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Solo le pido a Dios
Que el dolor no me sea indiferente,
En la reseca muerte no me encuentre
A si sola sin haber hecho lo suficiente.
Solo le pido a Dios
Que la guerra no me sea indiferente,
Es un monstruo grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente.
Solo le pido a Dios
Que el futuro no me sea indiferente
Desauciado esta el que tiene marchar
A vivir una cultura diferente...
Mercedes Sosa


APRESENTAÇÃO
Este artigo é resultante de uma investigação sobre os grupos que disputam a direção das políticas educacionais no país, com foco sobre a atuação dos mesmos no processo de definição do atual Plano Nacional de Educação –PNE. Ele tem sues fundamentos na Tese de Doutoramento defendida na PUC de São Paulo, no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, em maio de 2002, a qual contou com o apoio institucional da CAPES, da Universidade do Estado do Pará e da comissão FULBRIGHT para a sua realização. 
Centrando-se na análise interpretativa relacional de um material inédito: as transcrições das notas taquigráficas das audiências públicas para a definição do atual PNE, promovidas pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em Brasília, no período de 14 de abril a 18 de agosto de 1999; a pesquisa analisa os interesses e a atuação dos seguintes grupos em disputa: o grupo sindical; o grupo das associações acadêmico-científicas; o grupo dos segmentos privados; e o grupo dos segmentos religiosos.
O estudo analisa também as duas alianças que se formaram neste processo de disputa, envolvendo os grupos anteriormente mencionados: o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública; e o Governo FHC, enquanto aliança hegemônica liderada pelos grupos representantes das elites do país. 
Esta pesquisa utiliza-se da metáfora da Guerra Cultural para designar os conflitos entre os grupos e suas alianças, na disputa pela direção do PNE, em face da intensidade com que tem sido efetivado um amplo ataque ao senso comum da população com o objetivo de disseminar uma política cultural alinhada aos interesses dos grupos dominantes, indispensável para a manutenção da hegemonia na sociedade.
Neste processo, a escola, reconhecida como a principal instituição responsável pela transmissão dos conhecimentos sistematizados no interior da sociedade, contribui significativamente para a construção da hegemonia, por constituir-se num espaço privilegiado de desenvolvimento e implementação de políticas e práticas culturais na sociedade contemporânea. 

A GUERRA CULTURAL COMO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA HEGEMONIA
Está em curso na atualidade, um amplo processo de "ataque" ao senso comum da população, através da implementação de uma política cultural no interior da sociedade sustentada pelo mito da "naturalização" e inexorabilidade do processo de globalização mercadológica.
Esse "ataque" intenciona produzir um consenso entre a população, de que a economia de mercado é o único horizonte possível no Século XXI. 
Ele se apóia nas teorias que explicitam as transformações que o mundo contemporâneo vem enfrentando com o desenvolvimento da informatização, a reestruturação das atividades produtivas, o fim da Guerra Fria e o desenvolvimento das tendências pós-estruturalistas. 
De fato, o mundo contemporâneo tem enfrentado um processo amplo e velado de confrontos entre os grupos e segmentos sociais, pela conquista da hegemonia no interior da sociedade, que envolve a todos sem exceção, ainda que em níveis diferenciados de ação e compreensão.
Segundo GRAMSCI (1971), o processo que define as relações de poder na sociedade contemporânea, não corresponde à “guerra de movimento” predominante no senso comum da maioria das pessoas, um processo armado, sangrento, que se concentra em uma frente de luta, em um momento da luta, e numa única, estratégica quebra na “defesa inimiga”, que, uma vez realizada, permite à determinadas forças invadir e obter uma vitória definitiva. 
Segundo esse mesmo autor, de forma diferenciada, esse conflito se constitui numa autêntica “guerra de posição”, que tem que ser conduzida de um modo prolongado, atravessando inúmeras diferentes e variantes frentes de luta; onde existe raramente uma única ruptura das linhas inimigas que vence a guerra de uma vez por todas, como num flash. 
O que realmente conta nesta  “guerra de posição” não é o avanço sobre a “trincheira do inimigo”, sobre seu exército ou território, mas uma conquista sobre toda a estrutura da sociedade, incluindo o Estado e as instituições da sociedade civil, com vista ao alcance da hegemonia. 
Ao modificar as formas convencionais de luta, tornando-se mais complexo, multidimensional, e multi-arena, a “guerra de posição” amplia a eficácia de sua ação ao substituir o ataque frontal e exterminador do inimigo, pelo convencimento contínuo, lento e gradual do mesmo acerca da superioridade do projeto sócio-cultural hegemônico em relação aos demais projetos existentes.
Como resultado dessa "guerra de posição" que é denominada nesta pesquisa de "Guerra Cultural", temos enfrentado o avanço de um amplo processo de Modernização Conservadora no interior da sociedade brasileira, o qual, articula com muita astúcia: 
1.	Medidas que priorizam o investimento dos fundos públicos para o capital e não para o trabalho, impondo a redução dos fundos destinados às políticas sociais;
2.	Com estratégias que priorizam a elevação dos padrões culturais dominantes (ocidentais) como requisito para obtenção de competências que garantam a eficiência e competitividade no cenário econômico mundial.

O termo – Modernização Conservadora – segundo SUAREZ (1985), é adequado para manifestar o caráter restaurador e conservador, como também o caráter transformador e criativo das políticas culturais dominantes, que agem simultaneamente na sociedade, de maneira destrutiva (negativa) e produtiva (positiva):
–	Destrutiva: porque se empenha em corroer e deslegitimar os padrões culturais opositores, como também em desqualificar e marginalizar os sujeitos sociais que os possuem e fazem uso político deles;
–	Produtiva:  porque supõe a criação, difusão e aceitação generalizada de um "novo" senso comum alinhado aos interesses dos grupos hegemônicos. Neste processo, os conteúdos fragmentários do "velho" senso comum são "capturados" e re-significados, como também são cooptados alguns dos interesses dos atores sociais vinculados a ele.  

Atendendo a esta dupla lógica, constatamos a eficácia dessa política cultural em formar novas identidades socais que sejam ajustadas ao projeto social hegemônico. 
Sob esta perspectiva, os discursos e argumentos políticos para além de constituírem a descrição ou reflexo da realidade social, tornam-se também produtores de realidade. 
De forma bastante evidente, a implementação dessa política cultural tem sido muito bem sucedida em conduzir os grupos menos privilegiados – negros, mulheres, jovens e adultos trabalhadores e desempregados, crianças pobres, pessoas com necessidades educativas especiais, índios, homossexuais, etc. – em muitos países e especificamente no Brasil, a níveis exacerbados de desigualdade e exclusão social.  
A investigação nos proporcionou compreender que a eficácia do processo de produção desse novo consenso em torno do projeto de Modernização Conservadora se faz notar, pela sutileza com que os grupos dominantes em nosso país têm conseguido combinar, em diferentes níveis de articulação: liderança e dominação, consenso e coerção. 
Na prática, o avanço desse processo de Modernização Conservadora tem obtido sucesso, pelo uso de uma estratégia macabra que articula:
1.	A disposição coletiva da maioria da população obtida via convencimento e conquista de liderança, 
2.	Com o interdito da esperança e ampliação do ceticismo, que se processa pela expropriação do trabalho, da comida, da educação, etc, da maioria da população brasileira. 
Em relação à criação dessa nova disposição coletiva, alinhada a essa perspectiva "mercadológica" de mundo; a pesquisa nos proporcionou compreender que ela não se forja pela disseminação de uma ideologia prescritiva de "ilusões mentais" que supostamente "preenche" as cabeças das classes dominadas, criando um certo tipo de "falsa consciência", ou forjando modos de ver que tenham poucas conexões com a realidade. 
De forma contrária, a criação desta disposição coletiva se concretiza pela disseminação de uma ideologia orgânica que opera nas experiências reais e manifestadamente contraditórias da população, conectando-se com as necessidades percebidas, com os medos, as incertezas e esperanças das pessoas, que se sentem ameaçadas pela variedade de problemas associados com as crises nas relações culturais, econômicas e políticas presentes na sociedade contemporânea. 
Essa ideologia orgânica, para se tornar hegemônica precisa realmente acumular o poder simbólico através de um trabalho criativo sobre temas, desejos e medos existentes e do re-trabalho sobre eles, para mapear ou classificar o mundo para os outros, para estabelecer limites no que parece racional e razoável, no que aparece como dito e pensável. 
Todo esse processo de intervenção no senso comum, com vistas a interromper, renovar e transformar "a consciência prática das pessoas" pela produção de um novo consenso entre a população, se fortalece por meio de uma ação coercitiva resultante dos efeitos catastróficos e exterminadores dos antagonismos sociais que atuam destruindo oportunidades e mesmo os corpos dos grupos subalternos ao produzir os milhões de sem terra, sem trabalho, sem comida e sem escola, presentes na sociedade contemporânea.
Reflexos diretos dessa  ação excludente de amplos segmentos sociais em nosso país temos visto ampliar de forma significativa a situação de intranscendência e incomunicabilidade entre as classes sociais, num processo mesmo de destruição do campo de significados comuns a dominantes e dominados, que se direciona para a instauração de um verdadeiro apartheid social. 

OS GRUPOS EM DISPUTA PELA DIREÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL
Neste contexto mais amplo de luta pela construção da hegemonia no interior da sociedade, os grupos que disputam a direção das políticas educacionais em nosso país, se posicionam nesta disputa confrontando-se, estabelecendo compromissos, forjando alianças, movidos pelo interesse de tornar-se liderantes, e obter, por conseguinte, a legitimidade de suas proposições no interior das políticas e da sociedade.
No caso específico da disputa pela direção do atual Plano Nacional de Educação, investigamos neste estudo os seguintes grupos, através de suas entidades mais representativas:
1.	Grupo sindical: a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) e o ANDES/SN (Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior – Sindicato Nacional);
2.	Grupo das associações acadêmico-científicas: a ANDE (Associação Nacional de Educação), o CEDES (Centro de Estudos Educação e Sociedade), a ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação)e a ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos Profissionais em Educação); 
3.	Grupo formado pelos segmentos privados: a CONFENEN (Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino), a ABMES (Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior), a ABRUC (Associação Brasileira de Universidades Comunitárias) e a CNEC (Campanha Nacional de Escolas da Comunidade);
4.	Grupo dos segmentos religiosos: o Setor de Ensino Religioso, o Setor Pastoral da Educação da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e a AEC/BR (Associação de Educação Católica do Brasil).

Ao Investigarmos a atuação das entidades anteriormente mencionadas na disputa pela direção das políticas educacionais no país, nos foi possível identificar alguns traços que definem o posicionamento dos mesmos na disputa em questão: 
1. O grupo sindical, fortemente pressionado pela ampliação do desemprego e pela crescente precarização das condições de trabalho impostas pelas políticas de Modernização Conservadora, se posiciona nessa disputa com o objetivo de garantir políticas educacionais mais includentes e de valorização do magistério, que confronte com os processos de des-profissionalização, arrocho salarial e múltipla jornada de trabalho, que atingem de forma direta a categoria de trabalhadores em educação no país na atualidade.

2. O grupo das associações acadêmico-científicas, ao apresentar interesses que extrapolam o âmbito econômico-corporativo e de disputa pelo exercício do poder do Estado, envolvendo profissionais e/ou pesquisadores com diferentes orientações teóricas, ideológicas e partidárias; se posiciona nessa disputa com o objetivo de garantir políticas educacionais que consolidem a atuação da escola enquanto espaço de transmissão e criação da cultura. Em sua luta esse grupo define como prioridades: a universalização do processo de escolarização público e gratuito, a socialização do saber técnico-científico no interior da sociedade e a conquista de uma melhor organização do trabalho escolar e de melhores condições de trabalho dos profissionais que atuam na educação.

3. O grupo dos segmentos privados que atuam na educação, assumindo-se como parceiro do Estado para garantir o direito à educação a toda população brasileira, se posiciona na disputa pela direção das políticas educacionais de acordo com as especificidades que definem o caráter dos segmentos que o compõem. 
3.1. Os empresários leigos do ensino, segmento hegemônico no interior deste grupo, busca expandir-se cada vez mais, ampliando a autonomia das mantenedoras e de seus estabelecimentos de ensino em relação ao Estado. Atuando de forma estratégica sobre questões específicas e pontuais da legislação que tem implicações diretas sobre a organização, funcionamento, expansão e autonomia do ensino superior privado, esse segmento não questiona a natureza das políticas do governo para a área, tampouco coloca em dúvida a legitimidade das mesmas, mas aponta para os aspectos que, em seu entendimento, são questionáveis do ponto de vista da legalidade jurídica das próprias normas ou são inexeqüíveis considerando-se a realidade dos estabelecimentos privados.   
3.2. As instituições comunitárias, inserindo-se no grupo dos segmentos privados, se posicionam na disputa pela direção das políticas educacionais de maneira diferenciada, de acordo com a especificidade que atribui à ação comunitária. 
3.2.1. As instituições que se organizam em torno da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC, tratam a educação como um bem público, de ampla finalidade social, não restringindo à intervenção do Estado, o processo de gestão dos serviços educacionais públicos. Este segmento tem na escola pública não estatal a referência que orienta os seus posicionamentos nessa disputa. 
3.2.2. Outro bloco de instituições comunitárias entre as quais encontra-se a CNEC – Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, posiciona-se na disputa pela direção das políticas educacionais orientada por um misto de discurso ufanista e cívico-nacional com traços de assistência às necessidades educacionais das pessoas carentes e do interior. 

4. O grupo dos segmentos religiosos, sob a hegemonia da Igreja católica, se posiciona na disputa pela direção das políticas educacionais com a perspectiva de atender ao direito das pessoas de ter garantida a educação de sua busca do transcendente, sem proselitismo, no diálogo entre as diversas culturas. 
Ainda que esse grupo compreenda o "mundo da educação" de maneira mais abrangente, incluindo todas as instâncias, agências e movimentos educativos, ele trata a escola como alvo privilegiado de seu zelo evangelizador e pastoral, inserindo-se na luta pela democratização da mesma, pela formação e qualificação dos educadores, por mudar o formalismo e a burocracia escolar e por processos de reeducação de quem ficou excluído dos sistemas escolares. 
Entretanto, não se tem um movimento coeso e unitário no interior da Igreja Católica, o que implica dizer que entre os segmentos que o compõem entrecruzam-se objetivos de missão, isto é, de reprodução de seus quadros de fiéis com práticas da chamada "livre empresa", orientadas pela eficiência e eficácia empresariais capitalistas. 
Por conseguinte, na disputa pela direção das políticas educacionais, esse grupo se posiciona, de forma contraditória, articulando-se em determinadas situações com os grupos privados (principalmente através da Associação Nacional das Mantenedoras das Escolas Católicas – ANAMEC), e em outras, com o conjunto de entidades da sociedade civil que se articulam em torno do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (principalmente através do Setor de Educação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil–CNBB).

AS ALIANÇAS FORMADAS PELOS GRUPOS NA DISPUTA PELO PNE
A pesquisa nos propiciou identificar a existência de dois grandes blocos ou alianças formados pelos grupos investigados com o objetivo de assumir uma posição de liderança na disputa pela direção das políticas educacionais, e de garantir a legitimidade de suas proposições no interior do campo educacional, são eles:
1.	O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública;
2.	E o Governo FHC, que tem no MEC – Ministério da Educação, Cultura e Desporto, o órgão responsável pela implementação das políticas educacionais no país. 
 
1. O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, liderado pelos segmentos do grupo sindical e do grupo das associações acadêmico-científicas, com a participação de estudantes, de organizações do movimento social, de setores do grupo religioso comprometidos com a educação pública e de dirigentes das administrações Municipais e Estaduais progressistas do país; vem atuando na defesa intransigente da educação para todos, pública, gratuita, laica, em todos os níveis, e pela implementação de políticas educacionais includentes, que atendam aos princípios éticos da democracia e da qualidade social. 
O Fórum foi responsável pela elaboração da Proposta da Sociedade Brasileira ao Plano Nacional de Educação, que deu entrada no Congresso Nacional no dia 10 de Fevereiro de 1998 e transformou-se no Projeto de Lei n° 4.155.
O PNE da Sociedade Brasileira foi construído coletivamente através da realização de inúmeros eventos nacionais, regionais e locais, incluindo o I e II Congresso Nacional de Educação – CONED. Ele aponta para a mudança do modelo social vigente, para a transformação da sociedade a partir de um projeto de desenvolvimento nacional que tenha como centro o aperfeiçoamento e a dignificação do homem e não do mercado. 
O PNE da Sociedade Brasileira assume um caráter mais amplo de Plano de Estado e não de Plano de Governo, que permitiria superar a fragmentação das ações na área educacional, estabelecendo metas de médio e longo prazos, que não estejam exclusivamente sujeitas às mudanças decorrentes da alternância de grupos no poder ou aos propósitos específicos de quem esteja assumindo o governo em uma determinada gestão.  
Neste Plano, encontra-se indicado um conjunto de referências que orienta o posicionamento do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública em sua intervenção na disputa pela direção das políticas educacionais, entre as quais destacam-se:
-	O mundo e a sociedade ao constituírem-se em espaços nos quais a cidadania se aprende e se vivencia, devem ser pautados na solidariedade que busque incessantemente a inclusão dos diversos setores sociais historicamente excluídos;
-	O ser humano é concebido como ser ativo, crítico, construtor de sua própria cultura, da história e da sociedade em que vive; para tanto é imprescindível seu acesso à escola para desenvolver valores e atributos inerentes à cidadania. A educação nesta perspectiva dirige-se ao ser humano integral englobando todas as dimensões de sua relação com o mundo. 
-	A educação é um direito fundamental, universal, inalienável e constitui um dever do Estado, sendo entendida como um instrumento de formação ampla, de luta pelos direitos da cidadania e da emancipação social, preparando as pessoas e a sociedade para a responsabilidade de construir coletivamente, um novo projeto de inclusão e de qualidade social para o país. 
-	A qualidade social implica providenciar educação com padrões de excelência e adequação aos interesses da maioria da população, tendo como valores fundamentais a solidariedade, a autonomia, a liberdade e a cidadania, e como conseqüência a inclusão social, através da qual todos os brasileiros se tornem aptos ao questionamento, à problematização, à tomada de decisões buscando as ações coletivas possíveis e necessárias ao encaminhamento dos problemas de cada um e da comunidade onde vivem e trabalham. 
-	A escola se redefine como espaço democrático de elaboração de novos valores, de tolerância e de respeito às diferenças, de produção e disseminação de conhecimento, e de convivência humana social, cultural e política, levando sempre em consideração a realidade das relações sociais e de trabalho, as novas tecnologias e a reestruturação dos processos produtivos. 
-	A gestão democrática se fundamenta na constituição de um espaço público de direito, que deve promover condições de igualdade, garantir estrutura material para um serviço educacional de boa qualidade, criar um ambiente de trabalho coletivo saudável, que vise a superação do sistema educacional seletivo e excludente e, ao mesmo tempo, que possibilite a inter-relação desse sistema com o modo de produção e distribuição de riqueza, com a organização da sociedade, com a organização política, com a definição de papéis do poder público, com as teorias do conhecimento, com as ciências, as artes e as culturas. As concepções de homem, mundo, educação, escola, qualidade social e gestão democrática aqui explicitadas encontram-se no documento elaborado pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública: Plano Nacional de Educação – Proposta da Sociedade Brasileira, Consolidado na Plenária de Encerramento do II CONED, em Belo Horizonte, em 1997. 

Entre as metas mais importantes, presente no PNE da Sociedade Brasileira encontram-se:
a)	A eliminação dos déficits de matrícula no ensino fundamental e a redução dos déficits de matrícula nos demais níveis e modalidade de ensino, incluindo a eliminação do analfabetismo;
b)	A garantia do financiamento estatal com a ampliação dos recursos do PIB de 3,7% para 10% destinando-os a todos os níveis e modalidades da educação pública;
c)	A instituição do Sistema Nacional de Educação, criando, no prazo de três anos, o Fórum Nacional de Educação e garantindo a representatividade social nas instâncias deliberativas de formulação, execução e avaliação da política educacional brasileira;
d)	E o estabelecimento de políticas de formação básica e continuada, de definição de careira e de remuneração digna para todos os profissionais, docentes e técnico-administrativos, que atuam na educação brasileira.

2. O Governo FHC, por sua vez, constitui-se numa aliança que se tornou hegemônica neste período mais recente no país, aglutinando os interesses burgueses defendidos por diversos grupos políticos, desde o centro para a direita: PFL, PMDB quase inteiro, PSDB, PPB, e grande parcela do PTB. 
No campo da educação, dão sustentação à essa aliança, os empresários industriais e o grupo dos empresários leigos do ensino; os setores empresariais presentes no grupo dos religiosos, os segmentos comunitários que se orientam pela perspectiva assistencial da população carente do país, e o Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED. 
Através do MEC, os grupos que participam dessa aliança têm implementado inúmeras reformas no sistema educacional brasileiro orientadas pelos princípios organizantes da Modernização Conservadora e foram responsáveis pela elaboração da proposta do Executivo ao Plano Nacional de Educação, que deu entrada no Congresso Nacional no dia 12 de fevereiro de 1998 e transformou-se no Projeto de Lei n° 4. 173, tendo sido apensado ao projeto anterior.
O Plano do Executivo, definido num processo que envolveu a participação da sociedade civil na forma de consulta ao documento preliminar elaborado pelo INEP, reflete a evolução das políticas educacionais, sobretudo a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, e propõe a consolidação do "novo modelo de Educação" que vem sendo implantado no país. 
Dada as profundas transformações nas estruturas econômicas e sociais enfrentadas pela sociedade no plano internacional com o avanço do processo de globalização mercadológica; o "novo modelo educacional" preconizado pelas reformas educacionais implementadas pelo atual governo, objetiva formar os estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição de novas competências, em função dos novos saberes que se produzem e demanda um novo tipo de profissional, preparado para poder lidar com novas tecnologias e linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos. Trata-se, portanto, de colocar a educação no centro das preocupações sociais contemporâneas, adotando-se medidas inovadoras em termos de capacitação dos trabalhadores, para que possamos vencer a corrida da competitividade e assumir uma posição destacada no seio da comunidade de nações desenvolvidas no início desse terceiro milênio. 
O Plano do Executivo apresenta o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) como um dispositivo revolucionário no cenário atual das políticas educacionais brasileiras e através dessa medida, reafirma seu compromisso com a universalização do ensino fundamental, restringindo o atendimento à faixa etária educacional obrigatória. Esse Plano também celebra a ampliação do atendimento no ensino médio (40% em 4 anos), ao mesmo tempo em que institucionaliza a dicotomia entre esse nível de ensino e a educação profissional; e projeta para o final da década um percentual de atendimento na educação superior (30% da população entre 19 e 24 anos), inferior ao patamar de atendimento atingido atualmente por inúmeros países na América Latina. 
O Plano do governo argumenta a impossibilidade de aumentarmos os investimentos públicos educacionais em face da crise econômica atual que o país enfrenta, sob pena do mesmo vir a tornar-se letra morta;
Ele assume a premissa de que o investimento aplicado em educação no país já atinge, na atualidade, níveis semelhantes àqueles aplicados pelos países desenvolvidos em educação, e por isso fixa para os próximos dez anos, o mesmo patamar de investimento público na área da educação que se alcançou até agora: os 5,9% propalados pelo Ministério da Educação.
O PNE do Executivo afirma que a solução dos problemas de financiamento enfrentados pelo ensino médio e pela educação infantil, serão resolvidos, de fato, somente quando os governos estaduais e municipais, aplicarem adequadamente as vinculações previstas na Constituição Federal para cada um deles: 25% na educação. 
Esse documento incentiva a participação da comunidade, como parceira do Governo neste processo de definir os rumos das atuais políticas educacionais; e através da mídia, vem desencadeando campanhas educacionais que incentivem a ação voluntária da sociedade e divulgando sua proposta de gestão escolar que se orienta pelo entendimento da escola como espaço gerencial-operacional das políticas definidas centralizadamente pelo MEC. 

TRAMITAÇÃO E APROVAÇÃO DO ATUAL PNE: A DISPUTA PELA DIREÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PROSSEGUE AINDA COM MAIS INTENSIDADE.
O atual PNE demorou quase 35 meses em tramitação até ser aprovado, de 11 de fevereiro de 1998 a 9 de janeiro de 2001. Neste período ocorreram umas séries de audiências públicas sobre os vários temas do Plano em que foram ouvidas autoridades federais, estaduais e municipais, especialistas e representantes das entidades ligadas à educação. As notas taquigráficas dessas audiências constituíram-se no objeto de estudo da Tese de Doutoramento que gerou esse artigo. 
Na Câmara Federal, o projeto do PNE teve como relator o Deputado Nelson Marchezan do PSDB - RS, que se fundamentou no texto do PNE do Executivo para elaborar seu substitutivo, acolhendo, total ou parcialmente, 71 emendas das 158 apresentadas pelos parlamentares. Após aprovação na Câmara, o projeto deu entrada no Senado, tramitando e obtendo sua aprovação final em dezembro de 2000. 
Em 9 de janeiro de 2001, ocorreu a sansão presidencial, com nove vetos a seguir explicitados (MONLEVADE, 2002):
1 - Atender, pelo Programa de Garantia de Renda Mínima, a 50% das crianças de 0 a 6 anos de idade que se enquadrem nos critérios de seleção da clientela, nos três primeiros anos de vigência do PNE e a 100% das crianças até o sexto ano.
2 - Ampliar a oferta de ensino superior público de modo a assegurar-lhe uma proporção nunca inferior a 40% do total de vagas. 
3 - Criar, no âmbito da União, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior, com no mínimo 75% dos impostos vinculados à MDE, para manter e expandir as instituições federais.
4 - Ampliar o programa de crédito educativo, para atender no mínimo a 30% dos alunos do ensino superior privado, especialmente os de menor renda.
5 - Triplicar, em dez anos, os recursos de financiamento público à pesquisa científica e tecnológica, por meio das agências federais e estaduais.
6 - Implantar, em um ano, plano de carreira para os profissionais da área técnica e Administrativa.
7 - Elevar, na década, pelo esforço conjunto da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o percentual de gastos públicos em relação ao PIB, aplicados em educação, para atingir o mínimo de 7%, por meio de ampliação anual de 0,5%, nos quatro primeiros anos, e de 0,6%, no quinto ano.
8 - No prazo de dois anos, alocar valores anuais por aluno que correspondam à padrões mínimos de qualidade na educação básica, definidos nacionalmente.
9 - Garantir recursos do Tesouro Nacional para pagamentos de aposentados da área da educação fora dos recursos vinculados à MDE. 

Os vetos foram justificados pelo executivo através do não-provimento no orçamento no Plano Plurianual de recursos federais correspondentes às metas, o que feriria a Lei de Responsabilidade Fiscal; como também pela intromissão de lei federal em questões financeiras ou funcionais de Estados e Municípios, o que feriria a autonomia administrativa.
Da parte da sociedade civil (CNTE, 2001), houve inúmeras manifestações contrárias ao veto, incluindo a realização de uma campanha encaminhada por inúmeras entidades para convencer deputados e senadores a derrubarem os vetos do presidente Fernando Henrique ao Plano Nacional de Educação, entre as quais destacam-se: a Ação Educativa, a Action Aid, o Centro de Criação e Imagem Popular, o Centro de Cultura Luís Freire, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e o Instituto Brasileiro de Análises Sócio-Econômicas. 
Nesta mesma perspectiva, as entidades da sociedade civil que constituem o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (2002), se manifestaram afirmando que esses vetos constituem a culminância de um amplo processo antidemocrático no qual vem retirando da sociedade brasileira, seu direito de interferir nos encaminhamentos que têm sido dados à educação no país. E mais, ao estarem esses vetos relacionados ao investimento de recursos financeiros e aos prazos definidos para a União, Estados e Municípios atingir metas quantitativas, acabam por transformar o atual PNE em mera "carta de intenções".
Entretanto, a convicção de que uma outra educação é plenamente possível de se concretizar nesse país, sobretudo nesse momento específico em que se tem conduzindo a esfera federal um governo de orientação democrática e popular; o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública tem insistentemente continuado o processo de mobilização das entidades e de pressão sobre as instâncias oficiais, com o objetivo de romper com a prática centralizadora e autoritária que caracterizou o conjunto de reformas educacionais implementado pelo governo FHC, nestes últimos oito anos.
A participação do Fórum nessa disputa (2003), se orienta pelo entendimento de que uma nação plural precisa desenvolver-se levando em conta o respeito às múltiplas posições existentes e que o estabelecimento e a materialização de políticas educacionais devem ter por eixo central o atendimento aos direitos sociais. 
Tendo a clareza de que as políticas a serem desenvolvidas exigem uma interlocução efetiva com o MEC, o Fórum neste momento, tem procurado dialogar com o novo Ministro da Educação e parlamentares, apresentando alternativas que possam contribuir para universalizar a educação em todos os níveis e modalidades; o que em seu entendimento exige um processo de ampla reformulação da legislação educacional brasileira. 
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