõe a existência da intervenção para que um fenômeno 

social passe a ser político. Debrun (1962) considera que as intervenções são 

feitas por meio de decisões que implicam num esforço para modificar, manter 
                                                           
18Considerados fundadores da área de conhecimento de políticas públicas, os teóricos 
abordados por Souza (2006) são: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D.Easton. 
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ou retardar uma transformação no interior de estruturas fundamentais das 

sociedades.  As ações políticas, neste sentido são frutos de decisões 

demandadas que se concretizam em políticas públicas, com vistas a 

determinados fins, que signifiquem a alocação de valores para a sociedade. 

Conforme Rua (2007), as políticas públicas são “outputs resultantes da 

atividade política: compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à 

alocação imperativa de valores”.  A complexidade que envolve a elaboração de 

políticas públicas deve-se aos diversos elementos que resultam de contextos 

sociais, que determinam um conjunto de tomadas de decisões. Heidemann 

propõe um ciclo conceitual de políticas públicas que compreende quatro 

etapas: 

A primeira refere-se às decisões políticas tomadas para 
resolver problemas sociais previamente estudados. Depois de 
formuladas, as políticas decididas precisam ser 
implementadas, pois sem ações elas não passam de boas 
intenções. Numa terceira etapa, procura-se verificar se as 
partes interessadas numa política foram satisfeitas em suas 
demandas. E, enfim as políticas devem ser avaliadas, com 
vistas a sua continuidade, aperfeiçoamento, reformulação ou, 
simplesmente, descontinuidade. (HEIDEMANN, 2009, p.34) 

 

Este ciclo conceitual demonstra que as políticas públicas têm a intenção 

de resolver problemas identificados, cujas soluções devem contar com a 

participação da sociedade num processo de sucessivas tomadas de decisões. 

Aliando a elaboração das políticas públicas ao exercício da cidadania, estas se 

apresentam como instrumento da ação estatal adequado à realidade 

contemporânea em que o Estado, sendo ele democrático, exige a participação 

social. A democratização pressupõe a existência de procedimentos que 

permitam a participação política dos interessados nas decisões de um corpo 

coletivo. No universo da participação social observa-se que meios e estratégias 

de conciliação política se materializam entre grupos de interesse, visando 

construir consensos por meio de barganhas ou persuasão.  

 Conforme afirma Bobbio, o indivíduo é considerado como cidadão na 

multiplicidade de seu status.  
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Uma vez conquistado o direito à participação política, o cidadão 
das democracias mais avançadas percebeu que a esfera 
política está por sua vez incluída numa esfera muito mais 
ampla, a esfera da sociedade em seu conjunto, e que não 
existe decisão política que não esteja condicionada ou inclusive 
determinada por aquilo que acontece na sociedade civil 
(BOBBIO, 1995, p.157)   

Como consequência, as políticas ganham uma dimensão pública, 

quando são frutos de decisões governamentais consubstanciadas no 

desenvolvimento da sociedade em suas múltiplas dimensões. Considerando as 

teorias do contrato social, mais propriamente na visão de Rousseau, as 

políticas públicas, transformadas em leis representam a vontade geral de uma 

sociedade, a qual, para que se estabeleça pressupõe um processo de 

negociação de interesses que podem ser conflitantes ou não.  

Nesse sentido, conforme Silva (2010, p. 36) torna-se necessário 

conceber um ponto de vista comum de onde se institui ou convenciona o tipo 

de sociedade que se deseja.  

Segundo Dye (2009, p. 101), uma política não se transforma em política 

pública antes que seja adotada, implementada e feita cumprir por uma 

instituição governamental. Também, considera que o governo empresta 

legitimidade às políticas entendidas na sua universalidade, como obrigações 

legais que cobram lealdade dos cidadãos.  

Assim entendido, podemos afirmar que no Brasil, as políticas públicas 

assentam-se na existência dos direitos sociais fundamentados 

constitucionalmente, sem desconsiderar as políticas públicas que se inserem 

nos direitos fundamentais, mas que indiretamente favorecem as políticas 

sociais, uma vez que visam a melhoria da qualidade de vida da população.  

A Constituição de 1988 positivou a regulação social de políticas e a 

interação entre a sociedade civil, ao descentralizar o Poder Público, visando à 

redução de desigualdades, a erradicação da pobreza, o crescimento 

sustentado, a ampliação do emprego, uma melhor distribuição de renda, entre 

outros itens que promovem o atendimento aos direitos fundamentais. Desta 

forma, as políticas públicas são instrumentos de efetivação das normas 
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constitucionais que definem os direitos sociais, nos quais se inclui o direito à 

educação e, ainda, das demais normas jurídicas infraconstitucionais que 

regulamentam esses direitos.  

O modelo de Estado instituído no país é determinante na construção das 

políticas públicas sociais. O Estado Democrático de Direito, no caso brasileiro, 

fundado constitucionalmente na dignidade da pessoa humana, abre espaço 

para a realização social por meio dos direitos sociais. Entretanto, passadas 

aproximadamente três décadas da promulgação do texto constitucional, a 

realidade social brasileira não condiz com os ditames constitucionais, em que 

pese os esforços governamentais fundamentados em diferentes vertentes 

ideológicas ocorridos desde 1988.  Para que a participação social se consolide 

é necessário o amadurecimento do modelo de Estado Democrático. O 

atendimento aos preceitos constitucionais é condição primária para que o 

cidadão tenha condições de exercer, conscientemente e de forma eficaz, o seu 

direito de participação. 

Aliado aos preceitos neoliberais que permeiam a Constituição, 
os governos devem garantir os meios para que a sociedade 
possa alcançar um patamar onde, mediante ações 
participativas, colabore ativamente nos processos políticos e de 
decisão, visando à concretização dos fins coletivos. Para tanto, 
é necessário, em primeiro lugar, reduzir as desigualdades de 
modo que toda a sociedade possa, conscientemente, participar 
de forma real e eficaz dos processos políticos, com os 
conhecimentos e condições essenciais para tanto. Sem 
conhecimento e sem qualidade de vida – fatores estes que se 
remetem diretamente à dignidade da pessoa humana, objeto 
primordial do Estado brasileiro – a sociedade não guarda o 
mínimo para caminhar a um Estado Democrático efetivo. 
(FORTES e BASSOLI, 2008. p.3504) 

 

As desigualdades sociais foram enfrentadas, nas três últimas décadas 

segundo critérios dos governos que detinham a implementação e o controle 

das políticas públicas. A cultura democrática no final do século XX, segundo 

Nogueira (2011, p.46) foi marcada muito mais por uma agenda reformadora de 

novos parâmetros para a gestão pública do que por um sistema político 
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efetivamente democrático. O foco das reformas visava sintonizar o país com a 

economia, a sociedade e o aparato estatal com a globalização econômica 

estabelecida mundialmente, ampliar a capacidade de implementação de 

políticas públicas e incrementar o desempenho do Estado. Novas formas de 

organização não estatal se multiplicam por iniciativas de mercado e da 

sociedade civil ampliando a participação do Terceiro Setor reduzindo o 

tamanho do Estado. Em termos de eficiência e racionalização, os avanços se 

estabeleceram mais em função de critérios fiscais e quantitativos do que em 

função de critérios sociopolíticos.  

O processo de abertura do Estado para a sociedade incorpora nos 

conceitos democráticos, a descentralização como um imperativo no caminho 

da resolução dos problemas sociais funcionando como um fator de 

fortalecimento do Estado. Nogueira admite no discurso reformista da década de 

1990 que, 

Descentralizando suas atribuições e atividades, o Estado teria 
como se concentrar no fundamental, reduzir custos 
operacionais, diminuir seu tamanho e ganhar, com isso, maior 
leveza e agilidade. Aliviando-se da carga, o Estado incentivaria 
o envolvimento subnacional (local e regional, sobretudo) na 
implementação de certas políticas públicas, com que avançaria 
em termos de tomada de decisões, sustentabilidade e controle 
social. (NOGUEIRA, 2011, p. 60) 

 

 No bojo da descentralização residem as ideias de participação, 

cidadania e sociedade civil, inseridas no campo democrático, que segundo 

Nogueira (2011, p. 60), cidadãos organizados tenderiam a ser mais cooperativos 

que conflituosos. A sociedade civil organizada traduziria parte de um projeto de 

hegemonia passível de solucionar seus próprios problemas por meio da 

solidariedade e da responsabilidade social. Tal movimento do Estado em 

direção à sociedade reproduz, ainda que de maneira distinta, o mesmo 

mecanismo estratégico da conciliação política, no qual o Estado como poder 

dominante, exerce a cooptação da sociedade para a manutenção do status 

quo. O Estado é um campo de disputas, no qual a sociedade exerce seu papel 

político, de correlação de forças e interesses antagônicos, que deve ser 
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entendido em um espaço ético de busca de soluções para os problemas 

sociais. Portanto, cidadania implica na disposição de pesar o conjunto de 

interesses geradores de conflitos, mas passíveis de consenso e mediações. 

As sociedades se formam em torno de princípios e valores comuns que 

fundamentam a elaboração de normas que às regulamentam propiciando as 

condições de convivência. Os fenômenos sociais que constituem as 

sociedades explicitam-se por meio de instituições que agregam os indivíduos 

em torno de crenças, maneiras de pensar, agir e sentir comuns, em maior ou 

menor grau, dependendo da capacidade coercitiva que é exercida pelas 

mesmas. Como nos ensina Durkheim,  

um fenômeno social é um estado do grupo, que se repete nos 
indivíduos porque se impõe a eles. Ele está em cada parte 
porque está no todo, o que é diferente de estar no todo por 
estar nas partes. Isto é, sobretudo, evidente nas crenças e 
práticas que nos são transmitidas inteiramente prontas pelas 
gerações anteriores; recebemo-las e adotamo-las porque, 
sendo ao mesmo tempo uma obra coletiva e uma obra secular, 
elas são investidas de uma particular autoridade que a 
educação nos ensinou a reconhecer e respeitar. (Durkheim, 
2007, p.9). 

 

Assim, família, religião, sistema econômico, sistema político, formas de 

lazer, cultura e educação caracterizam-se como fenômenos sociais 

determinantes das sociedades. A diversidade destes fenômenos aponta para a 

impossibilidade de um consenso total sobre todas as crenças de uma 

sociedade complexa. É o grau de homogeneidade e heterogeneidade que 

determina a extensão e a amplitude do consenso que garante a existência de 

normas que regem o funcionamento do sistema social. Neste sentido entende-

se que a existência dos conflitos sociais oportuniza, afirma Bobbio (2007, p. 

225) que “a interação entre indivíduos, grupos, organizações e coletividades” , 

segundo suas dimensões, graus de intensidade e seus objetivos, que 

regulamentados por meio de regras e normas, reduzem o grau de conflito 

estabelecendo limites aos conflitos, o autor complementa que 

O ponto crucial é que as regras devem ser aceitas por todos os 
participantes, e se mudadas devem ser mudadas por recíproco 
acordo. Quando um conflito se desenvolve segundo regras 
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aceitas, sancionadas e observadas, há a sua 
institucionalização. (BOBBIO, 2007, p. 228) 

 

 As políticas públicas sociais, uma vez institucionalizadas, podem 

influenciar a formação de sociedades com valores mais homogêneos quando 

possibilitam condições de equidade entre seus cidadãos. Por outro lado, o 

dissenso de valores e crenças em maior proporção em sociedades 

heterogêneas, interfere diretamente na elaboração de políticas equânimes.     

 Em síntese, neste estudo para efeito de análise, serão consideradas as 

estratégias da conciliação política evidenciadas durante o processo 

participativo de construção do PNE 2014/2024, a partir das relações de poder 

determinadas entre os atores sociais. No primeiro capítulo a intenção foi 

problematizar o conceito de conciliação em relação às categorias participação 

e políticas públicas. Tomando como referência o ideário de Debrun e as 

reflexões de Touraine e Nogueira sobre participação e de Heidemann sobre 

políticas públicas, conclui-se que a democracia abre espaço para a 

participação social na elaboração das políticas públicas criando um novo 

cenário para que a conciliação política se evidencie por meio de novas 

estratégias. 

No próximo capítulo são mencionadas as políticas educacionais, com 

ênfase na construção dos planos nacionais de educação, em particular o Plano 

Nacional de Educação para o período de 2014 a 2024. 
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3.  POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 
  

 Ao longo da história brasileira é possível observar os diferentes espaços 

políticos ocupados pela educação, sempre marcados por algum tipo de 

contradição, seja de caráter religioso, ideológico ou pedagógico, desde o Brasil 

Colônia até a República.  

Este capítulo pretende analisar os processos contraditórios nos quais 

são elaboradas das políticas educacionais a partir da República, fundamentado 

nos estudos de Saviani (2013) e Shiroma (2004), buscando interpretar a 

presença de estratégias de conciliação política no planejamento da educação 

que expressam contradições recorrentes na história. Enfoca, apoiado em 

Nogueira (2011) e nos atores sociais entrevistados, o momento em que a 

participação social se intensifica e passa a fazer parte no processo decisório do 

planejamento educacional, estimulada pela posição do Executivo. Neste 

movimento situa-se o processo de construção do Plano Nacional de Educação 

2014/2024. 

 

3.1- POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A CONCILIAÇÃO POLÍTICA. 
 

No campo das políticas públicas, a educação incorpora importância 

estratégica reveladora das características do Estado que as atribui. O caráter 

social das políticas educacionais promove o campo de disputas mediado 

historicamente por estratégias de conciliação política. Saviani revela que “as 

primeiras décadas do século XX caracterizaram-se pelo debate das ideias 

liberais sobre cuja base se advogou a extensão universal, por meio do Estado, 

do processo de escolarização considerado o grande instrumento de 

participação política” (SAVIANI, 2013, p. 177).  
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Em contexto marcado pela crescente urbanização e a busca por uma 

identidade nacionalista, ao final da década de 1920, o debate político em torno 

das questões educacionais converge para o papel que a educação deveria 

cumprir para a modernização do país, segundo a visão ideológica de 

intelectuais e políticos da época. Esse movimento eclodiu nos anos de 1930, 

durante o Governo Provisório, que confere a União “o poder para exercer sua 

tutela sobre os vários domínios do ensino no país” (SHIROMA, 2004, p. 18). As 

reformas implementadas neste período originavam-se partindo do poder 

executivo para a sociedade civil, conciliando interesses defendidos em 

mobilizações sociais.  Surgem as associações que defendem diferentes 

concepções de educação, com a ABE – Associação Brasileira de Educação 

que impulsiona a visão humanista moderna de filosofia defendendo novas 

ideias pedagógicas. E, também a Confederação Católica Brasileira de 

Educação, que defende a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas 

(SAVIANI, 2013,p. 177/181) e um projeto conservador e tradicionalista que 

evidenciou sua força com a instituição facultativa do ensino religioso nas 

escolas públicas, em 1931.  

Um dos principais embates sobre os propósitos da educação brasileira 

partiu de intelectuais e educadores que compunham a ABE , cujo horizonte 

ideológico preconizava a orientação de políticas educacionais que 

assegurassem a modernidade e a incorporação de novos métodos e técnicas 

de ensino, que atribuíssem à educação um papel relevante na constituição da 

nacionalidade brasileira. Os “pioneiros” como foram chamados estes 

intelectuais e educadores inspiraram reformas e debates orientadores da 

organização racional do trabalho no emergente processo de industrialização 

em sintonia com os propósitos do governo Vargas no início dos anos 1930.  

 No embate entre dois projetos educacionais, da Igreja Católica e dos 

defensores da Escola Nova, pode-se observar a estratégia da conciliação 

política conduzida por Francisco Campos no governo Vargas, como demonstra 

Shiroma (2004). 

Na defesa de seus interesses, porém, lutavam pela hegemonia 
de suas propostas em nível de governo. De um lado a Igreja e 
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seu enorme poder de influência sobre a população e de 
pressão sobre o próprio governo; de outro os que 
propugnavam novos conceitos educacionais e prestígio como 
“educadores” na sociedade brasileira. Vargas e Campos 
procuram conciliar as reivindicações divergentes e, sempre que 
pudera manipularam-nas em seu proveito. (SHIROMA, 2004, 
p.22) 

 

A conciliação política se expressa na acomodação dos interesses 

divergentes, por parte do governo, aprovando por uma lado, as reivindicações 

da ABE19 e, de outro, atendidas as reivindicações do grupo católico20. 

A Constituição promulgada em 1934 atribui ao Conselho Nacional de 

Educação a tarefa de elaborar o Plano Nacional de Educação e a garantia dos 

recursos para sua implementação. Saviani, aponta os aspectos conciliadores 

determinados na elaboração do plano, que após finalizado em 1937, acabou 

sendo ignorado em decorrência do Estado Novo instituído no mesmo ano. 

Assim, enquanto para os educadores alinhados com o 
movimento renovador o plano da educação era entendido 
como instrumento da racionalidade científica na política 
educacional, para Getúlio Vargas e Gustavo Capanema o 
plano se convertia em instrumento destinado a revestir de 
racionalidade o controle político-ideológico exercido através da 
política educacional. (SAVIANI, 1998, p. 76).  

 

 As definições de políticas públicas nos anos que se seguiram, 

caracterizaram-se pela redução dos debates e de circulação de ideias, por 

força do fechamento político e suspensão das liberdades civis determinada no 

Estado Novo, que então utilizava estratégias coercitivas, características dos 

períodos dominados pelo autoritarismo desmobilizador. As reformas neste 

período, apresentadas no conjunto das Leis Orgânicas do Ensino, apesar de 

atender com maior abrangência as necessidades da economia nacional, 

                                                           
19 As reivindicações da ABE, diziam respeito a obrigatoriedade, gratuidade e universalidade do 
ensino primário; a ampliação da competência da União, por meio do Conselho Nacional de 
Educação, resguardada a autonomia dos estados e municípios. (SHIROMA, 2004, p.24) 
20 O grupo católico reivindicava a oferta de ensino religioso nas escolas;à manutenção da 
liberdade de ensino; o reconhecimento de estabelecimentos particulares; à isenção de 
impostos de estabelecimentos privados de ensino e o papel desempenhado pela família na 
educação. (SHIROMA, 2004, p.25) 
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persistiam, segundo Shiroma (2004, p. 27), no “velho dualismo: as camadas 

mais favorecidas da população procuravam o ensino secundário e superior 

para a sua formação, e aos trabalhadores, restavam as escolas primárias e 

profissionais para uma rápida preparação para o mercado de trabalho”. 

 As tensões entre os movimentos que defendiam o nacionalismo 

desenvolvimentista e os que defendiam a iniciativa privada voltam a ocorrer no 

período compreendido entre 1946 e 1964 quando é proposto o projeto da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no Congresso Nacional. O 

intenso debate e luta ideológica resultou na promulgação da Lei 4.024 em 20 

de dezembro de 1961, “prevalecendo a tendência que defendia a liberdade de 

ensino e o direito da família de escolher o tipo de educação que deseja para 

seus filhos, considerando que a ação planificada do Estado trazia embutido o 

risco do totalitarismo” (SAVIANI, 1998, p. 77). Este debate demonstra as 

contradições entre as forças que atribuíam ao Estado a tarefa de planejar o 

desenvolvimento do Brasil livre da dependência externa e, as que se 

contrapunham a ingerência do Estado na economia, numa clara luta entre duas 

tendências ideológicas. 

Segundo Shiroma (2004, p.30), a velha geração dos anos de 1930 

persistia na luta, agora não mais discutindo uma nova pedagogia, mas os 

aspectos sociais da educação e a intransigente defesa da escola pública.  A 

conciliação política, contudo se efetiva pela simples orientação da Constituição 

de 46, de cunho liberal, que defendia a liberdade e assegurava a educação 

como direito de todos, garantida a educação em todos os níveis, juntamente 

com a iniciativa privada. 

O trecho da entrevista de Saviani, concedido para balizar esta pesquisa, 

ilustra estes fatos, dos quais o entrevistado foi protagonista demonstrando a 

intensidade da participação da sociedade civil neste cenário: 

Então isso desencadeou o conflito de escolas particulares e 
escolas públicas, nesse momento é que extrapolou o âmbito 
das instancias formais e institucionais da sociedade política 
para um amplo debate no âmbito da sociedade civil com várias 
entidades sociais da sociedade civil, se manifestando entre as 
duas posições. Então, na verdade, várias entidades se 
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manifestaram em defesa da escola pública e do lado da escola 
particular ficaram a Igreja Católica e os donos de escolas 
particulares que se apoiavam na doutrina da Igreja para 
defender os seus interesses e do lado da escola pública, os 
educadores que já vinham se organizando desde a Associação 
Brasileira da Educação em 1924, que organizavam as 
conferencias nacionais de educação. Nós tínhamos uma visão 
liberal pragmatista e também os intelectuais ligados ao jornal 
estado de São Paulo e a USP que tinham uma visão mais 
liberal idealista, os grupos de tendência socialista liderado por 
Florestan Fernandes que saiu pelo país defendendo que na 
LDB, a prioridade fosse a escola pública, e isto permitiu 
inclusive que sindicatos participassem desse debate sindicatos 
de trabalhadores defendendo a escola pública, então aí nós 
tivemos uma ampla participação da sociedade civil nos 
debates. (SAVIANI, entrevista concedida em agosto de 2013) 

 

Novamente os anos que seguem, nesta linha de tempo, são marcados 

pelo autoritarismo desmobilizador imposto pelo regime militar a partir de 1964. 

Neste período, segundo Saviani (1998, p. 78) “o protagonismo no âmbito do 

planejamento educacional se transfere dos educadores para os tecnocratas, o 

que em termos organizacionais se expressa na subordinação do Ministério da 

Educação ao Ministério do Planejamento” orientando o processo educacional 

pelas tendências econômicas impostas pelas diretrizes e normas do plano 

geral do governo. As reformas do ensino instituídas nos anos de 1960 e 1970 

traziam em seu escopo, elementos advindos das recomendações de agências 

internacionais alinhados à política desenvolvimentista do Estado. Neste 

sentido, Shiroma explicita: 

Desenvolvimento, ou seja educação para a formação de 
“capital humano”, vínculo estrito entre educação e mercado de 
trabalho, modernização de hábitos de consumo, integração da 
política educacional aos planos gerais de desenvolvimento e 
segurança nacional, defesa do Estado, repressão e controle 
político-ideológico da vida intelectual e artística do país”. 
(SHIROMA, 2004, P.33). 

 

Com esta visão, as reformas de ensino empreendidas pelos governos 

durante o regime militar, são frutos de acordos internacionais21 e nacionais, 

                                                           
21 Acordo MEC-USAID (Agency for International Development).  
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incorporados no Plano Decenal de Educação da Aliança para o Progresso, que 

contou com o apoio de organizações22, empresários e intelectuais aliados ao 

governo que resultou, em 1969, na publicação de uma síntese deste segmento, 

das aspirações para a educação, denominada A educação que nos convém. 

(SHIROMA, 2004, P.33).  

Profundas alterações foram feitas no ensino de primeiro e segundo23 

graus e no ensino superior24, assegurando a ampliação da oferta de ensino 

fundamental, favorecendo o acesso e criando condições para a formação de 

mão de obra qualificada pretendida para o desenvolvimento do país. A pós-

graduação foi fortalecida e ampliada para áreas não contempladas. 

Em que pese o período militar pautar-se pelo autoritarismo 

desmobilizador e sua estratégia de coerção, é possível interpretar que a 

estratégia cooptação, da conciliação política, permeou alguns espaços de 

composição entre forças historicamente opostas. É o caso do ensino público e 

privado, no qual, segundo Shiroma (2004.p. 37), o governo ampliava a sua 

base de sustentação política satisfazendo por um lado as oligarquias e 

atendendo por outro, as classes médias que beneficiadas pela ascensão da 

economia, pressionavam cada vez mais pelo acesso à universidade. 

Da mesma forma ocorreu na introdução das mudanças do ensino de 

primeiro e segundo graus, para os quais não houve disputas entre os 

privatistas e publicistas, já que “os partidários da escola pública estavam 

desarticulados ou haviam sido cooptados pela reforma e os interesses privados 

foram plenamente atendidos” (SHIROMA, 2004, p.38). 

Com o fim do regime militar, instaurada a Constituinte, os acordos entre 

conservadores e a comunidade educacional acolhem as sugestões aprovadas 

na “Carta de Goiânia”, resultado da IV Conferência Brasileira de Educação, 

estabelecendo um consenso entre o congresso e a sociedade civil que resulta 

no capítulo da Educação exarado na Carta Magna. Após a promulgação da 

                                                           
22 Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais; Instituto Brasileiro de Ação Democrática, Instituto 
Euvaldo Lodi; Confederação Nacional das Indústrias e, a PUC-RJ. 
23 Lei 5.692/71 
24 Lei 5.540/68 
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nova Constituição da República em 1988, iniciam-se as atividades para dar 

cumprimento ao disposto no artigo 214, que determina a formulação do Plano 

Nacional de Educação em forma de lei. Mas antes disso, a Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional, que já vinha sendo discutida paralelamente à 

Constituinte, tem seu primeiro projeto apresentado ao congresso, como conta 

em trecho da entrevista concedida pelo Ator Social 5: 

Então, a carta de Goiânia enunciou os princípios e as 
demandas dos educadores que deveriam integrar o capítulo da 
constituição na nova constituição. Depois em 88 tivemos a 
quarta Conferencia Brasileira de Educação, a CBE, que foi em 
Brasília e a constituição já estava com o seu arcabouço 
praticamente definido. Não tinha sido promulgado ainda, isso 
acontece em outubro de 88, mas quando a conferencia 
brasileira foi realizada, isso já estava definido e aí como já se 
sabia, porque no texto da constituição já estava consolidado, 
ela mantinha a competência da união para fixar as diretrizes de 
base da educação nacional. Então o tema da quinta CBE foi 
em direção às novas diretrizes de base de educação nacional. 
A discussão foi em torno do projeto de LDB justamente nesse 
ano que, nós pautamos a revista da ANDE, o número da, que 
sairia em julho, o segundo número de 88 da revista da ANDE 
em torno da LDB e eu fui encarregado de escrever um artigo 
sobre a LDB. Mas ao pensar nesse artigo eu conclui que não 
era o caso de apenas escrever sobre, conceituando e tal, 
porque o objetivo era encaminhar uma proposta de LDB. Então 
eu entendi que devia propor uma minuta, uma espécie de 
anteprojeto. Então eu redigi o artigo dando os conceitos, 
princípios, indicando a direção e depois já traduzi isso num 
anexo, num texto de lei, com títulos, capítulos, artigos, 
parágrafos e tal. Um texto conciso. E então isto foi até objeto 
de um primeiro debate na reunião anual da ANPED que 
aconteceu em Porto Alegre em 88, depois em julho saiu na 
revista, esteve presente também nos debates da quinta CBE 
em Brasília e, a constituição foi promulgada em 5 de outubro 
de 88. Em dezembro de 88 o deputado Octávio Elísio do 
PMDB, de Minas Gerais que tinha sido secretário de educação 
em Minas, deu entrada no congresso, na câmara dos 
deputados com o projeto de LDB, que era a proposta que eu 
havia feito ampliada no capítulo do financiamento com a 
assessoria do Jaques Veloso que era um colega nosso da UNB 
que trabalhava com economia da educação. Isso é uma 
inovação, por quê? Por que além de ser um projeto que se 
originou da sociedade civil, ele deu entrada no parlamento por 
iniciativa do legislativo e não do executivo como era a regra 
desde lá da colônia, até agora, até a república que sempre as 
reformas eram de iniciativa do executivo. (ATOR SOCIAL 5,  
2013) 
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A comunidade educacional organizara-se em torno da proposta de 

Saviani e acompanhou a tramitação do projeto de lei, por meio do Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública constituído nos anos de 1980, 

composto na época por mais de trinta entidades. E mais uma vez observa-se o 

executivo determinar um projeto educacional que contraria a expectativa 

daquela comunidade educacional organizada em defesa da escola pública, 

como conclui o Ator Social 5, em outro trecho da entrevista: 

A mudança de rumos ocorreu com o governo FHC. O governo 
passou a interferir e aí acabou inclusive virando a mesa no 
senado. Se articulou com Darci Ribeiro e acabou propondo um 
outro projeto que a resultante não foi o que a comunidade 
educacional esperava e foi uma coisa que atendeu mais os 
interesses de executivos já articulados com aquele problema 
da mundialização, da orientação dita neoliberal, então a LDB 
acabou tomando esses rumos. (ATOR SOCIAL 5, 2013).  

 

 A política educacional nos anos de 1990, fortemente marcada pelas 

influências ideológicas mundiais do neoliberalismo institui novas formas de 

tratar velhos conflitos na área educacional.  

 A presença das organizações intergovernamentais delineia a educação 

tornando-as pontos de referência na sua orientação política, uma vez que os 

países emergentes necessitam do financiamento externo oriundo destas 

organizações. A Conferência de Jomtien – UNESCO - em 1990 constituiu-se 

num marco para as políticas educacionais, identificando tendências e 

necessidades diagnosticadas no Relatório Delors em 1996. A análise deste 

relatório indica as principais tensões a serem resolvidas no século XXI: 

 

... tornar-se cidadão do mundo, mantendo a ligação com a 
comunidade; mundializar a cultura preservando as culturas 
locais e as potencialidades individuais; adaptar o indivíduo às 
demandas de conhecimento científico e tecnológico – 
especialmente as tecnologias de informação -, mantendo o 
respeito por sua autonomia; recusar as soluções rápidas em 
favor das negociações e consensos; conciliar a competição 
com a cooperação e a solidariedade; respeitar tradições e 
convicções pessoais e garantir a abertura ao universal. 
(SHIROMA, 2004, p.66) 
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 A visão humanista da UNESCO propõe um conceito de educação ao 

longo da vida redefinindo o modelo de aprendizagem, que passa há abranger 

diferentes tempos e espaços, constituindo uma “sociedade educativa” que 

qualifica a educação básica como a garantia da aprendizagem futura, a 

educação média como o preparo técnico e aprimoramento de talentos, a 

educação superior como motor do desenvolvimento econômico, criador de 

conhecimento mediante o ensino e a pesquisa; polo da “educação ao longo da 

vida”. (SHIROMA, 2004, p. 67 e 68). 

Já o Banco Mundial, principal organização de financiamento de projetos 

educacionais, cuja visão instrumental da educação difere-se da visão da 

UNESCO, propõe a inserção dos indivíduos na economia de mercado local ou 

global inspirando prioridades para o planejamento educacional dos países 

mutuários, tendo em vista ampliar o mercado consumidor, apostando na 

educação como geradora de trabalho, consumo e cidadania. A orientação do 

Banco Mundial para o planejamento inclui dedicar metade dos gastos públicos 

com a educação básica; aumentar a participação do setor privado no setor 

educacional, sobretudo no ensino médio e superior e; descentralizar a gestão 

da Educação, dando prioridade à aquisição de conhecimentos e habilidades 

que possam ser mobilizados no setor produtivo. (AKKARI, 2011, p.32) 

As orientações em nível mundial, de vertentes opostas entre UNESCO e 

Banco Mundial, refletem-se nas discussões da sociedade civil e governo, 

notadamente nos momentos em que se evidencia a participação social nas 

políticas educacionais instigando posicionamentos ideológicos antagônicos.  

Contribui para esta discussão, as recomendações da CEPAL (Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe) que sob o lema “cidadania, 

competitividade e equidade” se articulavam em torno de objetivos, critérios e 

diretrizes para a implementação de mudanças educacionais demandadas pela 

reestruturação produtiva dos países vinculados. Desta forma os investimentos 

em reformas dos sistemas educativos deveriam ser no sentido de adequá-los 
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para a oferta de conhecimentos e habilidades específicas que o setor produtivo 

requeria. (SHIROMA, 2004, p. 63)  

As influências das organizações internacionais se concretizaram em 

ações políticas que balizaram o cenário da aprovação do primeiro PNE na 

forma de lei como determinava a Constituição.  

Em 1998, foram encaminhados ao Congresso, dois anteprojetos de lei 

de plano de educação que apesar de divergentes, ambos buscavam legitimar-

se pela participação da sociedade. Elaborado coletivamente, por professores, 

profissionais da educação e estudantes, a proposta produzida no âmbito do 

Congresso Nacional da Educação – II CONED em 1997 foi encaminhado ao 

Congresso como Projeto de Lei no. 4.155/98. Em 11 de fevereiro de 1998, o 

Ministério da Educação encaminhou o Plano Nacional de Educação do 

Executivo que tramitou anexo ao PNE proposto pelos educadores e relatado 

pelo Deputado Ivan Valente (SAVIANI, 1998, p. 80). Este quadro, marcado por 

divergências políticas, caracterizou-se por um lado por uma proposta 

consubstanciada por uma luta política e ideológica e por outro lado por uma 

proposta mais comprometida com a racionalidade administrativa do Ministério 

de Educação, que em sintonia com as questões mundiais, procurava atender 

aos princípios das organizações intergovernamentais. 

O texto aprovado pelo Congresso e transformado na Lei 10.172 

publicada em 9 de janeiro de 2001, treze anos após a promulgação da 

Constituição Brasileira entrou em vigor, estabelecendo objetivos e prioridades 

nacionais e estabeleceu diretrizes para todos os níveis da educação nacional 

por meio de 295 metas que traduziram as negociações possíveis entre 

concepções antagônicas, caracterizando mais uma vez as estratégias de 

cooptação da conciliação política, já que parte dos interesses da comunidade 

educacional foi atendido, apesar do veto presidencial ao financiamento do 

referido plano. 

 Finda o século XX sem a certeza da concretização das metas aprovadas 

no PNE dos primeiros dez anos do século XXI que inicia sob um novo governo, 

cuja ideologia promove outras formas de resolver as questões sociais 

alinhadas à extensão da participação da sociedade civil nesses processos. 
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A participação da sociedade civil ocorre por meio de audiências públicas, 

conferências nacionais, regionais e estaduais; conselhos; comitês; fóruns; 

comissões no âmbito do ministério de Educação, para citar alguns exemplos. 

Assim, vão sendo fortalecidos espaços públicos e políticas para o debate da 

educação, permeados por ideologias e interesses nem sempre convergentes. 

A consciência cidadã induzida, de certa forma, pelos princípios da social 

democracia contidos na ideia de uma terceira via e enfatizando valores de 

interdependência e responsabilidade fundamenta-se a ideia de que o interesse 

coletivo é construído baseado em valores compartilhados, sem os quais não 

pode haver uma sociedade sólida. 

Nesse sentido, tal como teria ocorrido em diversas partes do mundo, 

aqui no Brasil passou a ser um consenso articulador de alguns setores políticos 

que o processo de modernização da sociedade, para o qual o governo deve 

contribuir, promovendo reformas estruturais, exigiria a participação da 

sociedade civil como estratégias para combater os problemas sociais. 

A sociedade civil posiciona-se ativamente, à medida que se apropria de 

seu papel como agente principal da mudança social, o que tem sido 

presenciado na proliferação dos mais diversos tipos de movimentos sociais. 

Esta transição de papéis é um fenômeno recente, pois via de regra, era o 

Estado que se impunha à sociedade condicionando-a a ordem por ele 

estabelecida ao mesmo tempo em que demarcava os limites do mercado. Na 

sociedade civil democratizada, seus diversos atores atuam como agente da 

mudança, influenciando o curso do Estado, ou pelo menos eles atuam de modo 

expressivo nesse sentido.  

O desenvolvimento não exclui as aspirações dos diferentes grupos 

sociais e sua participação nas definições de programas de seu interesse. É 

deste ponto de vista que o planejamento governamental se posiciona como um 

processo aberto de negociação permanente entre o Estado e as instituições da 

sociedade civil possível somente em sociedades democráticas. Esta nova 

relação Estado/sociedade foi o que caracterizou o debate educacional para a 

elaboração do PNE 2014/2024. 
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3.2- DA CONAE AO PNE 2014  
 

A partir de 2008 realiza-se uma série de eventos na área educacional 

acolhendo a participação de movimentos sociais, associações e entidades 

subsidiada pelo governo, culminando na Conferência Nacional de Educação 

em 2010, sob o título temático: “Construindo o Sistema Nacional Articulado de 

Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação.” 

A Conferência Nacional da Educação Básica - CONEB, articulada em 2007, 

acontece no ano seguinte e serve como referência e orientação para a 

CONAE, como informa o ator social em entrevista cedida à pesquisadora: 

a conferência da educação básica de 2008 ela definiu que 
deveria na realidade não ter conferências separadas por níveis 
que tivesse conferência nacional da educação, ou seja, de 
todos os níveis, etapas e modalidades. Então, isso foi decidido 
em 2008 e nós portanto, começamos a trabalhar no sentido de 
fazer a conferência nacional da educação que foi essa que 
aconteceu em 2010. (ATOR SOCIAL 8, 2014). 

 

O MEC então, no uso de suas prerrogativas, considerando as deliberações 

da CONEB, constitui a Comissão Organizadora da CONAE, para coordenar, 

promover e monitorar o desenvolvimento da Conferência, estruturada com 

base nas realizações de Conferências Estaduais, Municipais e do Distrito 

Federal.  

Em paralelo, ao final da década, decorridos quase dez anos de vigência do 

PNE 2001/2010, inicia-se um diagnóstico da situação da educação no país. A 

pesquisa25 foi organizada e publicada em 2009 pelo Ministério de Educação 

que designou pesquisadores26 de universidades federais com a colaboração do 

                                                           
25 Pesquisa “Avaliação do Plano Nacional de Educação: Desafios e Perspectivas” 
26 Pesquisadores:Dr. Luiz Fernandes Dourado – Coordenador Geral – UFG; sub–
coordenadores:Dr. João Ferreira de Oliveira – UFG;Dra. Marcia Angela da Silva Aguiar – 
UFPE; Dra. Nilma Lino Gomes – UFMG; 
Dra. Regina Vinhaes Gracindo – UnB; Pesquisadores Participantes:Dr. Alfredo Macedo Gomes 
– UFPE; 
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INEP27 para sua execução, apresentando as políticas e ações governamentais, 

indicadores e evolução das metas entre os anos de 2001 e 2008.  

 A estratégia da conciliação política começa a evidenciar-se na própria 

estrutura interna de organização da CONAE, confirmando que tanto no 

processo político como na participação social a conciliação política pode 

ocorrer. Como afirma Debrun (1983, p. 76), “a conciliação pode ser encontrada 

tanto do lado “político” como do lado “social” embora dificilmente dos dois lados 

ao mesmo tempo, pois isso aumentaria em demasia os riscos de uma 

mobilização geral da sociedade civil”. Para não correr este risco, o governo traz 

para si o empenho de mobilizar a sociedade educacional a favor das propostas 

que pretende por em prática. 

 A constituição da comissão organizadora da CONAE, seguindo a lógica 

da CONEB, é composta28 por trinta e cinco entidades, das quais sete são 

representantes de secretarias do MEC, cinco representam conselhos e órgãos 

públicos, dois representam o Congresso Nacional, quatro representam a 

educação superior do segmento público, uma representa a educação básica e 

superior do segmento privado, seis representam sindicatos e associações de 

trabalhadores e professores da educação pública e um do segmento privado, 

dois representam estudantes do ensino médio e superior, um representa os 

pais de alunos, e agrega ainda mais duas entidades da comunidade científica e 

de pesquisa e a representação de entidades sociais, do Campo; dos 

Movimentos de Afirmação da Diversidade e da Articulação em Defesa do 

Direito a Educação.  

 Com atribuições a serem definidas em regulamento construído com a 

participação de todos os membros, a Comissão claramente de maioria do 

segmento público da educação e do poder executivo, tem a sua coordenação 

                                                                                                                                                                          
Dra. Arlene Carvalho de Assis Climaco – UFG; Dra. Catarina de Almeida Santos; Dr. Marcos 
Correa da Silva Loureiro – UFG; Dra. Luciene Lima de Assis Pires – IFG; Dr. Nelson Cardoso 
Amaral – UFG; Dra. Walderês Nunes Loureiro – UFG; Equipe de colaboradores:Francisco das 
Chagas Fernandes – SEA/MEC; Arlindo Cavalcanti de Queiroz – SEA/MEC; Adriana Lopes 
Cardozo – SEA/MEC; Andreia Couto Ribeiro – SEA/MEC; Cleber Cardoso Xavier – SE/MEC; 
Glorineide Pereira Souza – SEA/MEC; Lindaura Olina Dourado de Moura; Nádia Mara Silva 
Leitão; Eliane Faccion – revisora. 
27 Vanessa Nespoli de Oliveira – INEP; Ms. Carlos Eduardo Moreno – INEP 
28 Ver Portaria Normativa n.10 de 3 de setembro de 2008. 
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na pessoa do secretário adjunto do Ministério da Educação, determinada pelo 

ministro. Os critérios elencados para a seleção das entidades não obedeceram 

à lógica estatística, pois isto inviabilizaria a formação da comissão, seguiram 

então a lógica do maior ou menor poder de mobilização, como responde o Ator 

Social 8 na entrevista concedida: 

...nós precisávamos ter uma coordenação e aqui foi o primeiro 
grande trabalho que nós tivemos porque a coordenação não 
podia ser todo mundo, não podia ser nem todos os órgãos do 
governo nem todas as entidades da sociedade civil porque 
assim não seria uma comissão, seria uma assembleia (...) nós 
tivemos que fazer alguns acordos para que nós tivéssemos 
tanto a presença do poder público, como a sociedade civil na 
coordenação que na época era uma comissão organizadora. 
Dividimos a educação brasileira em 50% pra educação básica 
e 50% pro ensino superior e profissional para efeitos de 
delegados e delegadas pra conferência, então esse foi o 
primeiro acordo para poder não ser uma conferência da 
educação básica e ainda tivemos que dividir os 50% da 
educação superior e da educação profissional, 30% pro ensino 
superior e 20 para educação profissional para poder mais ou 
menos você ter um equilíbrio de participação. Não era o critério 
científico porque se fosse científico aí não ia ter conferência, 
levando em consideração o tamanho do Estado, a participação 
efetiva daquela representação, por exemplo, a representação 
dos estudantes, a representação dos professores, a 
representação dos gestores (...) foi levado em consideração, as 
vezes não apenas o tamanho, mas a importância daquela 
entidade ou daquele setor na discussão da educação. (ATOR 
SOCIAL 8, 2014) 

 

 Os acordos que orientaram a composição da comissão organizadora 

visavam o equilíbrio dos grupos de interesses, entre sociedade civil e governo. 

Nesta lógica, os grupos privilegiados foram aqueles que defendiam os 

interesses da educação pública, seja por sua força de pressão ou pela 

disposição do governo em cooptar a sociedade civil. 

A ideia de “grupos de interesse ou de pressão” apresentada por Bobbio 

(2009, p.564) em suas análises, indicaria “a existência de uma organização 

formal e a modalidade de ação do próprio grupo em vista da consecução de 

seus fins: a pressão”, aqui entendida como a atividade de um conjunto de 

indivíduos unidos por motivações comuns que buscam influenciar decisões 
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tomadas pelo poder político. No processo de participação política, de acordo 

com Nogueira (2011, p.136), “os grupos interferem para fazer com que 

diferenças e interesses se explicitem num terreno comum organizado por leis e 

instituições, bem como para fazer com que o poder se democratize e seja 

compartilhado”.  

 A participação das entidades na organização da CONAE fortaleceu a 

identidade entre grupos de interesses em certos pontos distintos, mas comuns 

em seus objetivos, que pode ser percebido na fala do Ator Social 8 sobre a 

facilidade em fazer os referidos acordos: “todos queriam fazer a conferência, 

existia um consenso muito forte, uma vontade, um desejo muito grande de 

fazer.” 

 Instituído o regulamento, foram constituídas as comissões especiais 

para a execução das ações referentes a todas as etapas da Conferência, 

ficando responsável pela elaboração do Documento Referência, a comissão de 

Dinâmica e Sistematização – CEDS composta por representantes de dez das 

trinta e cinco entidades totais. A primeira tarefa da comissão consistiu em 

elencar os eixos temáticos da CONAE e elaborar o documento referência sobre 

os eixos a serem debatidos nas Conferências Municipais e Estaduais de 

Educação. A elaboração do documento contou com a participação de quatro 

consultores não nominados, conforme extrato da ata da primeira reunião da 

comissão organizadora: 

a comissão sistematizadora voltará para uma reunião, dia 
03/11/2008 às 9h, com os 4 consultores, onde será discutida a 
estrutura do Documento Referência. E no dia 01/12/2008 
haverá uma nova proposta de redação do Documento 
Referência para apreciação, modificação e aprovação pela 
Comissão de Dinâmica e Sistematização, o qual será 
apresentado para apreciação da comissão geral no dia 16 de 
dezembro de 2008”. (ata da primeira reunião da Comissão 
Organizadora da CONAE) 

 

A ata da reunião do dia 16/12/ 2008 foi disponibilizada no site da CONAE com 

a data equivocada, registrada neste mesmo dia de 2009, porém o conteúdo 
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leva a crer que se trata da reunião informada em ata anterior. O texto da 

aprovação da Comissão Geral tem o seguinte teor:  

Quanto ao Documento Referência – após um longo período de 
discussão e construção o mesmo foi aprovado pela Comissão 
de Dinâmica e Sistematização – CEDS e que novas sugestões 
seriam verificadas pela comissão, entretanto, o documento 
deveria ser aprovado naquela data, juntamente com o temário 
e os colóquios, visto que o material precisa ser produzido e 
distribuído. (ata da primeira reunião ordinária da Comissão 
Organizadora da CONAE, 2008) 

 

Percebe-se neste movimento, que a discussão e os debates ocorridos 

em todo o país, seguiram uma “cartilha” pré-concebida por um grupo 

majoritariamente posicionado por ideais comuns, prenúncio de que os conflitos 

se acirrariam mais uma vez na recorrente dicotomia entre o ensino público e o 

privado entre outras que se evidenciaram no decorrer da CONAE. A fala do 

Ator Social 3, em trecho da entrevista concedida, registra o posicionamento 

estruturado pelos integrantes da Comissão: 

 

O PNE foi muito fortemente influenciado pelo Fórum Nacional 
da Educação pública, que tinha como bandeira o ensino 
público gratuito pra todos. Para demarcar bem esse território, 
delimitou a área também do setor privado de uma forma muito 
agressiva. (...) a forma agressiva com que o setor privado era 
tratado, mesmo sendo comunitário, sem fins lucrativos, era 
muito difícil. Então, o documento base da própria CONAE, é 
um documento que pensa a educação brasileira como 
educação do setor público, com a educação pública a partir do 
setor público. (ATOR SOCIAL 3, 2013) 

 

A definição dos palestrantes dos colóquios e os temas a serem 

debatidos na conferência são também instrumentos estratégicos para a 

condução do processo participativo. Em outro trecho da ata da reunião 

ordinária da comissão pode-se perceber o cuidado que houve para que o 

debate não corresse “fora dos trilhos” programados:  
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Também foram abertas as indicações para os colóquios a partir 
desta reunião. Foi sugerido que, ao convidado para a palestra, 
seja dada uma orientação no sentido de focar o debate no 
tema proposto. Foi proposto também, a criação de ementas 
para os colóquios. A proposta foi votada e aceita por maioria 
absoluta. A representante dos movimentos sociais do campo, 
sugeriu que as ementas sejam discutidas com toda a 
Comissão. O representante da Campanha pediu que fosse 
alterado o regimento interno para garantir o cumprimento das 
ementas. O Coordenador Nacional passou a responder aos 
questionamentos e sugestões. Informou que a criação de 
ementas é importante porque direciona e corrige qualquer 
alteração que se queira para os colóquios. (ata da terceira 
reunião ordinária da Comissão Organizadora da CONAE) 

 

As constatações sobre a forma como foi conduzido todo o processo de 

organização da CONAE e suas consequências são balizadas por Nogueira 

(2011, p. 65) ao declarar que “o Estado é um aparato de dominação, condensa 

as relações sociais e age em conformidade com as classes que dominam a 

economia e que sustentam um projeto de hegemonia.” No caso da CONAE, 

evidencia-se a cooptação da sociedade civil em apoio ao projeto do governo.  

Nogueira recomenda ainda, que o Estado deve ser assimilado como estrutura 

de dominação e como parâmetro ético de convivência para o encontro de 

soluções positivas para os problemas sociais. É preciso que as diferenças e 

contradições se explicitem em articulações virtuosas entre Estado e sociedade, 

com movimentação social também virtuosa, neste campo de disputas em que a 

correlação de forças entre sociedade política e sociedade civil tem papel 

decisivo. 

A CONAE foi sem dúvida o maior evento da educação brasileira, em 

termos de mobilização social, com vista à elaboração de políticas públicas 

definidoras dos rumos educacionais no país. Participaram dois mil delegados 

eleitos nos estados, 69 delegados natos e 49 da comunidade científica, com 

todas as despesas de passagem, hospedagem e alimentação custeadas pelo 

governo durante os cinco dias em que transcorreu, de 28 de março a 1º de abril 

de 2010. Esta atuação do governo imprime a sua marca quando traz para junto 

de seus objetivos e fins ideológicos, o apoio da parcela da sociedade civil 

representada por grupos de interesse.   A diferença na atuação do governo em 
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relação a orientação de um plano nacional para a educação se expressa na 

fala do Ator Social 4 ao destacar que no plano de 2001, “os processos 

descendente e ascendente só se encontraram no Congresso Nacional. Desta 

vez, o próprio Estado provocou a participação por meio do modo como 

desenhou a CONAE”. Nessa mesma linha, consolidam-se as evidências da 

conciliação política na elaboração do PNE 2014/2024, na percepção do Ator 

Social 3, em trecho extraído da entrevista concedida: 

Em que sentido se pode falar de mudanças na forma de atuar 
do governo? Eu acho que a forma, ela foi mais democrática, 
mas democrática aberta que quase para um setor só que 
participou, setores sindicais, setores associativos, mas todos 
com firme bandeira da herança da primeira discussão do 
primeiro PNE, que é o setor público. Houve um cuidado muito 
grande do setor público, das representações do setor público 
se acercar da CONAE, prova disso é que, aliás, que é um 
saldo que tem nesse novo plano, é a criação do Fórum 
Nacional da Educação. (ATOR SOCIAL 6, 2013) 

 

E como processo democrático, também nos encaminhamentos do 

Congresso houve intensa participação de segmentos que não se sentiram 

suficientemente contemplados. Foram mais de três mil emendas 

encaminhadas, muitas de teor semelhante. Foram feitas cinquenta e duas 

audiências públicas em municípios de todo o país com ampla participação da 

sociedade civil. Esse momento de atuação de grupos de interesse por meio de 

seus lobbyngs29 vai se refletir na morosidade da tramitação do projeto de lei no 

Congresso que durou em torno de três anos e meio. Na avaliação do Ator 

Social 2, confirma-se a atuação da sociedade civil.  

Nós temos ai sinalizações de que a tramitação do plano foi 
interferindo na sua tessitura pela participação da sociedade 
civil agora, vai depender de como esse substitutivo mais vez 
aprovado na câmara, como ele esta sendo recebido no Senado 
Federal que outras alterações serão ali processadas mas se 
em função dessas alterações ele deverá retornar para a 
Câmara. Então nós temos ai uma sinalização de que houve no 
processo de tramitação uma participação. (ATOR SOCIAL 2) 

                                                           
29 A expressão Lobbyng é definida por Bobbio (2009, p. 563) como “o processo por meio do 
qual os representantes de grupos de interesse, agindo como intermediários, levam ao 
conhecimento dos legisladores os desejos de seus grupos”. 
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 O resultado desta dinâmica competitiva e de conflito entre grupos 

organizados em torno de interesses não coincidentes, abre espaço para a 

conciliação política, admitindo-se a importância da sociedade civil no processo 

democrático decisório implícito neste contexto. Retomando Nogueira, “a 

movimentação social torna-se virtuosa quando se projeta em termos políticos, 

processa politicamente suas diferenças e dá origem a soluções políticas para 

seus problemas e reivindicações”.  

 Considerando o disposto no artigo sexto30 do projeto de Lei 8.035/2010 

compreende-se as disputas, no âmbito do processo participativo, como ponto 

principal para a exequibilidade do PNE, uma vez que recai sobre o Fórum 

Nacional de Educação, a ser instituído, o dever de organizar as futuras 

conferências para acompanhamento, monitoramento e controle do PNE. 

 Os trâmites do PL. 8.035/2010 até a sua aprovação final colocam o 

poder legislativo como o grande mediador do conflito entre sociedade civil e 

governo, utilizando-se de estratégias de conciliação política, formatando os 

objetivos do governo para a consolidação de uma política, que sem o suporte 

da sociedade não se tornará uma política de Estado.  

 O texto aprovado e sancionado especifica as formas de monitoramento e 

controle social nos artigos 5º e 6º31 da Lei 13.005/2014 ampliando os deveres 

do FNE em conjunto com o Legislativo e Executivo. 

                                                           
30 Art. 6o A União deverá promover a realização de pelo menos duas conferências nacionais de 
educação até o final da década, com intervalo de até quatro anos entre elas, com o objetivo de 
avaliar e monitorar a execução do PNE - 2011-2020 e subsidiar a elaboração do Plano 
Nacional de Educação para o decênio 2021-2030. 2 Parágrafo único. O Fórum Nacional de 
Educação, a ser instituído no âmbito do Ministério da Educação, articulará e coordenará as 
conferências nacionais de educação previstas no caput. 
31 Art. 5º A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento 
contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:   I - Ministério da 
Educação - MEC;   II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal;   III - Conselho Nacional de Educação - 
CNE;    IV - Fórum Nacional de Educação.  § 1º Compete, ainda, às instâncias referidas 
no caput:   I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios 
institucionais da internet;  II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a 
implementação das estratégias e o cumprimento das metas;   III - analisar e propor a revisão 
do percentual de investimento público em educação.   § 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do 
período de vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
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 Justificam-se as disputas de espaços de participação entre atores da 

sociedade civil no sentido de fazer valer seus interesses, que sem o respaldo 

dos poderes Executivo e Legislativo, tornar-se-iam inócuos.  

 As conferências regionais e nacionais de educação definem-se como o 

espaço público determinante das disputas entre os diferentes segmentos e 

grupos de interesse da sociedade civil no processo de construção do PNE 

2014/2024, enquanto o poder executivo, caracterizado pelo Ministério da 

Educação, lança mão das estratégias de conciliação política numa tentativa de 

cooptação da sociedade civil, para atingir seus propósitos. Os possíveis 

conflitos originados neste processo são então, mediados pelo poder legislativo 

em um contexto em que se admitem diferentes correlações de poder, 

considerando a existência de um aparato jurídico que, muitas vezes, limita a 

efetivação de direitos. Esta relação pode ser exemplificada nas regras de 

financiamento da educação constituem aparato normativo que pode facilitar a 
                                                                                                                                                                          
Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas 
estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas por ente federado e 
consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que 
trata o art. 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes.  § 3º A meta progressiva 
do investimento público em educação será avaliada no quarto ano de vigência do PNE e 
poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento 
das demais metas.  § 4º O investimento público em educação a que se referem o inciso VI do 
art. 214 da Constituição Federal e a meta 20 do Anexo desta Lei engloba os recursos aplicados 
na forma do art. 212 da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, bem como os recursos aplicados nos programas de expansão da 
educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de 
estudos concedidas no Brasil e no exterior, os subsídios concedidos em programas de 
financiamento estudantil e o financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial na 
forma do art. 213 da Constituição Federal.  § 5º Será destinada à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da 
Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no 
resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, na 
forma de lei específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no 
inciso VI do art. 214 da Constituição Federal.  
 Art. 6º A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências nacionais de 
educação até o final do decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais, 
articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta Lei, no âmbito 
do Ministério da Educação.  § 1º O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida 
no caput:    I - acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas;  II - 
promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências 
regionais, estaduais e municipais que as precederem.  § 2º As conferências nacionais de 
educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, com o objetivo de 
avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do plano nacional de educação para o 
decênio subsequente. 
 

 



 

 

71 

 

obtenção de recursos por alguns entes federados e dificultar para outros, haja 

vista a disparidade de condições que marca o território brasileiro. A mediação 

dos conflitos no âmbito do legislativo acentua as assimetrias de poder não 

apenas entre sociedade civil e governo, mas entre os próprios atores que 

constituem a sociedade civil, que buscam influenciar decisões a favor de seus 

interesses. 

 A análise dos conflitos e consensos que demonstra os pontos em que a 

conciliação política se confirma está descrito no capítulo a seguir. 

 

4.   A CONCILIAÇÃO POLÍTICA NA CONSTRUÇÃO DO PNE 
2014/2024 

 

Este capítulo dedica-se a demonstrar como a conciliação política se 

evidenciou no Plano Nacional de Educação durante o processo de sua 

formulação que culminou na publicação da lei 13.005/2014.  

Por meio de entrevistas com atores sociais, identificados a partir de sua 

participação, direta ou indireta, no processo de elaboração do Plano buscou-se 

conhecer quais os principais pontos de conflito emergiram nos debates e quais 

decisões foram tomadas a partir dos impasses apresentados.  

 

4.1. PRINCIPAIS CONFLITOS APONTADOS PELOS ATORES 
SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO DO PNE. 

 

 Ao longo de todo o processo de construção do PNE 2014/2024, 

concebido a partir da constituição da Comissão Organizadora da CONAE até a 

sanção da lei 13005/2014, evidenciaram-se alguns pontos de tensão que 

marcaram os debates entre governo, sociedade civil e o poder legislativo.  
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As análises feitas, sob a ótica dos atores sociais entrevistados, 

demonstraram que os principais conflitos ocorreram em torno de temas 

transversais, permeando as metas e estratégias do plano.  

Identificou-se então, que os principais conflitos foram em torno do 

financiamento da educação, das relações entre os segmentos público e privado 

de educação, da educação especial e a inclusão da pessoa com deficiência, da 

educação a distância, das questões de gênero e da diversidade.  

A tabela 1, a seguir sistematiza a quantidade de referências feitas pelos 

atores sociais sobre os conflitos e a tabela 2 detalha o tema dos conflitos 

segundo sua especificidade.O conteúdo das referências encontra-se descrito 

no Apêndice 1. 

 

 A S 1 A S 2 A S 3 A S 4 A S 5 A S 6 A S 7 A S 8 

Conf. Financiamento 1 1 1 1 0 1 1 1 

Conf. Público/Privado 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conf. Ed. Especial / 
Inclusão 

0 0 0 0 0 1 1 0 

Conf. Ed. a Distância 1 0 0 1 0 0 0 0 

Conf. Gênero e 
Diversidade 

0 0 0 0 0 1 1 1 

Tabela 1 - Principais conflitos apontados pelos atores sociais entrevistados 

As discussões sobre o financiamento ocuparam-se das fontes de 

recursos, do percentual do PIB destinado para a educação, sua aplicação e 

controle. O foco dos recursos, especificamente, tratava das questões 

relacionadas ao Custo-Aluno/Qualidade (CAQ) e da destinação de recursos 

públicos para a educação pública, tema esse que também se evidencia no 

conflito entre os segmentos público e privado de educação.  

Destaca-se das referências apontadas pelos atores sociais três delas 

que explicitam as preocupações e motivações que alavancaram o debate do 

financiamento: 
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De modo geral, as metas foram razoavelmente consensuais. 
Contudo, algumas delas foram objetos de polêmica: cito 
algumas. O percentual do PIB (7%, 8%, 10%) foi o mais 
discutido. Este é um ponto crucial, pois os que defendem os 
10% indicam que a aceleração qualitativa da educação escolar 
depende deste percentual de investimento e para tanto 
possuem como critério o valor calculado em relação ao 
dispositivo legal do Custo-Aluno-Qualidade (CAQ). Já o 
governo federal trabalha com os 8% como limite para o final de 
10 anos. Este ponto é muito complexo pois ele depende da 
montagem do parágrafo único do artigo 23 da Constituição 
sobre o regime de cooperação entre os entes federativos. 
(ATOR SOCIAL 4, 2013) 

 

O tema do financiamento da educação suscitou entre os atores sociais 

entrevistados, o maior número de referência retratando a realidade da 

tramitação do projeto de lei do 8.035/2010, o qual convocou cinquenta e duas32 

audiências públicas com os diferentes segmentos sociais para tratar dos temas 

de interesse, em que esta temática se fazia presente, mesmo que de forma 

transversal. Entretanto a questão posta não se resumia apenas ao percentual 

do PIB destinado a educação, referia-se sobretudo, à distribuição dos recursos 

entre os diferentes níveis e segmentos, como exaltado em trecho da entrevista, 

pelo ator social 3: “Essa discussão tanto faz, eu acho. O importante é saber 

como é que vai se gastar, porque se você aumenta de sete para dez o mal 

gasto, dá no mesmo, ninguém discute isso. O pessoal está pensando em 

quantidade, mas não está pensando em custo benefício” (ATOR SOCIAL 3). 

Contudo, pode-se constatar que a preocupação com o controle da 

aplicação dos recursos já se fazia presente desde a instalação da CONAE, no 

documento referência, mas como explica o Ator Social 8, não pode ser 

traduzido no texto do PNE: 

 

na realidade a CONAE propôs-se a criar a responsabilidade 
educacional, o governo na primeira versão do plano propõe a 
responsabilidade da educação dentro da lei do Plano Nacional 
da Educação, mas chegou-se a uma conclusão que não cabia, 
porque o plano é para 10 anos e a responsabilidade 

                                                           
32 Fonte: Ator Social 7 em entrevista concedida. 
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educacional não é para 10 anos. Então foi retirada essa parte e 
o governo mandou uma proposta de lei de responsabilidade 
educacional ao Congresso (ATOR SOCIAL 8, 2014). 

  

 Justifica-se a preocupação tanto por parte do governo como pela 

sociedade civil, uma vez que a meta do financiamento da educação respalda 

todas as demais estratégias contidas no plano. 

O conflito entre os segmentos público e privado foram exaltados por 

discussões de cunho ideológico e também permeiam outros temas debatidos. 

O debate do financiamento focou-se na destinação dos recursos para os 

segmentos público ou privado, tornando-se uma das bandeiras dos 

movimentos sociais participantes da CONAE, com slogans como “Recursos 

públicos para a educação pública” 

Há necessidade de uma democratização da educação, 
fortalecimento da escola pública, carreamento de recursos para 
a escola pública, para que a escola pública possa formar 
pessoal docente, profissionais formados com a consistência 
para poder trabalhar em todos os âmbitos da sociedade, isso 
não está ocorrendo (ATOR SOCIAL 1, 2013). 

 

Percebe-se nesta fala, o discurso da qualidade da educação, também 

retratado em referências de outros entrevistados nas discussões sobre a 

qualidade no ensino privado, regulamentação e avaliação evidenciado 

sobretudo, no segmento do ensino superior. Questionado sobre a motivação 

deste conflito, um dos entrevistados respondeu tratar-se de uma questão 

ideológica: 

Eivada de uma questão ideológica, mas por causa do 
acirramento do setor privado. Então o setor privado quando ele 
tem os seus exageros no mercado e essas coisas todas, o 
preconceito se acirra. Então as pessoas veem com todo tipo de 
preconceito o setor privado. Até a década de 70 e 60, que só 
existiam quase as confessionais, algumas do setor particular, 
mas todas elas concorriam ao conselho de reitores, estavam 
lado a lado. Mas dos anos 70 pra cá, com a expansão 
desenfreada e a falta do controle do Estado... Hoje o Estado 
quer fazer um controle retroativo desse processo (ATOR 
SOCIAL 3, 2013) 
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Na mesma esteira verifica-se o calor do debate no que tange ao 

percentual de ocupação do espaço público e privado para a expansão do 

ensino superior. Como delegada na CONAE, foi possível presenciar o 

acirramento da discussão de viés fortemente ideológico, voltada para o fim do 

ensino privado, compreendendo este como “um mal necessário e 

momentâneo” para o acesso ao ensino superior, mas que não deve perdurar. 

Essa percepção comprova-se na fala do Ator Social 3, que descreve “a forma 

agressiva com que o setor privado era tratado, mesmo sendo comunitário, sem 

fins lucrativos, era muito difícil”.  O conflito estende-se ainda para a questão da 

gestão democrática do ensino, que incide sobre a escola pública conforme 

preceitos constitucionais, mas numa tentativa de exercer maior controle sobre o 

setor privado, pretendia-se estender ao ensino privado este modelo de gestão. 

A educação a distância aparece nas discussões sobre a qualidade tanto 

no ensino público como no ensino privado, bem como a preocupação com a 

expansão majoritária pela via do ensino privado. A qualidade da formação de 

professores por essa modalidade de ensino é questionada e reflete-se nas 

discussões sobre regulação e avaliação da educação a distância, como retrata 

a fala do Ator Social 4. 

Outro problema, em parte articulado com o anterior, é a 
educação a distância. Ela é uma modalidade contemporânea, 
necessária e conducente a vários benefícios aos estudantes. 
Contudo, deixada a si, ela gera o oposto. Logo, o principal 
embate está em torno da regulamentação do segmento privado 
face às transformações pelas quais vem passando (ATOR 
SOCIAL 4, 2013) 

 

Considerou-se ainda nesta análise o conflito nas questões da educação 

especial e inclusão da pessoa com deficiência que recai sobre as condições de 

atendimento e formação de professores nas escolas regulares, bem como a 

existência paralela de escolas especiais, com direito a receber recursos 

públicos. Esse debate passa por uma questão conceitual sobre as deficiências 

e a educação inclusiva. 
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a questão da educação especial que foi uma das audiências 
que mais mobilizou e que mais contribuições específicas 
trouxe, porque as pessoas também aprenderam, eu inclusive já 
convivi com as Pestalozzi e APAES, aprendemos como ter em 
mente em um conflito específico, que é o conceito de inclusão 
com o qual o MEC trabalha. Há um conflito com esse assunto. 
Muita gente entende que esse conceito não é de inclusão, mas 
o resultado é de exclusão (ATOR SOCIAL 7, 2014) 

 

Finalmente os conflitos que se apresentaram sobre as questões de 

gênero e da diversidade social, trouxeram ao centro das discussões, os 

movimentos sociais que lutam pelo direito a igualdade, ao respeito e a inclusão, 

nas questões referentes às relações étnico-raciais (indígenas e 

afrodescendentes) e da comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais).  

 

foram pequenos dissensos que foram consolidados em relação 
ao que o plano prevê no ponto de vista da educação para os 
afrodescendentes, nós temos aí até hoje a legislação que 
orienta para que o currículo das escolas públicas tematizem as 
questões raciais de uma forma construtiva no nosso país, 
apontando pra consolidação de uma cultura sem preconceitos 
na sociedade. Nós não vimos isso consolidado ainda até hoje 
nos sistemas educacionais, sejam municipais ou sejam 
estaduais. Há uma luta sobre isso. Essa política também 
permeou um pouco as discussões no Plano Nacional, então 
tem dissensos em relação a isso. Isso perpassa as cotas 
também de acesso e de inclusão. Há dissensos a respeito 
disso, quer dizer, esses dissensos se consolidaram e 
apareceram em determinado momento da discussão do plano, 
mas foram superados no processo de discussão e o plano 
acho que conseguiu estabelecer uma visão de conjunto, uma 
visão de sociedade onde todos esses dissensos de alguma 
forma se sentem contemplados e o plano aponta pra 
consolidação de uma política transformadora da educação 
(ATOR SOCIAL 7, 2014) 

 

 As afirmativas do Ator Social 7, podem ser constatadas no ensino básico 

e superior, que por meio das de leis e das avaliações externas introduziu a 

obrigatoriedade de inclusão das temáticas das relações étnico raciais nos 

currículos escolares e acadêmicos de forma transversal e interdisciplinar. 
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Entretanto as há ainda algumas questões, principalmente as relacionadas a 

inclusão de pessoas com diferentes orientações sexuais que não estão 

plenamente contempladas.  

 

Mas eu diria pra você que alguns dissensos... é impossível não 
haver dissenso. A lei versa sobre educação indígena, 
estratégias de realização, nós temos aí os problemas dos 
indígenas tão florescido hoje na política nacional, a lei versa 
sobre a educação dos afrodescendentes, a lei versa sobre a 
educação em relação a LGTB, nós temos aí tantos casos e 
discussão sobre homofobia em nosso país, então diversas 
questões educacionais perpassam nesse texto e é claro que a 
totalidade de compreensões dentro daquele setor não ficou 
completamente expresso e tem a chance de se manifestar no 
Senado, sugerir novas mudanças, novos consensos que nós 
não conseguimos construir na Câmara (ATOR SOCIAL 7, 
2014) 

 

O detalhamento das discussões apresentadas em cada um dos conflitos 

apontados, que especificam e diferenciam as motivações que os originam, é 

fruto da análise feita a partir das referências extraídas das entrevistas. A tabela 

a seguir apresenta o quantitativo dos cruzamentos das referências de cada 

conflito com as suas motivações e as referências indicadas estão contidas no 

Apêndice 1. 
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Conf. Público/Privado 1 1 22 12 11 3 0 0 1 0 0 1 
Conf. Ed. Especial / 
Inclusão 

0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 

Conf. Ed. a Distância 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

Conf. Gênero e 
Diversidade 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 

Conf. Financiamento 12 14 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Tabela 2 - Detalhamento do quantitativo das referências que indicam recortes dos temas de conflitos 

em cada categoria.  
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4.2. ESTRATÉGIAS DE CONCILIAÇÃO POLÍTICA ADOTADAS NA 
CONSTRUÇÃO PNE. 

 

Levantados os principais conflitos apontados pelos Atores Sociais 

entrevistados, foram analisados os mecanismos utilizados pelos sujeitos 

envolvidos, governo, parlamentares e sociedade civil, no processo de 

construção do PNE, objetivando identificar como e por meio de quais 

estratégias se deu a conciliação política. 

Seguindo os procedimentos da Análise de Conteúdo para o tratamento 

dos dados, as entrevistas foram codificadas e os elementos constitutivos dos 

conteúdos agrupados em categorias e reagrupados em subcategorias, 

segundo critérios definidos a partir da interpretação de seus significados.  

As inferências produzidas a propósito dos objetivos desta pesquisa 

permitem a passagem explícita e controlada da descrição à interpretação dos 

indícios manifestos no âmbito das comunicações dos atores sociais 

entrevistados. A partir da análise temática foi feito o recorte transversal do 

conjunto de entrevistas e a elaborada uma grade de categorias projetada sobre 

os conteúdos, a partir da frequência dos temas extraídos do conjunto dos 

discursos.  

A tabela a seguir apresenta o quantitativo das referências comunicadas 

pelos atores sociais entrevistados que permitiram inferir e categorizar as 

estratégias da conciliação política. O Apêndice 2 contém o descritivo das 

referências. 
 

 A S 1 A S 2 A S 3 A S 4 A S 5 A S 6 A S 7 A S 8 

Superação 3 1 0 0 0 8 2 0 

Negociação 0 1 0 2 1 4 2 0 

Manobra do Legislativo 0 1 1 0 0 3 3 2 

Manobra do Executivo 0 0 2 0 1 2 1 3 

Poder Político 0 0 3 0 5 0 2 1 

Acordos 0 0 0 0 2 5 6 7 
Tabela 3 - Codificação das categorias de conciliação política apontada pelos atores sociais, agrupadas 

por temas abordados nas citações 
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Partindo da definição de Debrun (1983) já mencionada, a estratégia da 

conciliação política se dá por meio de “cooptação”, que segundo Bobbio (2009, 

p. 287), é uma forma não explícita de acolhimento de ideias, orientações, 

propostas políticas, a fim de eliminar ou reduzir oposições. As referências 

extraídas das entrevistas (Apêndice 2), foram agrupadas em seis categorias a 

partir de indicadores de convergência entre os atores sociais pesquisados e 

enquadrados nos critérios semânticos. Para cada categoria identificou-se 

subcategorias que com o mesmo sentido, diferenciam-se nos segmentos em 

que acontecem. 

- Categoria Superação – com o sentido de subjugar, dominar, vencer, 

remover33, considerou-se nessa categoria os argumentos contidos nas 

referências que indicavam a articulação para a cooperação entre segmentos 

em que cada um cede em alguns pontos, não significando a satisfação do todo, 

mas a superação pontual de um conflito. 

Subcategorias: 

• Interesses Divergentes - Incorporação de anseios dos segmentos para 

gerar cooperação. 

• Interesses da Participação Social - Permitir a ampla participação dos 

diversos segmentos de interesses divergentes. 

- Categoria Negociação – com o sentido de manter relações para concluir 

tratados, promover o andamento, ajustar, combinar34, nessa categoria foram 

incluídos os argumentos contidos nas referências que indicavam uma intensa 

discussão entre mais de dois segmentos da sociedade civil e o Estado 

postergando o resultado para a normatização dos procedimentos de 

implementação do PNE.  

Subcategorias: 

• Financiamento - Negociação da ampliação dos recursos de 

financiamento da educação entre Legislativo e Governo. 

                                                           
33 Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio 
34 Ibid 



 

 

80 

 

• Operacionalização - Procedimentos de operacionalização e controle 

social do PNE negociados com a sociedade civil. 

- Categoria Manobras do Legislativo: utilizando o sentido de manobra como o 

conjunto de ações ou movimentos de uma força operativa, realizado para 

alcançar um objetivo estratégico35, considerou-se nessa categoria os 

argumentos contidos nas referências que indicavam os trâmites do Legislativo 

no sentido de mediar o conflito entre o Executivo e a Sociedade Civil. 

• Interesses da Sociedade Civil: Trâmites do Legislativo para mediar o 

Executivo e a Sociedade Civil. 

• Interesses do Governo: Trâmites que visam apoiar interesses do 

governo. 

- Categoria Manobras do Executivo – ainda com o mesmo sentido de manobra 

dado à categoria acima, mas considerando o conceito figurado da expressão, 

como uma trama habilidosa para alcançar determinados fins36, considerou-se 

nessa categoria os argumentos contidos nas referências que indicavam 

manipulação37 da Sociedade Civil pelo governo para atingir seus objetivos. 

• Participação Social - Definições sobre a participação social pelo 

Executivo. 

• Ideologia do Governo - Pontos que evidenciam e favorecem a ideologia 

do governo. 

- Categoria Poder Político – compreendendo poder como dispor de autoridade, 

influência, domínio38, essa categoria incluiu os argumentos contidos nas 

referências que indicavam o uso de alguma forma de poder para evidenciar 

posições partidárias e ideológicas. 

• Manobra Partidária – Uso e favorecimento da posição do partido. 

                                                           
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Manipulação está empregada no texto, no sentido dado por Bobbio  (2009, p.727), que na 
esfera política indica “uma série de relações que se distinguem por uma acentuada diferença 
entre o caráter ativo e intencional da ação do manipulador, que visa transformar o 
comportamento do manipulado, e o caráter passivo e inconsciente do comportamento deste. 
38 Dicionário da Língua Portuguesa Aurelio 
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• Manobra do Setor Privado - Estratégias do segmento privado para 

defender posições. 

• Manobra do Setor Público Estratégias do segmento público para 

defender posições. 

- Categoria Acordos – com o sentido de pacto, consonância, ajuste, 

combinação39, considerou-se nessa categoria os argumentos contidos nas 

referências que indicavam acordos entre segmentos de posições majoritárias 

na sociedade civil em oposição a forças minoritárias, mas que precisavam de 

alguma forma ser contempladas em função de interesses governamentais.   

• Apoio da Sociedade Civil - Processo participativo orquestrado pelo 

governo. 

• Apoio do Legislativo - Processo participativo orquestrado pelo 

Legislativo. 

O detalhamento das categorias em subcategorias permite identificar com 

mais precisão os movimentos estabelecidos nas estratégias. A tabela a seguir 

apresenta o quantitativo das referências apontadas pelos atores sociais, que 

foram categorizados e as referências descritivas encontram-se no Apêndice 2. 
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Superação 9 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

Negociação 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manobra do Legislativo 0 2 0 0 4 6 2 0 1 0 0 0 0 

Manobra do Executivo 0 0 0 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 

Poder Político 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 4 0 0 

Acordos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 

Tabela 4 - Detalhamento quantitativo das referências citadas nas categorias de conciliação política em 

subcategorias descritivas das formas como foram empregadas as estratégias. 

 
                                                           
39 Ibid 
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As conclusões desta análise temática não partem apenas do 

pressuposto teórico que orienta a categorização, contam com a contribuição 

das experiências vivenciadas pela pesquisadora como participante do 

processo.  

Especificados os conflitos e as estratégias categorizadas, foram feitos os 

cruzamentos entre as duas matrizes e gerada uma terceira matriz que 

apresenta o quantitativo das referências citadas para a categorização das 

estratégias e o respectivo conflito em que foi identificado o uso de cada 

estratégia, conforme tabela a seguir. Os apêndices 1 e 2 podem ser 

consultados para ver a íntegra das referências. 

Matriz 
EC - 

Financiamento 
EC - P/P 

EC - ED. ESP/ 
INC 

EC -EAD EC -G e D 

Superação 1 5 2 0 2 

Negociação 6 2 1 1  0 

Manobra do 
Legislativo 

0 3 0 0 1 

Manobra do 
Executivo 

1 1 0 0 1 

Poder Político 2 2 0 0 0 

Acordos 1 0 0 0 1 

Tabela 5 - Identificação das estratégias utilizadas pela conciliação nos diferentes conflitos 

A partir dos dados apresentados verifica-se que os conflitos de maior 

relevância identificados para fins deste estudo, passaram por mediações entre 

sujeitos diretamente envolvidos utilizando-se das estratégias de conciliação 

política categorizadas neste estudo.  

O tema do financiamento para a educação promoveu ao longo de todo o 

processo participativo, desde a CONAE até as audiências públicas que 

aconteceram na Câmara dos Deputados, uma forte mobilização de grande 

parte da sociedade civil. A deliberação da CONAE havia aprovado que 10% do 

produto interno bruto (PIB) deveria ser destinado para a educação, entretanto o 

texto enviado pelo executivo ao Congresso Nacional, não atendia a esta 

deliberação. As falas dos atores sociais evidenciam que esse conflito foi 

conciliado por meio da “Negociação”, como descreve objetivamente o Ator 
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Social 2: “Vou dar um exemplo com o financiamento, a proposta governamental 

inicial era de 7% do PIB pra educação nacional, depois de muita discussão, de 

muita articulação, a câmara aprovou os 10%.  

Já o Ator Social 6, detalha um pouco mais sobre as bases em que se 

deu a “Negociação”: 

Porque não é 7% de investimento direto. Não é o total. 
Investimento direto é um investimento que sai do cofre do 
governo federal, ou do cofre do município, ou do cofre do 
estado e vai lá pra escola pública. Não computa os outros 
gastos da educação, como transferências, como PROUNI, 
como FIES, como bolsas. Todos os outros gastos da educação 
não estão inclusos nesses 7 % . Então a sociedade gasta mais 
do que os 5,4 de investimento direto. Hoje, deve estar 
gastando perto de 6/ 6.2. Então, nós abrimos uma discussão 
com o governo de incluir no cômputo do investimento global, na 
época, mas de que no mínimo nós teríamos que ter de 
investimento direto 7.5/7.6, que no nosso entendimento daria 
para, nos próximos 10 anos, nós contribuiríamos de forma 
definitiva para fazer grandes mudanças na área educacional. 
Isso daí é perto de 8,5% de investimento do ponto de vista 
geral. Entre 8,3, a gente podia arredondar, 8,5 porque esses 
números também não são assim tão precisos de ano a ano, 
porque muda. (ATOR SOCIAL 6, 2013) 

 

 Entende-se que esta estratégia de conciliação política contou com o 

fator “tempo” a seu favor, uma vez o projeto tramitava no Congresso desde o 

final de 2010 e, como veremos no detalhamento dos documentos no próximo 

tópico, a meta estabelecia um percentual crescente e gradual até o último ano 

de vigência do PNE, que a princípio deveria ter seu início no ano de 2011. 

Como o Congresso trouxe para si, o debate com a sociedade civil, todas as 

entidades que não se sentiram contempladas em suas expectativas na 

CONAE, foram ouvidas em audiências públicas, o que tornou o processo 

moroso. Nesse espaço de tempo acontecia em paralelo o debate sobre a 

destinação dos royalties do petróleo no pré-sal para a educação que permitiu a 

conciliação dos interesses a favor dos anseios da sociedade civil. 

uma das estratégias que nós tínhamos colocado na meta 20 se 
consolidou agora em forma de lei pela presidente Dilma 
sancionando, agora recentemente, a transferência dos 
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recursos obtidos em forma de royalties e participações no 
processo de exploração do petróleo no pré-sal, recursos que 
podem ser de royalties e podem ser também do fundo social 
soberano, que serão transferidos pra área de educação na 
ordem de 75% (...) Isso significa quase 3% do (PIB), porque 
hoje o (PIB) do Brasil estaria em 1% equivale a 45 bilhões. Isso 
pode ajudar a cumprir essa meta dos 10% aprovado pelo 
governo, aliás, pela câmara dos deputados, que possivelmente 
deverá ser referendado no Senado e consolidado pela Câmara. 
Então, essa medida, esse projeto que foi discutido, em regime 
de urgência urgentíssima e enviado pela presidente Dilma, foi 
modificado lá no congresso nacional e redundou na aprovação 
e na sanção dessa lei do petróleo, financiando as futuras 
gerações através do investimento no conhecimento. (ATOR 
SOCIAL 6, 2013) 

 

 A intensidade dos debates envolvendo os segmentos público e privado, 

permeou as questões relacionadas a destinação de recursos públicos para o 

setor privado, sobre a expansão do ensino e regulamentação. O viés ideológico 

evidenciado nas manifestações da CONAE pela maioria das entidades e seus 

membros, contrários a existência deste segmento, fundamentados no ideal da 

escola pública, refletiu-se nas estratégias de conciliação política desenvolvidas 

para atender aos propósitos do governo buscando não confrontar com o clamor 

majoritário da sociedade civil. Neste caso, observa-se a “superação” dos 

conflitos na articulação do legislativo, não significando a satisfação do todo, 

mas a superação de conflitos pontuais. O trecho da entrevista com o Ator 

Social 6, referencia este exemplo: 

Então acho que a meta que nós construímos obedeceu a lógica 
de que a gente tem que melhorar significativamente a presença 
de jovens se capacitando profissionalmente e ajudando o Brasil 
a se desenvolver tanto com o setor privado quanto com o setor 
público de uma forma complementar. Então esse conceito é o 
que está expresso na meta que trata da expansão do ensino 
superior em todo território nacional, mas foi uma meta que 
trouxe muito dissenso, trouxe muito controvérsia, mas eu acho 
que o resultado final consolidou as diversas posições de 
sentido porque a meta que está expressa no plano aponta para 
o desenvolvimento público, mas também olha para o 
desenvolvimento privado como um setor importante, que hoje 
tem um papel importante na formação educacional brasileira e 
de uma forma complementar. (ATOR SOCIAL 6, 2013) 
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Em outro trecho da entrevista do Ator Social 7 é revelada a “manobra do 

Legislativo” situada na questão do financiamento para a educação privada. 

Esse debate de FIES, PROUNI, PRONATEC que tinha 
acabado de aprovar, então quer dizer, nós, isso não veio para 
o debate. E nós percebemos como estamos percebendo agora, 
que a base do PT prefere empurrar para a Dilma vetar, do que 
fazer o enfrentamento aqui. Então se a Dilma quiser vetar as 
especificações da discriminação, ela que vete. Se quiser vetar 
a questão pública, a expansão pública, ela que vete e com isso 
o MEC não consegue intervir.(ATOR SOCIAL 7, 2014) 

 

 O conflito entre os segmentos público e privado aparece também nas 

questões relativas a educação a distância, indicando a preocupação com a 

qualidade na formação ofertada pelo setor privado, fruto de preconceitos sem 

comprovação científica, mas suficientemente forte entre as entidades membros 

da CONAE, como demonstra a fala do Ator Social 4:“o principal embate está 

em torno da regulamentação do segmento privado face às transformações 

pelas quais vem passando”. Acrescenta-se a oferta, pelo ensino público de 

formação de professores na modalidade a distância, gerando polêmica no 

interior do próprio segmento público, desta vez quanto as condições da 

modalidade e adequação ao seu objetivo final de formação. Ocorre que as 

metas de ampliação de matrículas no ensino superior previstas no PNE, não 

encontram respaldo para serem cumpridas exclusivamente pelo segmento 

público e menos ainda, unicamente pela modalidade presencial. Neste sentido, 

observa-se que a estratégia de “negociação” conciliou os interesses 

divergentes entre a sociedade civil e a necessidade governamental em atender 

as metas do PNE. Contribuiu para esta solução, a morosidade na tramitação do 

plano até a sua aprovação final, possibilitando aparecerem os primeiros 

resultados positivos da modalidade nas avaliações instituídas pelo MEC. 

 Outro debate que indicou a presença da “superação” como categoria da 

conciliação política foi o da Educação Especial e Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, demonstrado na fala do Ator Social 7. 
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o debate de como lidar e como incluir, porque ao incluir o aluno 
especial, você primeiro tem que preparar para onde ele vai. E 
esse preparo não é muito claro. Você tem que reproduzir uma 
sala diferente da que é hoje da rotina, da sala chamada sala 
regular.  E, mas como é que você faz isso sem desmontar os 
instrumentos que a sociedade construiu ao longo da história 
para cuidar dos especiais, como a APAE e Pestalozzi que tem 
histórias importantes no Brasil? Porque isso significa duas 
oportunidades de matricula. Então essa discussão acabou 
predominando, o texto da câmara avançou sobre esse aspecto, 
sobre esse ponto, o senado embora tenha modificado um 
pouco as APAE e Pestalozzi entende que ele, no central do 
que a câmara propôs, ele manteve o núcleo mais principal e o 
texto fica equilibrado quanto à expectativa trazida pela 
sociedade na educação especial. (ATOR SOCIAL 7, 2014). 

 

Trata-se aqui de um debate que envolve conhecimentos técnicos, mas 

que não foge da esfera ideológica ao ser determinado por questões que 

envolvem a distribuição de recursos públicos. Neste sentido, as escolas 

regulares já teriam garantido o direito natural aos recursos, mas as instituições 

não governamentais precisariam lutar por eles. 

 Favorecidas pela posição governamental, as questões relativas a 

inclusão, a diversidade e a igualdade, foram mais amenas, evidenciando 

poucos conflitos, já que muitas medidas legais já vinham sendo tomadas pelo 

governo, como demonstra a fala do Ator Social 3.  

 

Por exemplo, o projeto de cotas não é um projeto do Estado é 
um projeto de Governo. Então ele banca isso como uma 
necessidade ao projeto desse Governo, pensando no projeto 
futuro do Estado, mas não é uma coisa que vai ser 
permanentemente assumida como projeto de Estado. Porque 
vai chegar uma hora que não precisa de cotas. Mas ele 
assumiu como plano de Governo. Essas são as diferenciações. 
Quando lá está incluído muitas vezes, políticas, diretrizes para 
a educação étnica racial, indígena, Educação ambiental, 
direitos humanos, isso é uma marca de Governo, assumida 
como marca de Governo. Não dá para dizer onde está o que, 
mas ele é carregado dessas duas dimensões. Uma dimensão 
que tem um alcance de Estado, mas eminentemente com um 
viés ideológico de Governo, não estou dizendo que seja ruim, 
pelo contrário. Direitos humanos alguém assumiu, e esse 
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Governo você não pode dizer que alguém não assumiu isso. 
(ATOR SOCIAL 3,2013) 

 

   O conflito aqui, se deu em torno da consolidação das medidas legais já 

instituídas, mas que ainda geravam descrédito em relação ao seu cumprimento 

e neste sentido entende-se que foi “superado”. 

 Por outro lado, a questão de gênero que havia sido incluída sem conflito 

durante todo o processo participativo, tornou-se centro de polêmica a partir do 

retorno do texto do Senado a Câmara dos Deputados, nos encaminhamentos 

finais do PL. 8.035/2010. O substitutivo do Senado suprimiu toda a abordagem 

que caracterizava no texto da câmara a diferenciação dos artigos definidos e 

indefinidos (o/a, todos/todas) causando extremo desconforto nos segmentos 

sociais que defendem e apoiam o respeito pela diversidade de gênero, 

notadamente na orientação sexual das pessoas. Numa “manobra do 

Legislativo”, foi dado o encaminhamento do texto no Congresso conforme 

aprovado pelo apelo da sociedade. A fala do Ator Social 7, reflete este 

momento. 

Está surgindo, surgiu muito, aqui não surgiu tanto durante o 
plano, está surgindo agora como transversal, que é a questão 
de gênero. Durante o plano, esse tema não foi falado. A ponto 
de trazer para a comissão, o Marcos Feliciano, então assim, 
isso pode se tornar uma batalha. Eu defendo que tenha do 
ponto de vista conceitual, colocar o tipo de discriminação eu 
acho importante. Do ponto de vista da política, pode não ser 
tão relevante, mas isso está posto, não dá para tampar o sol 
com a peneira, mas do ponto de vista da boa prática, deixar o 
texto com as especificações é importante. (ATOR SOCIAL 7, 
2014) 

 

 As análises dos conflitos de interesses e as estratégias de conciliação 

política apresentadas confirmam-se nos documentos investigados, cujos efeitos 

podem ser observados nas propostas iniciais e na consolidação final da lei 

13005/2014 que aprova o PNE. 
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4.3. EFEITOS DA CONCILIAÇÃO POLÍTICA NA CONSTRUÇÃO 
DO PNE. 

  

A análise dos principais documentos elaborados durante o processo de 

construção do PNE 2014/2024, oferecem condições de confirmação pontual 

dos principais efeitos da conciliação política concretizados. Para esse fim foram 

selecionado cinco documentos em uma sequência lógica, considerando a linha 

de tempo dos acontecimentos: O documento referência da CONAE 2010, o 

documento final da CONAE 2010, o Projeto de Lei enviado pelo Executivo ao 

Congresso acolhido como PL 8.035/2010 na Câmara dos Deputados, o PLC n. 

103 – encaminhado para o Senado, o texto substitutivo do Senado e, 

finalmente, a Lei 13.005/2014 que aprova o PNE, sancionado pela Presidente 

Dilma Rousseff em 25 de junho de 2014. 

Para facilitar a compreensão elaborou-se um quadro para cada conflito, 

com trechos que explicitam o conteúdo em questão, da proposta inicial à 

conclusão final, no texto da lei. 

Conflito: Financiamento 

Documentos  Citações 
Documento Referência – CONAE 
2010 
 
Eixo 5 parágrafo 230 c. 

Ampliar o investimento em educação 
pública em relação ao PIB, na 
proporção de 1% ao ano, de forma a 
atingir, no mínimo, 7% do PIB até 
2011 e, no mínimo, 10% do PIB até 
2014, respeitando a vinculação de 
receitas à educação definidas e 
incluindo, de forma adequada, todos 
os tributos (impostos, taxas e 
contribuições). 

Documento Final – CONAE 2010 
 
 
Eixo 5 p.110. 

Ampliar o investimento em educação 
pública em relação ao PIB, na 
proporção de, no mínimo, 1% ao ano, 
de forma a atingir, no mínimo, 7% 
do PIB até 2011 e, no mínimo, 10% 
do PIB até 2014,  respeitando a 
vinculação de receitas à educação 
definidas e incluindo, de forma 
adequada, todos os tributos 
(impostos, taxas e contribuições). 
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Texto encaminhado pelo Executivo 
PL 8.035 em 20 de dezembro de 
2010. 
Meta 20 

Ampliar progressivamente o 
investimento público em educação até 
atingir, no mínimo, o patamar de 
sete por cento do produto interno 
bruto do País.  

PLC n. 103 – encaminhado para o 
Senado em 25 de outubro de 2012 
 
 
Meta 20 

Ampliar o investimento público em 
educação pública de forma a atingir, 
no mínimo, o patamar de 7% (sete 
por cento) do Produto Interno 
Bruto - PIB do País no 5º (quinto) 
ano de vigência desta Lei e, no 
mínimo, o equivalente a 10% (dez 
por cento) do PIB ao final do 
decênio. 
 

Substitutivo do Senado 
 
 
Meta 20 

Ampliar o investimento público em 
educação de forma a atingir, no 
mínimo, o patamar de 7% (sete por 
cento) do Produto Interno Bruto - 
PIB do País no 5º (quinto) ano de 
vigência desta Lei e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) 
do PIB ao final do decênio,  
observado o disposto no § 5º do art. 
5º desta Lei. 
 

Lei 13.005/2014 
 
Meta 20 

Ampliar o investimento público em 
educação pública de forma a atingir, 
no mínimo, o patamar de 7% (sete por 
cento) do Produto Interno Bruto - PIB 
do País no 5o (quinto) ano de 
vigência desta Lei e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) do 
PIB ao final do decênio. 
 

Quadro 1 - Demonstrativo dos pontos em que houve conciliação no conflito sobre o Financiamento. 

 

Conclusões: O financiamento da educação, apresentado nas 

deliberações da CONAE, indicava a necessidade de ampliar o investimento em 

educação 7% do PIB, já no primeiro ano de vigência do plano, considerando 

que este fosse imediatamente aprovado e com o inicio em 2011. Deliberava 

também que o percentual do PIB aumentasse 1% a cada ano de forma a atingir 

no mínimo 10% do PIB em 2020, quando finalizaria o tempo de vigência do 

plano. O projeto de lei enviado pelo Executivo a Câmara dos Deputados no 
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final de 2010, não contemplava a deliberação da CONAE que por 

recomendação do Ministério da Fazenda,  

Houve toda uma dificuldade para a gente chegar a um ponto de 
acordo com o Ministério da Fazenda e nós tentamos até o 
último momento construir esse ponto de encontro entre os 
anseios da sociedade civil, a necessidade de dar um passo a 
frente na educação, de forma mais audaciosa, e as 
necessidades de previsibilidade econômica que o governo 
necessita. Não chegamos a um acordo. E aí a votação 
prevaleceu na Câmara dos Deputados do índice de 10 por 
cento do PIB.(Ator Social 6, 2013) 
 

Neste ponto, destaca-se que o Documento Referência, escrito pela 

Comissão Organizadora da CONAE, conforme descrito no capítulo dois, 

evidencia a cooptação da sociedade civil pelo Executivo, tanto que não houve 

mudanças entre o documento referência e o documento final. Entretanto, a 

proposta apoiada pelo Executivo esbarra na posição do Ministério da Fazenda 

para a viabilidade econômica do plano. O Legislativo então promove um amplo 

estudo estipulando a aplicação de percentuais para cada segmento da 

educação brasileira a partir das inúmeras audiências públicas promovidas por 

todo o país e finaliza o texto que é enviado ao Senado, retomando a proposta 

da CONAE de investir os 10% do PIB, que é acatado pelo Senado. A fala do 

Ator Social 6 citada anteriormente, identifica-se este movimento. É nesse ponto 

que o “fator tempo” ilumina a estratégia da conciliação política, considerando 

que o período previsto para atingir o percentual mínimo de 7% seria de cinco 

anos a partir da publicação da lei e o 10% até o último ano de vigência do 

plano, estes índices deverão ser alcançados até junho de 2019 e 2024, 

respectivamente. Caso o plano tivesse sido aprovado no prazo inicial, segundo 

as deliberações da CONAE, o percentual de 10% seria atingido em 2020, o que 

daria uma diferença de apenas seis meses em relação ao que foi aprovado 

pelo Legislativo e consolidado na Lei 13.005 de 25 de junho de 2014.  Registra-

se a importância da aprovação desta lei acolhendo o clamor da sociedade, num 

ano eleitoral e de muitas disputas políticas.  
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Conflito: Público/Privado  

Documentos  Citações 
Documento Referência – CONAE 
2010 
Eixo 5 parágrafo 230 c. 

Ampliar o investimento em 
educação pública em relação ao 
PIB, na proporção de 1% ao ano, de 
forma a atingir, no mínimo, 7% do PIB 
até 2011 e, no mínimo, 10% do PIB 
até 2014, respeitando a vinculação de 
receitas à educação definidas e 
incluindo, de forma adequada, todos 
os tributos (impostos, taxas e 
contribuições). 
 

Documento Final – CONAE 2010 
Eixo 5. p. 110 

Ampliar o investimento em 
educação pública em relação ao 
PIB, na proporção de, no mínimo, 1% 
ao ano, de forma a atingir, no mínimo, 
7% do PIB até 2011 e, no mínimo, 
10% do PIB até 2014, respeitando a 
vinculação de receitas à educação 
definidas e incluindo, de forma 
adequada, todos os tributos 
(impostos, taxas e contribuições). 
 

Texto encaminhado pelo Executivo 
PL 8.035 em 20 de dezembro de 
2010. 

Ampliar progressivamente o 
investimento público em educação 
até atingir, no mínimo, o patamar de 
sete por cento do produto interno 
bruto do País.  

PLC n. 103 – encaminhado para o 
Senado em 25 de outubro de 2012 

Ampliar o investimento público em 
educação pública  de forma a atingir, 
no mínimo, o patamar de 7% (sete por 
cento) do Produto Interno Bruto - PIB 
do País no 5º (quinto) ano de vigência 
desta Lei e, no mínimo, o equivalente 
a 10% (dez por cento) do PIB ao final 
do decênio. 
 

Sustitutivo do Senado Ampliar o investimento público em 
educação  de forma a atingir, no 
mínimo, o patamar de 7% (sete por 
cento) do Produto Interno Bruto - PIB 
do País no 5º (quinto) ano de vigência 
desta Lei e, no mínimo, o equivalente 
a 10% (dez por cento) do PIB ao final 
do decênio, observado o disposto no 
§ 5º do art. 5º desta Lei. 
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Lei 13.005/2014 Ampliar o investimento público em 
educação pública  de forma a atingir, 
no mínimo, o patamar de 7% (sete por 
cento) do Produto Interno Bruto - PIB 
do País no 5o (quinto) ano de 
vigência desta Lei e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) do 
PIB ao final do decênio. 
 

Quadro 2 - Demonstrativo dos pontos em que houve conciliação no conflito Público/Privado. 

 

Conclusões: Observando mesmos recortes dos documentos já citados 

no conflito do financiamento é possível observar a mudança de um documento 

para outro em relação às expressões grifadas sobre o destino do investimento 

em educação.  

No movimento entre Executivo, sociedade civil e, Legislativo percebe-se 

uma indução à discriminação do setor privado de educação claramente 

induzido pelo viés ideológico. O debate entre os segmentos público e privado 

de educação foi, sem dúvida, o mais acirrado e agressivo da CONAE 201040, 

refletindo o conteúdo das conferências internacionais promovidas pela 

UNESCO e a posição do Banco Mundial referidas no capítulo anterior. O 

documento referência traz em seu escopo as ideias difundidas na UNESCO em 

2009, no Eixo III, que trata da democratização do acesso, permanência e 

sucesso escolar, parágrafo 145r: “Reconhecer a educação superior como 

bem público social e um direito humano universal e, portanto, como dever 

do Estado”. (DOCUMENTO REFERÊNCIA–CONAE 2010, p.57) 

O dispositivo constitucional que determina que a oferta do ensino é livre 

a iniciativa privada era “subentendido propositalmente” pelos contrários ao 

ensino privado, como uma concessão do Estado. Houve, no calor dos debates, 

quem destacasse que a “Constituição está aí para ser mudada por nós!” 41. O 

debate sobre a gestão democrática da educação traduz no documento final da 

                                                           
40 Comentários a respeito das reações e comportamento dos segmentos nos debates travados 
durante a conferência, são frutos da participação da pesquisadora, como delegada da CONAE 
em 2010, registrados em diário de campo. 
41 Registro de diário de campo. 
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CONAE, o que se explicitou durante a conferência e que não estava contido no 

documento referência: 

A gestão democrática da educação nas instituições 
educativas e nos sistemas é um dos princípios 
constitucionais do ensino público, segundo o art. 206 da 
Constituição Federal de 1988, que deve ser estendido ao setor 
privado de ensino com as necessárias alterações legais. O 
pleno desenvolvimento da pessoa, a garantia da educação 
como dever de Estado e da família e direito do cidadão, 
conforme o art. 205 ficará incompleto se não se realizar em 
práticas concretas no espaço da escola. (DOCUMENTO FINAL 
– CONAE 2010, p. 41) 

 
 O caráter inconstitucional da deliberação da conferência não teve 

continuidade nos textos posteriores que resultaram na lei sancionada.  

 Entretanto, o governo objetivava ampliar as formas de financiamento 

também ao ensino superior privado, por meio de programas como o FIES e o 

PROUNI, contra os quais a sociedade civil sinalizava claramente. Deliberações 

da CONAE tratavam o tema como algo transitório e de curtíssima duração. O 

texto do Legislativo inclui uma meta ressaltando a necessidade governamental 

que acaba por constar no texto final da lei 13.005 na meta 12.20: 

 

ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº 
10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei nº 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios 
destinados à concessão de financiamento a estudantes 
regularmente matriculados em cursos superiores 
presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de 
acordo com regulamentação própria, nos processos 
conduzidos pelo Ministério da Educação (LEI 
13.005/2014) 
 
 

Observa-se então, que o registro semântico da meta nos documentos traduz a 

tentativa de conciliação política num momento em que o Estado prescinde do 

ensino privado para alcançar os avanços propostos nas metas.  
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Conflito: Educação a Distância  

Documentos  Citações 
Documento Referência – CONAE 
2010 

- A formação e a valorização dos 
profissionais do magistério devem 
contemplar aspectos estruturais, 
particularmente, e superar, 
paulatinamente, as soluções 
emergenciais, tais como: cursos de 
graduação (formação inicial) a 
distância; cursos de duração 
reduzida 
- Uma política nacional de formação e 
valorização de profissionais em 
educação deverá traçar, além de 
diretrizes para a formação inicial e 
continuada de professores e 
funcionários, as condições (se 
presencial ou a distância) em que 
cada modalidade será desenvolvida  

Documento Final – CONAE 2010 A formação e a valorização dos/das 
profissionais do magistério devem 
contemplar aspectos estruturais, 
particularmente, e superar as soluções 
emergenciais, 
tais como: cursos de graduação 
(formação inicial) a distância; cursos 
de duração 
reduzida; contratação de profissionais 
liberais como docentes; 
aproveitamento de estudantes de 
licenciatura como docentes; e uso 
complementar de teles salas. E 
extinguir, ainda, todas as políticas 
aligeiradas de formação por parte de 
“empresas”, por apresentarem 
conteúdos desvinculados dos 
interesses da educação pública, bem 
como superar políticas de formação 
que têm como diretriz o parâmetro 
operacional do mercado e visam a um 
novo tecnicismo, separando 
concepção e execução na prática 
educacional 

Texto encaminhado pelo Executivo 
PL 8.035 em 20 de dezembro de 
2010. 
Meta 10.3 
 

- Fomentar a integração da 
Educação de jovens e adultos com 
a educação profissional, em cursos 
planejados de acordo com as 
características e especificidades do  
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Meta 11.3 
 
 
 
 
 
Meta 14.4 

público da educação de jovens e  
adultos, inclusive na modalidade de 
educação a distância . 
 
- Fomentar a expansão da oferta de 
educação profissional técnica de 
nível médio na modalidade de 
educação a distância,  com a 
finalidade de ampliar a oferta e 
democratizar o acesso à educação 
profissional pública e gratuita. 
 
- Expandir a oferta de cursos de pós-
graduação stricto sensu utilizando 
metodologias recursos e tecnologias 
de educação a distância, inclusive 
por meio do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil. 
 

PLC n. 103 – encaminhado para o 
Senado em 25 de outubro de 2012 
Meta 10.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta 11.3 
 
 
 
 
 
 
Meta 14.4 

- fomentar a integração da educação 
de jovens e adultos com a educação 
profissional,  em cursos planejados, 
de acordo com as características do 
público da educação de jovens e 
adultos e considerando as 
especificidades das populações 
itinerantes e do campo e das 
comunidades indígenas e 
quilombolas, inclusive na 
modalidade de educação a 
distância; 
 
- Fomentar a expansão da oferta de 
educação profissional técnica de 
nível médio na modalidade de 
educação a distância,  com a 
finalidade de ampliar a oferta e 
democratizar o acesso à educação 
profissional pública e gratuita. 
 
- Expandir a oferta de cursos de pós-
graduação stricto sensu utilizando 
metodologias recursos e tecnologias 
de educação a distância.  

Sustitutivo do Senado 
 
Meta 10.3 
 
 

- fomentar a integração da educação 
de jovens e adultos com a educação 
profissional,  em cursos planejados, 
de acordo com as características do 
público da educação de jovens e 
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Meta 11.3 
 
 
 
 
 
 
 
Meta 14.4 

adultos e considerando as 
especificidades das populações 
itinerantes e do campo e das 
comunidades indígenas e 
quilombolas, inclusive na 
modalidade de educação a 
distância; 
 
- Fomentar a expansão da oferta de 
educação profissional técnica de 
nível médio na modalidade de 
educação a distância,  com a 
finalidade de ampliar a oferta e 
democratizar o acesso à educação 
profissional pública e gratuita 
 
- Expandir a oferta de cursos de pós-
graduação stricto sensu utilizando 
metodologias recursos e tecnologias 
de educação a distância.  
 

Lei 13.005/2014 Mantém o texto do Legislativo na 
íntegra. 

Quadro 3 - Demonstrativo dos pontos em que houve conciliação no conflito sobre o Educação a 

Distância. 

 

 

Conclusões: O tema da educação a distância, tratado de forma 

transversal nos documentos, integra principalmente as metas direcionadas 

para a formação de professores. Inicialmente disposta no documento referência 

da CONAE é subentendida como uma forma emergencial de solucionar o 

problema da falta de professores no sistema e que naquele momento já vinha 

sendo buscada uma solução governamental pela via da Educação a Distância 

pela recém criada Universidade Aberta do Brasil. Ainda sem resultados 

significativos, a educação a distância era vista com muito preconceito em 

relação a sua qualidade, fato este que vai acirrar ainda mais a oferta do ensino 

pela iniciativa privada na modalidade a distância. A negociação acontece pela 

via do Legislativo, que faz a conciliação política por meio de audiências 

públicas e modifica a deliberação da CONAE, fortalecendo a educação a 

distância. 
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Conflito: Educação Especial e Inclusão 

Documentos  Citações 
Documento Referência – CONAE 
2010 
Eixo 6, parágrafo 280, p. 105 e 106 

-- Garantir as condições políticas, 
pedagógicas, e financeiras, para uma 
Política Nacional de Educação 
Especial Inclusiva, assegurando o 
acesso à escola  aos alunos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades – 
superdotação – na educação básica e 
na educação superior. 
 
- Garantir a transformação dos 
sistemas educacionais em 
inclusivos  e a afirmação da escola 
como espaço fundamental na 
valorização da diversidade e garantia 
de cidadania. 
 
- Expandir e fortalecer o atendimento 
educacional especializado, que 
deve ser realizado no contraturno,  
disponibilizando acesso ao currículo e 
proporcionando independência para a 
realização de tarefas e a construção 
da autonomia Esse serviço 
diferencia-se da atividade de sala 
de aula comum, não sendo 
substitutivo à escolarização. 
 

Documento Final – CONAE 2010 
 
Eixo 6, p. 132/133 

- Garantir as condições políticas, 
pedagógicas, e financeiras, para uma 
Política Nacional de Educação 
Especial Inclusiva, assegurando o 
acesso à escola aos alunos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades – 
superdotação – na educação básica e 
na educação superior. 
 
- Garantir a transformação dos 
sistemas educacionais em 
inclusivos  e a afirmação da escola 
como espaço fundamental na 
valorização da diversidade e garantia 
de cidadania. 
 
- Expandir e fortalecer o atendimento 
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educacional especializado, que deve 
ser realizado no contraturno, 
disponibilizando acesso ao currículo e 
proporcionando independência para a 
realização de tarefas e a construção 
da autonomia Esse serviço 
diferencia-se da atividade de sala 
de aula comum, não sendo 
substitutivo à escolarização. 
 

Texto encaminhado pelo Executivo 
PL 8.035 em 20 de dezembro de 
2010. 
 
Meta 4 

-  Contabilizar, para fins do repasse  
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - 
FUNDEB, as matrículas dos 
estudantes da educação regular 
da rede pública que recebem 
atendimento educacional 
especializado  complementar, 
sem prejuízo do cômputo 
dessas matrículas na educação 
básica regular. 

 
-   Ampliar a oferta do atendimento 

educacional especializado 
complementar aos estudantes 
matriculados na rede pública 
de ensino regular. 

 
-   Fomentar a educação inclusiva,   
promovendo a articulação entre o 
ensino regular e o atendimento 
educacional especializado 
complementar ofertado em salas de 
recursos multifuncionais da própria 
escola ou em instituições 
especializadas. 

PLC n. 103 – encaminhado para o 
Senado em 25 de outubro de 2012 
 
Meta 4 

- Contabilizar, para fins do repasse  
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, as matrículas 
dos(as) estudantes da educação 
regular da rede pública que 
recebam atendimento educacional 
especializado complementar  e 
suplementar, sem prejuízo do 
cômputo dessas matrículas na 
educação básica regular , e as 
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matrículas efetivadas, conforme o 
censo escolar mais atualizado, na 
educação especial oferecida em 
instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos, conveniadas com o 
poder público, com atuação 
exclusiva na modalidade, nos termos 
da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 
2007; 
 
- garantir a oferta do atendimento 
educacional especializado 
complementar e suplementar  a 
todos os(as) alunos(as) com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, matriculados na 
rede pública de educação básica , 
conforme necessidade identificada 
por meio de diagnóstico e ouvida a 
família; 
 

Sustitutivo do Senado 
 
Meta 4 

Contabilizar, para fins do repasse do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, as matrículas 
dos estudantes da educação regular 
da rede pública que recebam 
atendimento educacional 
especializado complementar e 
suplementar, sem prejuízo do 
cômputo dessas matrículas na 
educação básica regular, e as 
matrículas efetivadas, conforme o 
censo escolar mais atualizado, na 
educação especial oferecida em 
instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder 
público, com atuação exclusiva na 
modalidade, nos termos da Lei n° 
11.494, de 20 de junho de 2007;  
 
- garantir atendimento educacional 
especializado em salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou 
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conveniados, nas formas 
complementar e suplementar, a todos 
os alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, 
matriculados na rede pública de 
educação básica; 
(retira: a identificação por 
diagnóstico e ouvida a família) 
 

Lei  13.005/2014 
 
Meta 4 

- contabilizar, para fins do repasse do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, as matrículas dos 
(as) estudantes da educação regular da 
rede pública que recebam atendimento 
educacional especializado 
complementar e suplementar, sem 
prejuízo do cômputo dessas matrículas 
na educação básica regular, e as 
matrículas efetivadas, conforme o 
censo escolar mais atualizado, na 
educação especial oferecida em 
instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público e 
com atuação exclusiva na modalidade, 
nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007; 
 
- garantir a oferta de educação 
inclusiva, vedada a exclusão do 
ensino regular  sob alegação de 
deficiência e promovida a articulação 
pedagógica entre o ensino regular e o 
atendimento educacional especializado; 
 
promover parcerias com instituições 
comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público,  
visando a ampliar as condições de 
apoio ao atendimento escolar integral 
das pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação 
matriculadas nas redes públicas de 
ensino; 

Quadro 4 Demonstrativo dos pontos em que houve conciliação no conflito sobre o Educação Especial 

e Inclusão. 
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Conclusões: A grande questão que promoveu o conflito na esfera da 

educação especial foi em parte motivada pelo financiamento e por outro lado 

por questões legais descritas na Política para Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, publicada em 2007 pela Portaria Ministerial 

nº 948, que objetiva a transversalidade da educação especial desde a 

educação infantil até a educação superior em instituições regulares de ensino, 

considerando as escolas especializadas como complementares e não 

substitutas da escola regular. O texto da lei, em seus momentos anteriores a 

aprovação vai delineando a tentativa de conciliação política, garantindo o 

financiamento a ambas modalidades de instituições, incluindo o apoio do 

segmento privado caracterizado pelas instituições filantrópicas, comunitárias e 

sem fins lucrativos. 

Conflito Gênero e Diversidade: 

 A característica diferenciada deste segmento, tratado no Eixo VI da 

CONAE, de caráter transversal, foi incluído ao longo de todas as metas em 

estratégias específicas, constituindo num desafio para toda a sociedade. 

No entanto, em uma sociedade marcada por profundas 
desigualdades sociais,de classe, de gênero, étnico-raciais, 
geracionais, e de pessoa com deficiência, a garantia de uma 
educação pautada na justiça social, que considere o mundo do 
trabalho para além da teoria do capital humano e que 
reconheça e dialogue com a diversidade ampliando a noção de 
inclusão e igualdade social, constitui um desafio. 
(DOCUMENTO FINAL – CONAE 2010, p.123) 
 
 

O conflito, como se viu anteriormente aparece mais pela descrença na 

implantação das estratégias, do que por oposições entre os segmentos. Era 

perceptível42 durante a conferência que cada um dos segmentos deste eixo foi 

mobilizado e se fez presente com suas reivindicações por respeito, inclusão e 

condições de acesso e permanência nos sistemas de ensino. 

 

 
                                                           
42 Observações contidas em diário de campo. 
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É a desigualdade nas relações de poder que permite a cooptação 

observada não apenas entre segmentos, mas no interior de cada um deles. 

Entidades com maior poder de mobilização absorvem e apóiam proposições de 

segmentos menos favorecidos e estes em contrapartida absorvem o 

posicionamento destas entidades apoiando suas reivindicações. 

Debrun (1983) definiu a categoria da “cooptação” como estratégia da 

conciliação política, segundo estudos contextualizados desde a época do 

Império até o período do Regime Militar. A análise dos dados apresentados 

procurou comprovar a existência da conciliação política demonstrando os 

meios pelos quais ela se realiza que consistem em estratégias. Procurou-se 

traduzir estas estratégias em novas categorias que se enquadram no conceito 

de “cooptação” explicitado por Debrun, mas que contém em si detalhes que as 

diferenciam em função do contexto onde são aplicadas nos diferentes 

momentos em que se deu a construção do PNE, desde os debates da 

sociedade civil até a aprovação do PNE no âmbito do Congresso Nacional. 
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5. CONCLUSÕES 

 

As referências teóricas que fundamentaram esta pesquisa descrevem a 

conciliação política como uma prática construída historicamente desde os 

tempos do Brasil Colônia. Traduzir está prática para o momento da construção 

do PNE 2014/2024 possibilitou inferências que geraram novas categorias de 

conciliação política em um cenário democrático em consolidação. A 

participação social agora presente demonstrou que a mobilização de atores 

sociais, fortalecida pelo processo democrático, não apenas influenciou como 

também determinou o contexto para a prática da conciliação política, tendo em 

vista a sua heterogeneidade.  

O período em que se iniciam as tratativas para operacionalizar a 

construção do novo plano nacional de educação coincide com o ano político 

eleitoral em que interesses partidários e de manutenção do poder nas esferas 

governamentais se exacerbavam. Diferentemente do que ocorreu na 

elaboração do PNE 2001/2010, o governo recorreu à sociedade civil para 

discutir as bases do novo plano. Para tanto, deliberou a organização de 

conferências com ampla participação dos entes federativos e da sociedade 

civil, representada por entidades previamente definidas por uma comissão 

também determinada pelo próprio executivo, ligada aos interesses do Ministério 

de Educação, com representatividade majoritária do próprio governo e 

associações que defendem interesses do setor público. Constou-se inclusive, a 

sobreposição de segmentos já representados por suas entidades de origem, 

mas que também compunham organizações convidadas a participar, como o 

caso da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, cuja composição replica 

a participação da CNTE, do MST e da UNDIME. 

Esta movimentação inicial dá os primeiros sinais de estratégia da 

conciliação política para fortalecer o processo de construção do PNE por meio 

de cooptação da sociedade civil pelo executivo, comprovada pela elaboração 

de um documento base, originado no âmbito do Ministério de Educação.  
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Os conflitos de interesses se apresentam então, em dois espaços: no 

interior da sociedade civil e entre esta e o Executivo, sendo mediados pelo 

Legislativo a quem cabia elaborar o projeto de lei.  

 As conferências evidenciaram os principais pontos em que não havia 

unanimidade de posicionamentos dos quais se destacam as questões sobre o 

financiamento para a educação; a oferta do ensino público e privado; a 

educação a distância; a educação especial e; as questões ligadas ao gênero e 

à diversidade, esta última como tema transversal de todos os outros. 

 Contudo, os conflitos mais acirrados foram observados em relação aos 

temas que envolviam a distribuição de recursos para a educação, na relação 

público/privado. Esta questão evidenciou o posicionamento ideológico que 

permeou outros espaços de debate, como a qualidade da educação e a 

respectiva exigência de regulação do setor privado como um limitador da 

expansão deste segmento.  

 A avaliação do plano e as formas de controle social foram conduzidas ao 

longo de todo o processo, para uma maior participação do FNE, cuja 

prerrogativa proposta inicialmente pelo PL 8.035/2010, determinava 

unicamente a instituição do FNE no âmbito do Ministério de Educação para 

articular e coordenar as conferências nacionais subsequentes. O texto final da 

lei sancionada prevê que o monitoramento contínuo e as avaliações periódicas 

serão realizados pelo FNE juntamente com o MEC e o CNE, que também tem 

acento no fórum e, as comissões de educação do Senado e da Câmara dos 

Deputados. 

 O momento de conclusão desta tese coincidiu com a ocorrência da 

CONAE 2014, em novembro de 2014, na qual foi possível participar novamente 

como delegada e permitiu ampliar as reflexões sobre a temática da conciliação 

política em espaços onde a participação social se dá com tamanha intensidade. 

A temática da CONAE 2014, traduzida como “O PNE na articulação do sistema 

nacional de educação: Participação popular, cooperação federativa e regime de 

colaboração” traz à discussão os elementos que foram pactuados e 

consolidados no PNE remetendo ao compromisso de todos para que 

cooperativamente as metas propostas sejam atingidas no tempo adequado.  
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Pode-se observar que uma vez finalizados os trâmites de elaboração do 

PNE 2014/2024, o momento agora não apresenta apenas as reivindicações de 

cumprimento do plano, mas retoma antigos conflitos que teriam sido 

“superados” para que o plano pudesse acontecer. Ressalta-se que o conceito 

de superação considerado nessa categoria remete à ideia de “subjugar”, 

“dominar” permitindo concluir que apesar de superados estavam em estado de 

latência, aguardando o momento de voltarem a se manifestar.   

As evidências da conciliação política observadas em torno no processo 

de construção do PNE 2014/2024, categorizadas segundo suas características 

e atributos, refletem uma nova realidade do momento político do país em que a 

sociedade civil assume o seu papel transformador.  

O processo democrático, como acredita Touraine, prescinde do conflito 

para se estabelecer e é na participação social que se estabelecem os conflitos 

entre os grupos de interesse, cabendo ao Estado propiciar as condições para 

que a democracia se consolide. 

Destaca-se o papel do poder legislativo na condição de mediador entre 

os interesses governamentais e da sociedade civil. É no Congresso que se 

movimentam os interesses de forma menos ostensiva e mais diluída do que em 

grandes concentrações de manifestações sociais. Portanto, a capacidade de 

mobilização dos segmentos da sociedade civil determina, de certa forma, a 

intensidade com que suas posições são acolhidas.  

A constituição dos membros da CONAE demonstra o procedimento de 

cooptação do governo em relação à sociedade, numa verdadeira estratégia de 

conciliação política. Estabelecendo uma relação de cooperação, o governo 

trouxe para si, as entidades com maior poder de mobilização e pré determinou 

o que deveria ser debatido pela sociedade na conferência. Foi o condutor 

oculto de todo o processo enquanto o brilho e o barulho da participação social 

recebiam os holofotes da mídia e de seus próprios egos. 

Contudo, o produto final, mesmo que com atraso de quase quatro anos, 

tem o mérito de ter sido construído à luz dos anseios da sociedade e com isso 

o compromisso de todos em prol das metas estabelecidas pelo PNE. Abre 

espaço para o amadurecimento da sociedade para que os conflitos futuros 

surjam em cenários mais estáveis e sirvam para o aprimoramento de políticas 
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que construam um país melhor, não apenas em discursos inflamados, mas 

numa perspectiva do efetivo desenvolvimento da educação.  

O debate sobre o PNE segue instigando novas investigações à medida 

em que transcorre a sua implementação em diferentes momentos político-

econômicos.  
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Apêndice 1 
 

Nome do Nó: Conf. Público/Privado 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 1 9 Referências | 8.02% 

 

Referência 1 | 1.29% 

 

O projeto do público ele se fundamenta por um projeto de sociedade aonde se 
quer formar um cidadão com todas as características humanas, de promoção 
humana, de sociedade, de uma humanidade, possibilidade para todos, aí o 
sentido de democracia, da escola pública que atinge todo o mundo, a 
permanência, o acesso e permanência da criança na escola, etc. O projeto 
privado é um projeto que se apoia no lucro, quer queiramos ou não. 

 

Referência 2 | 0.47% 

 

O público está absolutamente fragmentado, as escolas públicas estão 
deficitárias, os professores com péssima formação e isso vem atingir o ensino 
superior. 

 

Referência 3 | 0.64% 

 

o ensino superior que forma e está formando mal. Está formando tão mal que 
nós vemos professores saindo da graduação que escrevem errado, que falam 
errado, que não sabem raciocinar e que não elaboram o pensamento. 

 

Referência 4 | 0.93% 

 



 

 

115 

 

há necessidade de uma democratização da educação, fortalecimento da escola 
pública, carreamento de recursos para a escola pública, para que a escola 
pública possa formar pessoal docente, profissionais formadores com a 
consistência para poder trabalhar em todos os âmbitos da sociedade, isso não 
está ocorrendo. 

 

Referência 5 | 0.75% 

 

Então o nós vemos hoje no ensino superior e no ensino pós-graduação, mais 
sério, acontecendo elaboração de dissertações, teses sem nenhum conteúdo, 
que são repetitivas apenas pelos títulos. Alunos que entram para a pós-
graduação querendo titulação, 

 

Referência 6 | 1.06% 

 

Houve uma expansão desmedida de escolas superiores privadas, que estão 
hoje na base de setenta por cento do país e as escolas públicas de baixa 
qualidade. Então, o ensino privado hoje tem que cuidar das escolas, da 
expansão da escola privada do ensino superior de baixa qualidade que está em 
todas as esquinas do país inteiro, isto tem que ser cuidado. 

 

Referência 7 | 0.78% 

 

O destino de verbas para o ensino privado. 

A principal divergência pelo seguinte, porque não tem verbas para o ensino 
público, eles estão vetando a possibilidade dos dez por cento do PIB para o 
ensino público. Como que vai dar verbas para o ensino privado? 

 

Referência 8 | 0.46% 

 

Então, o público não pode dar dinheiro para a escola privada, porque a escola 
privada vai ter lucro em cima disso e o ensino público não tem, nem vai ter. 
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Referência 9 | 1.64% 

 

Por exemplo, o estabelecimento de um número de crianças na sala de aula, 
acima de dezessete anos em diante não pode ter mais do que trinta e cinco 
alunos em sala de aula. Isto o privado tem que respeitar, por quê? Porque a 
qualidade cai. Então quando a gente começa a raciocinar não ensino privado 
com o dinheiro, com o dinheiro, com o lucro, com o lucro, você acaba 
desqualificando o ensino que é dado em sala de aula e isso não pode 
acontecer. Então são os cuidados que o privado tem que ter em relação a 
qualidade da formação do pensamento. 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 2 4 Referências | 17.92% 

 

Referência 1 | 2.33% 

 

É interessante dizer que a educação é um campo de disputa com concepções 
bastante diferenciadas no caso brasileiro, nós temos uma legislação que 
preconiza a existência da educação publica e a educação privada, esta 
garantido pra própria dinâmica legal. Agora certamente que em se tratando de 
politicas educacionais tem pontos que tem diferenças significativas. Vou dar um 
exemplo com o financiamento, 

 

Referência 2 | 9.82% 

 

Em relação a educação superior pode-se ouvir debates, conflitos. Eu acho que 
a educação superior ela tem a sua trajetória marcada por conflitos, por 
interesses distintos, mas de maneira geral, eu acho que esta se avançando na 
definição das politicas, eu acho que hoje nós temos uma desproporção muito 
grande entre setor publico e privado. O PNE ao indicar que a ampliação das 
novas matriculas, pelo menos 40% delas ocorram no setor publico, isso tende a 
criar uma relação mais estável da relação, digamos, mais próximo do setor 
publico privado ainda que tenha um predomínio do setor privado. Eu acho que 
esse é um ponto de tensão mas que não chega a ser insuperável porque eu 
acho que nós estamos convivendo numa realidade brasileira com uma 
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necessidade de expansão muito ampla, tem espaço pra todos os setores, ou 
seja para o setor publico e para o setor privado. Nós precisamos duplicar as 
matriculas na educação superior e nesse sentido a proposta de plano 
encaminhada para o Executivo foi muito abrangente. Que preconiza que nós 
tenhamos até o final da década do plano nacional no mínimo 33% de matricula 
bruta. Pra isso nós precisamos duplicar os esforços. Da mesma forma com a 
matricula liquida, passaria a 33%. Então eu acho que essa conjugação de 
esforços me parece sinalizar que nós temos uma agenda complexa, como é 
complexa a educação superior que é marcada pela diversificação, pela 
diferenciação que é uma necessidade termos cada vez mais claro das 
identidades do que são as faculdades, centros universitários, universidades, 
das possibilidades de articulação entre essas instituições, de planejamentos 
mais setoriais, pra própria expansão interiorização da educação superior. 

 

Referência 3 | 2.95% 

 

Agora certamente que um outro ponto de tencionamento é a regulação. Qual o 
papel da regulação para o setor publico, para o setor privado e como relacionar 
essa regulação com o projeto de qualidade? Esse é um desafio para ambos os 
setores bastante colocado e aqui eu diria que os conflitos são muito grandes, 
mas com uma mudança eu diria que esses conflitos já foram maiores, hoje há 
uma apropriação da agenda da regulação, da avaliação, da qualidade da 
educação superior e isso tem levado a um aprimoramento. 

 

Referência 4 | 2.82% 

 

Parece que esse é um ponto crucial, vem sendo objeto, composições muito 
distintas, mas de maneira geral o que o campo tem traduzido, quando eu digo 
campo são os indicadores da educação superior, com esse espraiamento de 
faculdades, centros universitários, universidades, os institutos federais, com 
outros institutos de ordem tecnológica, me parece que é isso, que eu estou 
chamando da diversificação e diferenciação institucional. Seria um pouco a 
conseqüência da logica expansionista 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 3 9 Referências | 16.15% 
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Referência 1 | 0.89% 

 

O PNE foi muito fortemente influenciado pelo Fórum Nacional da Educação 
pública, que tinha como bandeira o ensino público gratuito pra todos. Para 
demarcar bem esse território, delimitou a área também do setor privado de uma 
forma muito agressiva 

 

Referência 2 | 1.05% 

 

a forma agressiva com que o setor privado era tratado, mesmo sendo 
comunitário, sem fins lucrativos, era muito difícil. Então, o documento base da 
própria CONAE, é um documento que pensa a educação brasileira como 
educação do setor público, com a educação pública a partir do setor público. 

Referência 3 | 1.36% 

 

o PNE tá também, sem querer ou talvez carregue uma consciência que 
inconscientemente traduz no seu texto e que ele traduz no texto dele. O PNE 
não é um plano que dialoga como setor privado. Ele só dialoga com o setor 
privado onde há financiamento e PROUNI, basicamente. 

Neste atingimento das metas acredita-se que vem via FIES ou via PROUNI, 
muitas vezes, no ensino superior. 

 

Referência 4 | 4.27% 

 

O senhor quer dizer então que é uma questão ideológica? 

Eivada de uma questão ideológica, mas por causa do acirramento do setor 
privado. Então o setor privado quando ele tem o seus exageros no mercado e 
essas coisas todas, o preconceito se acirra. Então as pessoas veem com todo 
tipo de preconceito o setor privado. Até a década de 70 e 60, que só existiam 
quase as confessionais, algumas do setor particular, mas que não tinha essa, 
todas elas concorriam ao conselho de reitores, estavam lado a lado. Mas dos 
anos 70 pra cá, mas com a expansão, a expansão foi um problema, a 
expansão desenfreada e a falta do controle do Estado. Hoje o Estado quer 
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fazer um controle retroativo desse processo, marcadamente, hoje em dia nós 
precisamos de gestão da expansão, tanto no público como no setor privado. O 
setor público estava tão errado quanto o setor privado na expansão. O REUNI, 
as federais, caíram como peças de um jogo político, está havendo um 
sombreamento impressionante de oferta de vagas, entre as federais e os IFES 
agora, está uma confusão danada. Por isso que eu digo essas não superações 
de certas marcas de registro, que acompanhou a discussão do primeiro PNE 
persiste. 

 

Referência 5 | 0.79% 

 

Mas há uma frustração no setor privado com relação ao PNE e uma 
desconfiança de que o Governo não consegue cumprir esse PNE sozinho, sem 
a ajuda do setor privado. 

Qualificação aliada a agilização do fluxo regulatório 

 

Referência 6 | 0.66% 

 

Financiamento, ele entende, investimento no setor público, FIES, PROUNI no 
setor privado. 

Expansão eles entendem a abertura de novas federais, com REUNI e 
expansão de novos cursos. 

 

Referência 7 | 3.35% 

 

A metas estão ligadas a ampliação de mestres e doutores e isso, quando é dito 
no texto, é dito de forma sumária, não seccional, mas como diz extensão, 
expansão e financiamento, aí tem uma bifurcação muito nítida entre setor 
público e setor privado. Agora, quando o setor público fala de REUNI e a 
efetividade da ampliação de novas federais, agora, por exemplo, vai ser criada 
a Universidade do Cariri, Federal do Cariri. O que o Estado vai fazer? Concurso 
para professor. 
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Cria faculdade e tudo e traz para fazer concurso. Da onde virão esses 
professores? Virão do setor público? Não, vem da melhor qualificação do setor 
privado. Então, ele não tem esse investimento. É muito fácil, o processo de 
expansão das federais nada fez do que uma migração de recurso humano do 
setor privado para o setor público através de concursos. Em prol de uma lei 
pesadíssima ao setor privado, de manutenção de percentual de mestres e 
doutores  

 

Referência 8 | 1.28% 

 

Esse contingente de recurso humano é que vai migrar. Você vai ter que lutar 
para repor o seu percentual, o Governo não vê isso. É muito fácil você criar 
uma universidade federal do que existe recurso humano, represado o setor 
privado, pronto para ir pra lá. Então ela não investe, realmente ela tem um 
gasto muito pequeno deformação de recurso humano. 

 

Referência 9 | 2.5% 

 

Você pode fazer uma coleta ano a ano com o censo, você vai começar a 
perceber que há avanço, só pode dizer se há impacto ou não por indicadores 
que mostram avanços ou regressos do processo. Nesse aspecto, há avanço, 
não tem como não ter avanço. 

A pergunta é se esse avanço é rápido ou lento. Na qualidade é muito mais 
lento, na quantidade é muito rápido. Então hoje,quando você fala que 10%, 
11% da população negra está na universidade, que é uma realidade, que há 15 
anos era 1%, isso é verdade, está acontecendo. 

Não há o que negar. Portanto, essas medidas tem gerado impacto, do ponto de 
vista da inclusão social, do ponto de vista do acesso geral das classes C, D ao 
ensino superior. 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 4 2 Referências | 7.03% 

 

Referência 1 | 4.15% 
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A educação superior tem como grande problema determinadas formas de 
presença do setor privado por meio da financeirização e oligopolização cujo fim 
é muito menos o que prescreve a LDB e muito mais um jogo de mercado. O 
eixo do problema é como regulamentar esta forma de presença 

 

Referência 2 | 2.88% 

 

tem-se a exigência de uma maior presença do setor público e, como sempre, 
vive-se o desafio:  aprovar a meta e depois ir atrás do administrativo ou sediar 
o administrativo para realizar a meta. 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 5 4 Referências | 6.36% 

 

Referência 1 | 2.35% 

 

Mas no global o número de matrículas foi sendo cada vez maior no nível 
privado. Então isso acirra o conflito entre o nível privado e o nível público na 
educação superior porque se defende que se a educação é um direito também 
de nível superior, então as vagas públicas deveriam atender toda a demanda, e 
as instituições privadas elas devem existir como opção e não como uma 
necessidade, e mais como um opção de modalidade de ensino quer dizer de 
orientação ideológica ou doutrinária. Então há aqueles estudantes ou aquelas 
famílias que entendem que devem colocar os seu filhos numa escola 
confessional católica, batista, presbiteriana, ou que deva colocar os seus filhos 
numa escola privada laica, mas privada porque acha que a iniciativa privada 
ela é mais eficiente, então ele coloca lá, mas não porque não existe vaga no 
público. 

 

Referência 2 | 1.75% 

 

O princípio da educação pública que vem lá da revolução francesa da 
educação pública universal, gratuita, obrigatória e laica e se deve a esse 
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entendimento, a educação pública o estado tem que manter obrigatória. Todos 
são obrigados a ter acesso a elas, as crianças não podem ficar a mercê da 
vontade de pais ou tutores que digam "eu coloco ou eu deixo de colocar", é 
obrigatória e gratuita porque se não aqueles que não tem recurso não teriam 
acesso ela, e laica justamente pra preservar a liberdade de crença. Então é 
nesse sentido que se entende que o inconcebível e a educação superior seja 
majoritariamente privada. 

 

Referência 3 | 1.62% 

 

No atual a proposta não foge disso, porque no que diz respeito aos jovens de 
18 a 24, fala em 50% com taxa bruta e 33 com taxa líquida, então 30 pra 33, e 
mantém os 40%, no setor público, então mesmo que se cumpra o plano o setor 
público continua minoritário, e nada indica que vai cumprir porque toda a 
tendência que está em curso hoje é de privatização do ensino superior e aí há 
um outro aspecto que o plano não contempla e não resolve, não entra nisso 
que é a privatização do público via fundações, as PPPs, parceria pública e 
privada, convênios com entidades privadas, 

 

Referência 4 | 0.64% 

 

Há uma pressão forte sim, para que as verbas se ampliem no sentido de que o 
governo, o setor público de modo especial o governo federal esteja mais 
fortemente presente no nível superior e reverta essa tendência de privatização. 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 6 4 Referências | 5.07% 

 

Referência 1 | 0.93% 

 

O Senado já fez uma mudança nesse sentido, a mudança do senado nesta 
meta, ele na realidade introduz o conceito de investimento total. De qual forma? 
Retirou a expressão pública da meta 20. Ao retirar a expressão pública, 
significa que tanto faz o investimento para compto dos 10% ser diretamente na 
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escola pública, quanto um investimento que tá sendo feito através de entidades 
não públicas, isto é, entidades privadas e entidades não-governamentais. 

F: Caso ProUni entraria nisso? 

M: Caso ProUni, caso FIES, caso bolsas, enfim, e outras modalidades de 
transferência de recursos que possam haver. Então, essa mudança já 
aconteceu no senado 

 

Referência 2 | 1.62% 

 

Nós tivemos alguns dissensos no ensino superior porque tem setores na 
sociedade que, por exemplo, eu recebi muitas emendas, de que o ensino 
superior fizesse toda uma transição para público, entendendo que é uma dever 
do estado, e é um dever do estado, garantir ensino público e gratuito pra todos 
os jovens em idade escolar de 18 a 24 anos de idade. Então houve um 
conjunto de emendas de setores da sociedade, de movimentos, que apontaram 
para que a transição do plano nacional apontasse para uma realidade oposta 
ao que é hoje. Hoje nós temos no ensino superior brasileiro, que é um ensino 
caro, talvez o mais caro, a média por aluno hoje na área pública tá entre 15 mil 
reais e 16 mil reais por aluno, que obedece o padrão da comunidade 
econômica europeia, e no ensino privado o custo deve estar perto, não tenho 
atualização, é abaixo de 15, deve estar perto de 10, perto de 9 mil reais por 
aluno no ensino superior. Então proposta no sentido de que você invertesse, de 
que você apontasse política e recursos para transformar a educação daqui a 10 
anos em que 70% fosse público e gratuito e apenas 30% fosse privado. 

 

Referência 3 | 1.37% 

 

o Brasil precisa fazer uma política de expansão no setor público de nível 
superior, vem fazendo já, nestes últimos anos 14 universidades foram 
consolidadas, novas. E as públicas que já existem receberam investimento pra 
ampliação de seus campus, tem mais de 150 extensões de campus que foram 
criadas no Brasil inteiro. E nós islativtivemos uma política de 
complementaridade com o setor privado, que permitiu o Brasil ingressar nesses 
últimos 8 anos, 2 milhões de jovens no ensino superior. O FIES está 
contribuindo este ano com 1 milhão de financiamentos do ensino superior de 
jovens que não tinham acesso e o ProUni com mais 1 milhão e 100, 1 milhão e 
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200, é próximo disso. Isso demonstrou o acerto de que ao Estado se apropriar 
de uma forma indireta das estruturas do ensino superior privado, com políticas 
compensatórias, possa permitir o seu objetivo final que é fazer com que a 
juventude possa ter um ensino superior de qualidade no nosso país. 

 

Referência 4 | 1.15% 

 

Então acho que a meta que nós construímos obedeceu a lógica de que a gente 
tem que melhorar significativamente a presença de jovens se capacitando 
profissionalmente e ajudando o Brasil a se desenvolver tanto com o setor 
privado quanto com o setor público de uma forma complementar. Então esse 
conceito é o que tá expresso na meta que trata da expansão do ensino superior 
em todo território nacional, mas foi uma meta que trouxe muito dissenso, trouxe 
muito controvérsia, mas eu acho que o resultado final consolidou as diversas 
posições de sentido porque a meta que tá expressa no plano aponta pro 
desenvolvimento público, mas também olha pro desenvolvimento privado como 
um setor importante, que hoje tem um papel importante na formação 
educacional brasileira e de uma forma complementar. 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 7 9 Referências | 12.6% 

 

Referência 1 | 1.07% 

 

Na câmara, assim, de 100% eu consideraria aí que 40% foi técnico. 60% foi no 
embate ideológico, do ponto de vista do discurso, da ocupação do tempo do 
discurso, especialmente nos temas público/privado, principalmente nos temas 
do financiamento, com um viés corporativo muito forte também né? Um viés 
muito importante com relação as representações corporativas. 

 

Referência 2 | 0.84% 

 

Os temas relacionados à, corporativos, e dois temas que eu acho que foram 
centrais aí, que é o tema, aliás um que é central, que é o tema do 
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financiamento, que vai polarizar nesse momento, é o tema do financiamento e 
o tema da aplicação deste financiamento na relação público privada. 

 

Referência 3 | 0.61% 

 

Você tem contraditórios aí de onde aplicar essa receita. Mas você tem 
questões legais que vão ser enfrentadas certo? Então esse tema do percentual 
e da sua fiscalização é um tema central, foi o tema central, 

 

Referência 4 | 2.2% 

 

o ensino superior, o estado detém é detentor de 25% das matrículas. Como é 
que ele vai lidar com isso? Ele tem o ProUni, ele tem o FIES que são recursos 
públicos aplicados na educação. 

Tem o (Proies), que envolve a universidade de um modo geral. Então são 
recursos públicos usados no financiamento privado. Aí na sequência você tem 
o (Pronatec), que é uma aliança com o sistema S, aberto aos setores privados 
que já está em curso. Então você tem iniciativas em curso, que o que, que você 
faz? Aí você tem um conflito, o texto da câmara diz, aplicação do recuso 
público, dos recursos da educação, na expansão pública. O senado tirou a 
palavra pública. Então assim, esse é um conflito importante, que talvez, vai ser 
um conflito que mobilize mais. 

 

Referência 5 | 0.9% 

 

foi esse texto que pegou esse conflito, e deu uma forma enjambrada, o 
percentual de financiamento, e a relação público privada, deu uma forma 
enjambrada e foi para frente. Mesmo na relação público privada, colocou lá o 
texto esconsiderando o que acontece hoje no financiamento da educação como 
um todo. 

 

Referência 6 | 1.17% 
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onde foi acordo da sociedade civil, com a proposta governamental? 

É, foi o tema público privado com o tema do percentual do financiamento. Esse 
foi onde deu conflito, mas na câmara...Se criou convergência, eu não gosto da 
palavra consenso, mas se criou uma convergência e aí foi admitido. Então ele 
volta agora como tudo que se não resolve, joga debaixo do tapete, ele volta 
para cima do tapete. 

 

Referência 7 | 1.93% 

 

Também, estamos presente, muito presente, tanto público, mas muito, o 
público traz um discurso, há um debate na universidade pública que é 
interessante, que é o conceito, que é aquele debate da autonomia. Se você 
observar o discurso da bandeira de autonomia das universidades públicas, 
ponto a ponto, você vai ver que o nome autonomia está errado. O que eles 
querem é ausência de controle. Eles querem autonomia frente aos órgãos 
reguladores, então assim eles querem, eles não querem ser fiscalizados 
porque eles, se tem um dinheiro aqui que deixou de ser usado para uma coisa 
que deixou de ser prioridade ou o dinheiro está excedente, eu vou aplicar já. 

 

Referência 8 | 2.22% 

 

Eu estive em 2 debates com o conselho de reitores, onde eu fiz essa 
provocação, por isso que eu estou falando, para mim isso é querer autonomia 
frente aos órgãos de controle, vocês não estão discutindo... Porque autonomia, 
eu te dou o seguinte, eu te dou esse volume de dinheiro, e você vai produzir o 
resultado, não me peça mais não. Você vai fazer as suas contas, a sua gestão, 
em cima dessa conta aí, está pactuada, é isso que nós podemos dar. Você 
pediu um pouco mais, não demos o que você queria, mas demos mais, você 
autonomamente, você vai gerir isso aí e gerar seus resultados. 

Não tem jeito, constituição pública, você não vai fugir dos órgãos controladores. 
Mas isso aqui eles não querem. Eles querem isso. Eles querem ser auto 
controlados. 

 

Referência 9 | 1.66% 
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E o senado também colocou uma questão de financiamento né, que ele coloca 
lá, a questão das bolsas de estudos, financiamento, ele não cita o nome do 
programa, Fies e ProUni, mas ele tem uma meta das estratégias lá da meta, 
que coloca, do senado que coloca com clareza financiamento público para 
educação no setor privado, no caso, bolsas de estudos enfim, isso, eu acho 
que 13.8 daquela discussão, se eu não me engano, eu estava lendo. Cria uma 
uma nova estratégia dentro daquela meta, que retira, porque o senado retirou a 
palavra pública da educação pública n 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 8 2 Referências | 3.35% 

 

Referência 1 | 1.05% 

 

foi muito discutido, avaliação, gestão democrática, teve temas avaliação tanto 
principalmente a avaliação da educação básica né porque a avaliação do 
ensino superior a própria CONAE referenda mas a avaliação da educação 
básica a CONAE propõe que tenha um sistema parecido com o do ensino 
superior entendeu, então teve alguns temas que foram muito mais discutidos 
do que outros 

 

Referência 2 | 2.3% 

 

Provavelmente essas polêmicas voltem a tona nessa próxima CONAE. Quais 
seriam essas polêmicas? 

: Eu cito pelo menos 4, eu cito o financiamento público e privado, eu cito a 
educação, a meta 4 que é em relação da educação especial, a inclusão, eu cito 
a questão da avaliação da educação básica não tá resolvido, tem polêmica vai 
continuar a polêmica, por que qual é a polêmica? É que é quase consenso que 
o IDEB é apenas um índice, ele não é um sistema de avaliação, já que o que a 
sociedade brasileira quer é um sistema de avaliação, como é que no ensino 
superior você avalia professores, se tem bibliotecas, se tem estrutura e na 
educação básica você não, então tem que fazer a educação básica tem que ter 
um sistema também.  

Bom e um quarto ponto é a questão da avaliação de professores a 
meritocracia, isso é polêmico. 
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Nome do Nó: Conf. Ed. Especial / Inclusão 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 6 3 Referências | 3.2% 

 

Referência 1 | 2.52% 

 

O Brasil fez um grande avanço nesses últimos anos. Nós tínhamos aí, os 
números  que eu tenho, mais ou menos, há 10, 12 anos atrás, nós tínhamos 
perto de 180 mil crianças na rede regular de ensino, com alguma deficiência. 
Nós passamos para mais de 500 mil crianças na rede regular de ensino. O 
governo federal fez todo um esforço para adequar e preparar professores e 
estruturas pedagógicas para receber as crianças com alguma deficiência, os 
surdos, os cegos, pessoas com qualquer tipo de síndrome que tenha condições 
de frequentar as escolas e um estímulo para que as mães e pais matriculem 
suas crianças na rede regular de ensino, com o processo de integração na 
sociedade. E, ao mesmo tempo, nós temos as entidades da sociedade civil, 
que tradicionalmente fazem um grande trabalho na área da educação, como as 
APAEs, como as escolas comunitárias e filantrópicas, ligadas ao surdos, 
ligadas ao cegos, ligadas a outras síndromes, como o autismo e, na redação 
original, estava a universalização dos direitos única e exclusivamente pela rede 
regular de ensino. E, esta expressão, não é uma obrigatoriedade, mas traz uma 
intranquilidade pro setor não-governamental que, de certa maneira, setores do 
governo possam entender que a política única será através da rede pública, 
que regular se traduza como rede pública, em prejuízo do apoio que recebe, 
daí, as redes não-governamentais. Então, nós fizemos um amplo debate, reuni 
todo o setor, há controvérsias ainda, esse debate continua ainda hoje, em 
tramitação no Senado, e eu fiz uma mudança de acordo com aquilo que a 
Presidente Dilma esboçou na política nacional para o setor. Então, adotei na 
meta 4 a transcrição no conceito que está expresso no decreto da Presidente 
Dilma, de 2011/ 7611. 

 

Referência 2 | 0.54% 

 

Que as entidades, como APAEs e outras entidades não-governamentais que 
fazem trabalho de educação especial podem receber através do Fundeb, que é 
o Fundo de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, podem 
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receber pelos recursos para pagamento de professores e manutenção da 
escola. Então, esta mudança foi uma mudança também que nós consolidamos 
no texto. 

 

Referência 3 | 0.14% 

 

na educação especial, nós tivemos um dissenso em relação da meta 
econômica, que foi muito grande 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 7 2 Referências | 3.92% 

 

Referência 1 | 1.3% 

a questão da educação especial que foi uma das audiências que mais 
mobilizou e que mais contribuições específicas trouxe, porque as pessoas 
também aprenderam, eu inclusive já convivi com as Pestalozzi e APAES, 
aprendemos como ter mente em um conflito específico, que é o conceito de 
inclusão com o qual o MEC trabalha. Há um conflito com esse assunto. Muita 
gente entende que esse conceito não é, é de inclusão mas o resultado é de 
exclusão. 

 

Referência 2 | 2.62% 

 

o debate de como lidar e como incluir, porque ao incluir o aluno especial, você 
primeiro tem que preparar para onde ele vai. E esse preparo não é muito claro. 
Você tem que reproduzir uma sala diferente da que é hoje da rotina, da sala 
chamada sala regular né? E, mas como é que você faz isso sem desmontar os 
instrumentos que a sociedade construiu ao longo da história para cuidar dos 
especiais, como a APAE e Pestalozzi que tem histórias importantes no Brasil, 
está certo? 

Porque isso significa dois, duas oportunidades de matricula. Então essa 
discussão, e acabou predominando no texto da câmara avanço sobre esse 
aspecto, sobre esse ponto, o senado embora tenha modificado um pouco as 
APAE e Pestalozzi entende que ele, no central do que a câmara propôs ele 
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manteve o núcleo mais principal e o texto fica equilibrado quanto a expectativa 
trazida pela sociedade na educação especial. 

 

Nome do Nó: Conf. Ed. a Distância 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 1 2 Referências | 2.59% 

 

Referência 1 | 1.4% 

 

para que a escola pública possa formar pessoal docente, profissionais 
formadores com a consistência para poder trabalhar em todos os âmbitos da 
sociedade, isso não está ocorrendo. 

Está ocorrendo de uma forma muito mal, muito equivocada, através da 
educação à distância que está sendo feita por institutos e não agências 
formadoras, até pelo governo federal que está sendo feito de uma forma muito 
aligeirada, então não forma nada e todo mundo passa a ter até diploma. 

 

Referência 2 | 1.19% 

 

Quanto o quantitativo se sobrepõe ao qualitativo, sempre há um decréscimo na 
qualidade do pensamento, pega aquela qualidade da educação, que é 
qualidade do pensamento como diz o professor (Demerval), cai. Você não pode 
aligeirar, se você reduz em número aulas, você reduz o tempo de trabalho com 
teu aluno, você reduz o número quer seja educação à distância, quer seja de 
orientação com os alunos 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 4 1 Referência | 5.1% 

 

Referência 1 | 5.1% 
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Outro problema, em parte articulado com o anterior, é a educação a distância. 
Ela é umas modalidades contemporâneas, necessárias e conducentes a vários 
benefícios aos estudantes. 

Contudo, deixada a si, ela gera o oposto. Logo, o principal embate está em 
torno da regulamentação do segmento privado face às transformações pelas 
quais vem passando. 

 

Nome do Nó: Conf. Gênero e Diversidade 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 6 2 Referências | 2.55% 

 

Referência 1 | 1.57% 

 

foram pequenos dissensos que foram consolidados em relação ao que o plano 
prevê no ponto de vista da educação para os afrodescendentes, nós temos aí 
até hoje a legislação que orienta para que o currículo das escolas públicas 
tematizem as questões raciais de uma forma construtiva no nosso país, 
apontando pra consolidação de uma cultura sem preconceitos na sociedade. 
Nós não vimos isso consolidado ainda até hoje nos sistemas educacionais, 
sejam municipais ou sejam estaduais, há uma luta sobre isso. Essa política 
também permeou um pouco as discussões no Plano Nacional, então tem 
dissensos em relação a isso, isso perpassa as cotas também, de acesso e de 
inclusão, há dissensos a respeito disso, quer dizer, esses dissensos se 
consolidaram e apareceram em determinado momento da discussão do plano, 
mas foram superados no processo de discussão e o plano acho que conseguiu 
estabelecer uma visão de conjunto, uma visão de sociedade onde que todos 
esses dissensos de alguma forma se sentem contemplados e o plano aponta 
pra consolidação de uma política transformadora da educação. 

 

Referência 2 | 0.98% 

 

Mas eu diria pra você que alguns dissensos, é impossível não haver dissenso, 
a lei versa sobre educação indígena, estratégias de realização, nós temos aí os 
problemas dos indígenas tão florescido hoje na política nacional, a lei versa 
sobre a educação dos afrodescendentes, a lei versa sobre a educação em 
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relação a LGTB, nós temos aí tantos casos e discussão sobre homofobia em 
nosso país, então diversas questões educacionais perpassam nesse texto e é 
claro que a totalidade de compreensões dentro daquele setor não ficou 
completamente expresso e tem a chance de se manifestar no Senado, sugerir 
novas mudanças, novos consensos que nós não conseguimos construir na 
Câmara. 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 7 1 Referência | 1.74% 

 

Referência 1 | 1.74% 

 

Está surgindo, surgiu muito, aqui não surgiu tanto durante o plano, está 
surgindo agora como transversal, que é a questão de gênero. Durante o plano, 
esse tema não foi falado. A ponto de trazer para a comissão, o Marcos 
Feliciano, então assim, isso pode se tornar uma batalha. 

Eu defendo que tenha, do ponto de vista conceitual, colocar o tipo de 
discriminação eu acho importante. Do ponto de vista da política, pode não ser 
tão relevante, mas isso está posto, não dá para tampar o sol com a peneira, 
mas do ponto de vista da boa prática, deixar o texto com as especificações é 
importante. 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 8 1 Referência | 0.11% 

 

Referência 1 | 0.11% 

 

por exemplo, gênero foi muito discutido  
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Apêndice 2 
 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 1 3 Referências | 3.03% 

 

Referência 1 | 0.63% 

 

superar por incorporação dos anseios do privado e dos anseios do público para 
uma proposta não conciliadora, mas uma proposta cooperativa, cooperadora 
dos interesses das duas pontes, dos dois pontos antagônicos.  

 

Referência 2 | 1.23% 

 

os seres humanos usam o argumento para conversar ou para trabalhar ou 
cooperar. Então é através do argumento que eu consigo convencer ao meu 
opositor. Hoje nós nos encontramos em um momento muito rico da sociedade, 
porque os exemplos que nós temos no mundo, e por isso a grande ênfase na 
luta pela paz é exatamente porque as guerras continuam e os conflitos 
continuam. Então nós temos que superar tudo isso. 

 

Referência 3 | 1.17% 

 

os dois pontos antagônicos é o público-privado e tudo tem que ser pensado 
nesse antagonismo, penso que o público tem que continuar suas 
reivindicações e o privado tem que entender as reivindicações públicas para 
poder cooperativamente e aí sim, cooperativamente também se beneficiar, 
trabalhar as questões fundamentais que não são do público nem do privado, 
mas são da educação brasileira. 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 2 1 Referência | 2.3% 
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Referência 1 | 2.3% 

 

temos alguns interesses que são irreconciliáveis, o que eu acho que acaba 
nessa dinâmica, nessas diferentes instancias, nesses diferentes momentos que 
a gente tem na verdade é um refinamento, de questões que eram 
aparentemente conflituosos, então vai se equacionando um pouco mais, isso 
pode ampliar por exemplo o numero de estratégias, tentando tornar o projeto 
mais orgânico, mais articulado. 

 

Fontes Internas/Entrevistas/A S 6 8 Referências | 15.48% 
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aprovamos um plano de trabalho que previa audiências públicas nos estados. 
Por que nos estados? Porque a implantação do plano nacional se dará com os 
estado e municípios, ela não se dará a nível de União apenas. Então, a 
participação da (UNDIME), da Organização dos Prefeitos, dos Secretários de 
educação dos municípios, dos Secretários de estado, na educação, as redes 
municipais e as redes estaduais de ensino no (Brasil) inteiro, necessariamente 
tinham o que opinar, o que discutir a respeito do plano nacional. Sem dizer da 
multiplicidade de outros atores que atuam no campo da educação, sejam 
entidades filantrópicas, sejam entidades comunitárias, seja a iniciativa privada, 
que tem um papel em diversos níveis da educação brasileira, enfim, um 
conjunto de atores que em casa estado tem uma especificidade e teriam uma 
contribuição a fazer antes da votação do plano nacional 
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Na Câmara do Deputados nós realizamos inúmeras audiências públicas de 
caráter geral e também de caráter muito específico. Vou te dar um exemplo, 
ensino superior, nós tivemos uma audiência pública sobre ensino superior no 
Brasil. A questão de doutores, a formação de doutores e mestres em território 
nacional, meta para daqui a 10 anos, as entidades que representam os 
doutores, os organismos do governo do estado, a sociedade civil, foi convidada 
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e participou de audiências públicas lá na Câmara dos Deputados. Educação 
integral, educação infantil, toda a política na área do desenvolvimento das 
creches, da política para 0 a 3 anos, de 4 a 6 anos, que nós mudamos a lei que 
agora obriga as crianças a estarem na escola a partir dos 4 anos, a partir de 
2016 e não mais até 14 anos, como previa a Constituição, mas também até os 
17, abrangendo o ensino médio. Todo esse conjunto de políticas de um olhar 
específico, audiências públicas foram realizadas na Câmara dos Deputados. As 
políticas, que dizem respeito a conteúdos do ponto de vista de valores na 
sociedade brasileira, como a política para os afrodescendentes, a questão da 
mulher, a questão do LGBT, todas essas nós tivemos um conjunto de 
audiências públicas, que tanto os deputados, quanto a sociedade foi permitido 
a sua participação  
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Então, ambiente em que o plano nacional chega na Câmara dos Deputados e 
depois continua a sua discussão no período posterior, e está até hoje, eu digo 
assim, é um período muito rico da sociedade brasileira, porque está 
entendendo que a educação precisa ser o principal vetor do desenvolvimento 
econômico e social do Brasil. Para isso, o Brasil precisa ter um plano de metas 
na educação, precisa mobilizar a sociedade, os professores, os atores, a Igreja, 
a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, as diversas comunidades, sobre todas as 
denominações, sejam religiosas, enfim, as organizações da sociedade civil 
precisam estar envolvidas no processo de construção de um novo patamar de 
educação no Brasil. E só o plano pode sintetizar e expressar este conjunto de 
diretrizes de política nacional para o setor. Eu acho que o ambiente é esse. O 
ambiente é para que a gente consolide um plano desta envergadura. 
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Havia muita preocupação no ensino superior da forma como a meta original, 
por exemplo, que tratava da formação de doutores, estava redigida. Havia uma 
preocupação de que aquilo pudesse ser entendido como se fosse uma 
obrigação de cada unidade de ensino superior. Tanto para público, quanto para 
privado, porque a meta não diferenciava entre ensino privado e ensino público. 
Fala da formação de doutores. E ao precisar isto, na redação da meta, isso, de 
certa maneira, trouxe uma tranquilidade para o setor educacional, porque a 
iniciativa privada tem muito mais dificuldade para investir na formação a nível 
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de doutores, a nível de mestres, porque o custo é alto para a formação. Então 
muitas vezes uma instituição tem toda uma vocação, está toda consolidada no 
ponto de vista de manter a qualidade dos cursos, mas muitas vezes para 
expandir, utilizando essa mesma estrutura, que já tem uma qualidade, já tem 
doutores, já faz parte do seu quadro, poderia ser interpretado, se a redação 
tivesse com essa ambiguidade, que as universidades privadas tivessem que 
ser responsáveis pelo cumprimento da meta geral do ensino superior. Por quê? 
Porque no Brasil, o ensino superior, quase que 75 por cento é de 
responsabilidade do ensino privado, o ensino público acho que pega perto de 
25 por cento das matrículas dos jovens brasileiros. Nós então, em consultas 
debates, lá na Câmara dos Deputados, nós aperfeiçoamos o texto. A meta, é 
uma meta geral. Pro conjunto do sistema, e não especificamente para o setor 
público, ou o setor privado. 
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Nós fizemos uma mudança na educação especial, na meta 4, que tratava, o 
projeto original, tratava a educação especial... esse é um debate muito intenso 
na sociedade, em setores do governo, a respeito da inclusão. Se entende a 
inclusão como necessária. O Brasil fez um grande avanço nesses últimos anos. 
Nós tínhamos aí, os números que eu tenho, mais ou menos, há 10, 12 anos 
atrás, nós tínhamos perto de 180 mil crianças na rede regular de ensino, com 
alguma deficiência. Nós passamos para mais de 500 mil crianças na rede 
regular de ensino. O governo federal fez todo um esforço para adequar e 
preparar professores e estruturas pedagógicas para receber as crianças com 
alguma deficiência, os surdos, os cegos, pessoas com qualquer tipo de 
síndrome que tenha condições de frequentar as escolas e um estímulo para 
que as mães e pais matriculem suas crianças na rede regular de ensino, com o 
processo de  integração na sociedade. 

E, ao mesmo tempo, nós temos as entidades da sociedade civil, que 
tradicionalmente fazem um grande trabalho na área da educação, como as 
APAEs, como as escolas comunitárias e filantrópicas, ligadas ao surdos, 
ligadas ao cegos, ligadas a outras síndromes, como o autismo e, na redação 
original, estava a universalização dos direitos única e exclusivamente pela rede 
regular de ensino. E, esta expressão, não é uma obrigatoriedade, mas traz uma 
intranqüilidade pro setor não-governamental que, de certa maneira, setores do 
governo possam entender que a política única será através da rede pública, 
que regular se traduza como rede pública, em prejuízo do apoio que recebe, 
daí, as redes não-governamentais. Então, nós fizemos um amplo debate, reuni 
todo o setor, há controvérsias ainda, esse debate continua ainda hoje, em 
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tramitação no Senado, e eu fiz uma mudança de acordo com aquilo que a 
Presidente Dilma esboçou na política nacional para o setor. Então, adotei na 
meta 4 a transcrição no conceito que está expresso no decreto da Presidente 
Dilma, de 2011/ 7611. E na declaração que a ONU, e o Brasil referendou, 
através do Congresso Nacional da política para o setor, em todo o mundo. 
Então, nós transcrevemos e fizemos uma modificação nessa meta. Nós 
transcrevemos o conceito que está tanto nesse documento internacional, como 
também está no decreto que está hoje determinando qual é a política. O que 
diz em suma esse decreto? Que as entidades, como APAEs e outras entidades 
não-governamentais que fazem trabalho de educação especial podem receber 
através do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação e 
Valorização do Magistério, podem receber pelos recursos para pagamento de 
professores e manutenção da escola. Então, esta mudança foi uma mudança 
também que nós consolidamos no texto. 
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Então a proposta original que foi mandado pra Câmara estava "aproximar", 
como essa redação. Nós mudados, tiramos a palavra "aproximar" e colocamos 
a palavra "equiparar", quer dizer, nós fizemos uma mudança substancial, 
porque de certa maneira, é a meta 17. E isso vai trazer uma qualidade pro 
ensino, porque nós vamos poder dizer pros nossos jovens que estão entrando 
na universidade o seguinte: "olha, a carreira do magistério é uma carreira 
importante que você possa colocar no teu horizonte como desenvolvimento da 
tua profissão". Hoje, um  enino que conhece química e conhece bastante, ele 
não tem nenhuma atração pra fazer um concurso numa prefeitura, no estado, 
pra ele dar aula de química. Aquele que se interessa por física, a mesma coisa. 
Aquele que se interessa por matemática, então nós não temos o magistério 
como uma profissão valorizada e afirmada do ponto de vista social, e nós só 
vamos fazer isso também se essa profissão tiver valorizada do ponto de vista 
da sua sobrevivência, do seu valor, do ponto de vista profissional. Pra isso 
precisa ter uma política do Ministério da Educação, do Governo Federal de 
alocar recursos pra ajudar os estados e municípios a poder fazer essa 
transição e garantir um salário mais digno para o magistério. E essa palavra 
"equiparar" traz a mudança necessária para que a gente possa garantir isso no 
prazo de 10 anos em vigência do Plano Nacional. Esta é outra mudança que 
vai redundar na qualidade da educação 
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Eu acho que foram pequenos dissensos que foram consolidados em relação ao 
que o plano prevê no ponto de vista da educação para os afrodescendentes, 
nós temos aí até hoje a legislação que orienta para que o currículo das escolas 
públicas tematizem as questões raciais de uma forma construtiva no nosso 
país, apontando pra consolidação de uma cultura sem preconceitos na 
sociedade. Nós não vimos isso consolidado ainda até hoje nos sistemas 
educacionais, sejam municipais ou sejam estaduais, há uma luta sobre isso. 
Essa política também permeou um pouco as discussões no Plano Nacional, 
então tem dissensos em relação a isso, isso perpassa as cotas também, de 
acesso e de inclusão, há dissensos a respeito disso, quer dizer, esses 
dissensos se consolidaram e apareceram em determinado momento da 
discussão do plano, mas foram superados no processo de discussão e o plano 
acho que conseguiu estabelecer uma visão de conjunto, uma visão de 
sociedade onde que todos esses dissensos de alguma forma se sentem 
contemplados e o plano aponta pra consolidação de uma política 
transformadora da educação. 
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Então acho que a meta que nós construímos obedeceu a lógica de que a gente 
tem que melhorar significativamente a presença de jovens se capacitando 
profissionalmente e ajudando o Brasil a se desenvolver tanto com o setor 
privado quanto com o setor público de uma forma complementar. Então esse 
conceito é o que tá expresso na meta que trata da expansão do ensino superior 
em todo território nacional, mas foi uma meta que trouxe muito dissenso, trouxe 
muito controvérsia, mas eu acho que o resultado final consolidou as diversas 
posições de sentido porque a meta que tá expressa no plano aponta pro 
desenvolvimento público, mas também olha pro desenvolvimento privado como 
um setor importante, que hoje tem um papel importante na formação 
educacional brasileira e de uma forma complementar. 
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o debate de como lidar e como incluir, porque ao incluir o aluno especial, você  
primeiro tem que preparar para onde ele vai. E esse preparo não é muito claro. 
Você tem que reproduzir uma sala diferente da que é hoje da rotina, da sala 
chamada sala regular né? E, mas como é que você faz isso sem desmontar os 
instrumentos que a sociedade construiu ao longo da história para cuidar dos 
especiais, como a APAE e Pestalozzi que tem histórias importantes no Brasil, 
está certo? 

Porque isso significa dois, duas oportunidades de matricula. Então essa 
discussão, e acabou predominando no texto da câmara avanço sobre esse  
aspecto, sobre esse ponto, o senado embora tenha modificado um pouco as 
APAE e Pestalozzi entende que ele, no central do que a câmara propôs ele 
manteve o núcleo mais principal e o texto fica equilibrado quanto a expectativa 
trazida pela sociedade na educação especial 
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Tá, então nesse sentido, até que ponto pode-se falar que ocorreu uma 
conciliação dessas divergências em torno da aprovação do projeto? 

100%. 

F1: 100%? 

100%, isso você pode, quer dizer, do ponto de vista da mediação, do 
acolhimento das teses da sociedade, da mediação com o executivo que 
mandou o original, e o sentimento de que o mediador legislativo, era 
predominantemente sensível às teses da sociedade, o ministério aquiesceu e 
essa mediação pôde ser feita. Então... 

F1: Então houve uma conciliação no sentido de acolher muito mais o que vinha 
na sociedade do que a proposta na câmara? 

Na câmara foi isso. Não é à toa que se diz que a câmara é a casa aberta né, e 
o senado é a casa fechada. Uns chamam de revisor ela é revisor em alguns 
aspectos, nesse caso foi, mas em outros ela é concorrente, ela reproduz 
procedimentos né  
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Vou dar um exemplo com o financiamento, a proposta governamental inicial era 
de 7% do PIB pra educação nacional, depois de muita discussão, de muita  
articulação, a câmara aprovou os 10%  
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Trata-se de um processo de democratização ascendente (da sociedade para o 
Estado) que poderá se encontrar com um processo descendente (do Estado 
para a sociedade). É lógico, que o encontro dos processos gera uma 
necessidade de negociação. Uma vez que o PNE foi aprovado pelo Congresso 
(esperando a sanção presidencial), a negociação se dará em relação ao modus 
operandi da implementação do Plano 
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o principal embate está em torno da regulamentação do segmento privado face 
às transformações pelas quais vem passando. Finalmente, tem-se a exigência 
de uma maior presença do setor público e, como sempre, vive-se o desafio: 
aprovar a meta e depois ir atrás do administrativo ou sediar o administrativo 
para realizar a meta. Neste jogo entre pretensão e realismo é que deve u´a 
mesa de negociação. 
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é importante ter presente isso também, se nós tínhamos antes uma espécie de 
contraponto, entre conferencias nacionais da sociedade civil, ou conferencias 
brasileiras como na década de 80 e tínhamos periodicamente também as 
conferencias nacionais lançadas pelo governo, as chamadas conferencias 
(sopa branca), e que não tinha respaldo da sociedade civil ou uma certa 
novidade dessas conferencias nacionais agora lançadas neh, eh no segundo 
mandato do Lula e que se preve, continue com o governo da Dilma é de que 
conferencia nacionais da educação com a sigla CONAE de articulação, de uma 
iniciativa do governo, mas articulada com a sociedade civil, e daí tem a ideia de 
conferencias preparatórias em nível municipal, regional estadual, para 
desembocar lá na conferencia nacional que foi o que aconteceu já na primeira 
e espera-se que aconteça na segunda. 
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Teve uma discussão entre 8,3/8,6 alguma coisa assim, que vocês chegaram? 

Em algum momento, nós apontamos a possibilidade de... Porque é 7% de  
investimento direto. 

Não é o total. Investimento direto é um investimento que sai do cofre do 
governo federal, ou do cofre do município, ou do cofre do estado e vai lá pra 
escola pública. Não computa os outros gastos da educação, como 
transferências, como Prouni, como FIES, como bolsas. Todos os outros gastos 
da educação não estão inclusos nesses 7 por cento. Então a sociedade gasta 
mais do que os 5,4 de investimento direto. Hoje, deve estar gastando perto de 
6/ 6.2. Então, nós abrimos uma discussão com o governo de incluir no compto 
do investimento global, na época, mas de que no mínimo nós teríamos que ter 
investido, de investimento direto, 7.5/7.6, que no nosso entendimento daria 
para, nos próximos 10 anos, nós contribuíssemos de forma definitiva para fazer 
grandes mudanças na área educacional. Isso daí, é perto de 8 e meio de 
investimento do ponto de vista geral. Entre 8,3, a gente podia arredondar, 8 e 
meio. Porque esses número também não são assim tão precisos de ano a ano, 
porque muda. 
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Então, a discussão nesse momento tentou fazer uma transição entre 8, 8 e 
meio, para consolidar um acordo com investimento direto, com investimento 
global. Então, quer dizer, eu, como relator, fui fazendo todas as tentativas para 
apressar a votação e para confluir num acordo entre a área econômica, 
fazendária, do governo e também os setores educacionais, que clamam para 
que o Brasil tenha uma audácia maior na área da educação. 
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uma das estratégias que nós tínhamos colocado na meta 20 se consolidou 
agora em forma de lei pela presidente Dilma sancionando, agora recentemente, 
a transferência dos recursos obtidos em forma de royalties e participações no 
processo de exploração do petróleo no pré-sal, recursos que podem ser de 
royalties e podem ser também do fundo social soberano, que serão transferidos 
pra área de educação na ordem de 75% para educação e 25% na saúde. Há 
números aproximados, eu poderia te dizer que isso poderá significar um 
acréscimo na ordem de 160, 170 milhões de reais, até 2029. Isso significa 
quase 3% do (PIB), porque hoje o (PIB) do (Brasil) estaria em 1% equivale a 45 
bi. 

F: Isso seria o complementar do 7% inicial? 

M: Exatamente. Isso pode ajudar a cumprir essa meta dos 10% aprovado pelo 
governo, aliás, pela câmara dos deputados, que possivelmente deverá ser 
referendado no Senado e consolidado pela Câmara. Então, essa medida, esse 
projeto que foi discutido, em regime de urgência urgentíssima e enviado pela 
presidente Dilma, foi modificado lá no congresso nacional e redundou na 
aprovação e na sanção dessa lei do petróleo financiando as futuras gerações 
através do investimento no conhecimento. 

 

Referência 4 | 0.53% 

O tempo, a precaução, o olhar atento, as discussões sobre valores, é possível? 
Não é possível? 

Quanto que isso custa? Quanto que isso não vai custar? Qual é o envolvimento 
que o Brasil tem que fazer pra acrescentar mais 2% ao PIB? Mais 3? Enfim, 
qual é o esforço que isso vai demandar? É possível, não é possível? Essa 
discussão permeou todas as discussões das metas. 
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a questão dos recursos públicos, 10%, como é que ele seria, como que seria e 
em que prazo que seria, e ele foi assim, foi uma questão que mobilizo muito, 
em todos os momentos a mobilização pelos 10% ficou muito presente. A 
primeira negociação com o governo foi de 8%. Depois elevou-se a 10 por 
pressão, tanto que a esse debate se seguiu o tema royalties e a aplicação na 
educação. 
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o tema público privado com o tema do percentual do financiamento. Esse foi 
onde deu conflito, mas na câmara...Se criou convergência, eu não gosto da 
palavra consenso, mas se criou uma convergência e aí foi admitido. Então ele 
volta agora como tudo que se não resolve, joga debaixo do tapete, ele volta 
para cima do tapete. 
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certamente que alguns pontos não serão objeto de conciliação e ai vai valer, 
pela própria dinâmica constitucional brasileira, a posição do Legislativo 
enquanto posição final. 
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mas quem prepara o texto para mandar pro Congresso, é o executivo. O texto 
do executivo traz essa atmosfera, traz 
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o poder executivo, no final do governo do presidente Lula, o ministro Fernando 
Haddah envia o projeto de lei a câmara dos deputados, a partir desse momento 
a mesa executiva da Câmara dos Deputados trava uma discussão no começo 
do ano seguinte, a respeito do Plano Nacional de Educação, a proposta 
enviada pelo governo deveria tramitar pelas comissões tradicionais da casa, 
isto é pela missão de educação, pela comissão de justiça, pela comissão de 
economia ou seria constituído uma comissão especial para apressar o 
processo de tramitação do plano nacional. A opção da mesa diretora na época 
foi a constituição de uma comissão especial, prevista no regimento, que 
determinados projetos, quando esses projetos tem que passar por mais de uma 
comissão ou presidente da câmara pode constituir uma comissão especial que 
faz o papel de todas as comissões e isso apressa a votação e a tramitação de 
determinados projetos. 

A definição da constituição da Comissão Especial foi uma medida correta por 
parte da Presidência da Câmara dos Deputados, porque o intuito era agilizar a 
tramitação de um projeto tão importante para a educação brasileira 
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nós tinhamos um plano de trabalho, aprovamos um plano de trabalho que 
previa audiências públicas nos estados. Por que nos estados? Porque a 
implantação do plano nacional se dará com os estado e municípios, ela não se 
dará a nível de União apenas. Então, a participação da (UNDIME), da 
Organização dos Prefeitos, dos Secretários de educação dos municípios, dos 
Secretários de estado, na educação, as redes municipais e as redes estaduais 
de ensino no (Brasil) inteiro, necessariamente tinham o que opinar, o que 
discutir a respeito do plano nacional. 



 

 

145 

 

Sem dizer da multiplicidade de outros atores que atuam no campo da 
educação, sejam entidades filantrópicas, sejam entidades comunitárias, seja a 
iniciativa privada, que tem um papel em diversos níveis da educação brasileira, 
enfim, um conjunto de atores que em casa estado tem uma especificidade e 
teriam uma contribuição a fazer antes da votação do plano nacional. Então, 
essa Comissão tirou um plano de trabalho, foram realizadas audiências 
públicas em todos os estados da União e em diversos estados mais de uma 
audiência pública, como é o caso de São Paulo, como é o caso do Rio Grande 
do Sul, como foi o caso da Bahia, como foi o caso de Minas Gerais. Na Câmara 
do Deputados nós realizamos inúmeras audiências públicas de caráter geral e 
também de caráter muito específico. Vou te dar um exemplo, ensino superior, 
nós tivemos uma audiência pública sobre ensino superior no Brasil. A questão 
de doutores, a formação de doutores e mestres em território nacional, meta 
para daqui a 10 anos 
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ao término desse processo de análise das emendas, nós fizemos algumas 
modificações no texto original e, ao término dessas modificações, nós 
começamos o processo de discussão com o Governo para consolidar um texto 
que pudesse representar aqui que a Conae estabeleceu como metas e 
diretrizes para o plano nacional, que a sociedade civil trabalhou, que foi, de 
certa maneira, resultado do projeto que o MEC enviou originariamente para a 
Câmara dos Deputados e agora a participação da Câmara dos Deputados 
revisitada pelas entidades e pelos atores que participaram na Conae, sob uma 
outra ótica. Então, o resultado desse texto acabou sendo o texto votado na 
Comissão Especial e que foi aprovado por unanimidade. 
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O MEC, segundo as avaliações que as organizações da sociedade fazem que 
é o, aqueles que formam opinião na área da educação fazem, o movimento 
organizado, o MEC chamou para si o modus operandi de fazer a execução das 
suas políticas. E a rigor ela não deu valor ao PNE. O PNE ele, por isso o 
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atraso. O PNE surge fruto de pressões para que tivesse um plano definido e 
fizesse um debate sobre ele para a sociedade, mediado pelo parlamento. 
Então esse fato faz com que, primeiro o PNE venha. Segundo, faz com que a 
sociedade organizada que por mais tempo e ao longo desse período participou 
desse processo que veio para cá, faz com que  ela venha com maior tensão de 
participação e de influência. Então assim, o apetite para o combate que já era 
preestabelecido passou a ser estabelecido, além do que oriundo das 
conferencias municipais, estaduais e nacional que ocorreram e com isso veio 
toda uma carga de expectativa de bandeiras 

 

Referência 2 | 1.74% 

 

Está surgindo, surgiu muito, aqui não surgiu tanto durante o plano, está 
surgindo agora como transversal, que é a questão de gênero. Durante o plano, 
esse tema não foi falado. A ponto de trazer para a comissão, o Marcos 
Feliciano, então assim, isso pode se tornar uma batalha. 

Eu defendo que tenha, do ponto de vista conceitual, colocar o tipo de 
discriminação eu acho importante. Do ponto de vista da política, pode não ser 
tão relevante, mas isso está posto, não dá para tampar o sol com a peneira, 
mas do ponto de vista da boa prática, deixar o texto com as especificações é 
importante. 
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esse debate de Fies, ProUni, Pronatec que tinha acabado de aprovar, então 
quer dizer, nós, isso não veio para o debate, tá certo? E nós percebemos como 
estamos percebendo agora, que a base do PT prefere empurrar para a Dilma 
vetar, do que ela fazer o enfrentamento aqui. Então se a Dilma quiser vetar as 
especificações da discriminação, ela que vete. Se quiser vetar a questão 
público, a expansão pública, ela que vete e com isso o MEC não consegue 
intervir. 

 

 


