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APRESENTAÇÃO ANECS
ANECS, O QUE É MESMO ISSO?

ANECS, sigla para Articulação Nacional 
das/os Estudantes de Ciências Sociais. 

Entidade Nacional do Movimento Estudantil 
de Ciências Sociais (MECS). Tem o intuito de 
fomentar o processo de organização criativa das/
dos estudantes articulando, integrando e repre-
sentando as/os estudantes de Ciências Sociais a 
nível nacional.

Isso quer dizer que a ANECS deve ser um 
instrumento organizativo que permita acumular 
e por em prática as demandas do Movimento 
Estudantil de Ciências Sociais, discutindo as-
suntos pertinentes ao curso e à sociedade, orga-
nizando encontros estudantis a nível nacional 
e regional e, sobretudo, construindo lutas que 
apontem para superação dos desafios postos as 
Ciências Sociais de nosso tempo.

COMO E PORQUE SURGIU?

Em Julho de 2011 aconteceu em Minas 
Gerais o XXVI ENECS (Encontro Na-

cional dos Estudantes de Ciências Sociais) com 
o tema “Nós na América Latina: Resistências e 
Movimentos”. Esse encontro contou com  par-
ticipação de cerca de 800 estudantes de 45 uni-
versidades, sendo portanto bastante represen-
tativo e contando com a participação de quase 
todos os Estados.

O debate mais polêmico e mais importante 
no ENECS era se construiríamos uma Entidade 
Nacional ou não nesse encontro. Desde 2003 
quando foi extinta nossa antiga entidade, a FE-
MECS (Federação do Movimento Estudantil 
de Ciências Sociais), estávamos sem uma or-
ganização nacional. E desde 2008 no ENECS 
Salvador-BA existiam propostas de criação dessa 
organização, mas sempre o que era encaminha-
do é que não tínhamos acúmulo para a criação 
da mesma. Nos ENECS de 2009 na Paraíba e 
de 2010 no Pará, foi o mesmo encaminhamen-

to. No ENECS-BH, a maioria dos estudantes 
presentes se posicionaram a favor da criação de 
uma entidade nacional.

Há muito tempo que o MECS tem discuti-
do a necessidade de se organizar, de conseguir 
constituir-se enquanto um sujeito coletivo capaz 
de tomar decisões e responder às necessidades 
dos estudantes. Muitos estudantes, coletivos, 
Centros e Diretórios Acadêmicos avaliavam que 
de um ENECS a outro o MECS pouco avan-
çava. Conseguíamos acumular muito pouco as 
discussões feitas nos Encontros, encaminháva-
mos um monte de coisas e não conseguíamos 
fazê-las. Por isso, precisaríamos de nos organizar 
de outra forma, já não era aceitável continuar a 
viver como se o MECS se resumisse aos espaços 
dos Encontros. É necessário que o MECS acon-
teça todos os dias em todas as escolas.

É importante entender que criação da 
ANECS não veio no sentido de acharmos que a 
mesma seria a resolução de todos os problemas 
organizativos que temos, mas uma importante 
ferramenta que pode auxiliar o trabalho de base 
nas escolas e também o avanço das nossas pautas 
e lutas, na medida em que as escolas saem do 
isolamento local e entram em contato com ou-
tras experiências a nível nacional do movimento 
estudantil de ciências sociais.

Além disso, a ANECS tem por objetivo a 
construção de uma estrutura que poderá dar 
suporte (seja ele político, financeiro ou jurídi-
co) aos estudantes de Ciências Sociais, dando a 
base necessária para que os estudantes deixem 
de apenas reagir aos problemas e sim, a partir de 
suas bases, também propor uma transformação 
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do curso de ciências sociais.
Por isso a ANECS deve ser um instrumento 

que dê continuidade às discussões e posições po-
líticas que o MECS assume hoje. Que dê con-
tinuidade e, principalmente, aprenda com as 
experiências que hoje vivenciamos. Só um ins-
trumento plural, democrático, organizado e pe-
dagógico é capaz de passar adiante, aos futuros 
estudantes de Ciências Sociais, todo o acúmulo 
que temos no presente. A ANECS pretende ser 
esse instrumento, pretende ser um espaço peda-
gógico, que ensine, e aprenda, às (das) futuras 
gerações um fazer político, e por isso humano, 
que pouco a pouco vamos aprendendo e cons-
truindo hoje.

COMO FUNCIONA?

A Articulação Nacional tem um modelo 
organizativo provisório e uma estrutura 

metodológica baseada em Regionais, onde cada 
região geográfica do Brasil (Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul) escolhe 3 Coor-
denadores Regionais e 1 Coordenador(a) Na-
cional: 

Na prática ocorre assim, cada região destina 
três escolas (cada uma com um estudante de re-
ferência, totalizando três estudantes) para fica-
rem responsáveis de articular/estimular a troca 
de ideias e experiências de sua regional afim de 
contribuir para a construção do processo orga-

nizativo a nível local, regional e nacional. Desses 
três estudantes um/uma estudante fica como 
pessoa de referência nacional, para que este/esta 
faça o repasse da sua regional na reunião nacio-
nal da ANECS.

Grupos de Trabalho Permanente da 
ANECS

A proposta de dividir o MECS em Gru-
pos de Trabalho Permanente (GTP’s) 

surgiu no ENECS 2010 em Belém-PA e gira 
em torno de uma ou mais escolas ficarem res-
ponsáveis por criar acúmulo sobre uma temática 
de importância ao MECS e a partir de metodo-
logia própria tentar gerar acúmulo quanto dessa 
questão e posteriormente socializar o acúmulo 
gerado para com o movimento estudantil de ci-
ências sociais a nível nacional, seja por cartilha, 
folder, panfleto ou apresentação em data-show. 
Hoje não existe uma formulação rigorosa sobre 
o caráter de tais GTP’s, dando completa auto-
nomia às escolas responsáveis. O MECS hoje 
tem os seguintes GTP’s:

→ GTP de Combate a Opressões
→ GTP de Universidades Particulares
→ GTP de Sociologia no Ensino Médio
→ GTP de Memória do MECS
→ GTP de Currículo das Ciências Sociais
→ GTP de Pesquisa e Extensão
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S IGLAS DO  MECS
MECS: Movimento Estudantil de 

Ciências Sociais 

E ´a estruturação da comunicação e troca 
de informações, o desenvolvimento de 

discussões e a elaboração de ações conjuntas a 
nível nacional das escolas de Ciências Sociais. 
É realizada em grande parte na lista de e-mail 
do conecs, no encontro do Conselho Nacional 
e nos Encontros Nacionais do curso.

ENECS

Encontro Nacional de Estudantes de 
Ciências Sociais, consiste hoje na 

maior instância deliberativa do MECS, acon-
tece anualmente e uma escola ou Estado fica 
responsável pela sua construção. É um impor-
tante espaço de troca de experiências, debates 
e deliberações políticas, acadêmicas e culturais. 
Hoje há um rodízio na construção por region-
ais, ou seja, cada ano acontece em uma região 
geográfica diferente. As escolas sedes dos en-
contros nacionais são escolhidas na plenária 
final de cada encontro.

CONECS

Conselho Nacional de Estudantes de 
Ciências Sociais é outra instância do 

MECS, porém possui caráter consultivo. 
Ocorre geralmente 6 meses antes do ENECS e 
historicamente servia para debater e dar as dir-
etrizes políticas do Encontro Nacional. Após a 
criação da ANECS, o mesmo foi reformulado 
para atender as novas necessidades do MECS, 
passando a ser mais um espaço para discutir e 
aprimorar o modelo organizativo, bem como 
as pautas políticas da entidade nacional. Todo 
estudante pode participar com direito a voz, o 
voto se dá por escola. A escola sede é tirada na 
plenária final do ENECS.

ERECS

O Encontro Regional de Estudantes de 
Ciências Sociais, acontece em cada 

região, ocorre no 1º semestre de cada ano, 
sempre antes do encontro nacional, no intuito 
das regionais debaterem suas especificidades 
antes do espaço nacional. Também de caráter 
deliberativo, uma escola ou Estado fica re-
sponsável pela sua construção. A escola sede 
é tirada na plenária final do próprio encontro. 
Atualmente, cada ERECS mantém uma es-
trutura organizativa diferente em cada região, 
reflexo da autonomia das regionais.

CORECS

Conselho Regional de Estudantes de 
Ciências Sociais possui a mesma fun-

ção do CONECS, porém a nível regional. 
Ocorre geralmente 6 meses antes dos ERECS. 
Após a criação da ANECS também foram re-
formulados para atender a discussão política 
da regionais da ANECS. Todo estudante pode 
participar com direito a voz e voto. Possui 
caráter consultivo em todas as regionais, com 
exceção do Nordeste, que no ultimo ERECS-
NE 2012 o mesmo passou a ser deliberativo. 
A escola sede é tirada na plenária final do 
ERECS.

CFP-CISO

Curso de Formação Política de Ciências 
Sociais, ocorreu pela 1ª vez em Janeiro 

de 2012 no 3º CONECS, realizado em For-
taleza-CE. O curso foi proposto no ENECS-
BH, após sentida a necessidade de discutir e 
aprofundar as questões e reflexões atuais den-
tro do mundo universitário das Ciências So-
ciais, na perspectiva de trazer à luz da prática 
crítica, possíveis atuações que fortaleçam a 
nossa formação humana e profissional. Hoje 
em dia ocorre vinculado ao CONECS, po-
dendo todo e qualquer estudante participar.
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CARTA DE  PR INCÍP IOS

Entre os dias 26 e 28 de Janeiro de 2012, 
nós estudantes de Ciências Sociais re-

unidos no III CONECS (Conselho Nacional 
dos Estudantes de Ciências Sociais) que ocor-
reu na “Terra da Luz”, Fortaleza/Ceará, cria-
mos uma proposta de Carta de Princípios.

O que é uma Carta de Princípios?

Uma Carta de Princípios visa definir 
prioridade e os valores de uma determi-

nada organização, de forma concisa, mas com 
conteúdos bem definidos, “mostrando” de que 
entidade estamos falando e quais são os objeti-
vos da mesma conferindo assim sua identidade.

Diversas organizações políticas da juventude 
(como o MPL – Movimento Passe Livre – e a 
ENEBio – Executiva Nacional dos Estudantes 
de Biologia), ONG’s e espaços como Fórum 
Social Mundial, possuem Cartas de Princípios, 
utilizadas para orientar as linhas de ação.

O que tem isso a ver com a AN-
ECS?

No caso da nossa organização, ela tem a 
função de identificar quem é o “sujeito” 

estudante de Ciências Socias e suas pecularie-
dades, além de especificar as necessidades de 
cada escola do país.

Como surgiu essa Proposta de Car-
ta de Princípios para ANECS?

Durante o espaço definido na programa-
ção do CONECS para discussão do Es-

tatuto da ANECS, percebemos que ainda ha-
viam diversos elementos difusos, que precisam 
ser identificados para que se dê andamento na 
Articulação Nacional. Foi proposto a criação 
de uma carta de princípios para ser debatida 
nas escolas de cada região, assim fomentando a 
articulação e a mobilização dos estudantes dos 

cursos de ciências sociais, como também auxili-
ando na criação de uma base de acordo comum.

Quem é o “sujeito” estudante de Ciências 
Sociais? Quais são os objetivos da ANECS? 
Quais são nossas vontades, o que queremos 
com nossa entidade?

As repostas a estes questionamentos são fun-
damentais para que possamos dar um próximo 
passo na nossa organização e na criação do Es-
tatuto da ANECS.

Qual diferença entre uma carta de 
princípios e de um Estatuto?

A diferença que pode ser explicitada en-
tre as duas é em relação a sua funcio-

nalidade. Enquanto uma Carta de Princípios 
define os valores e a identidade da entidade, 
um Estatuto definirá as funções, o carater e as 
instâncias da ANECS, criando as ferramentas 
para operacionalização dos princípios anterior-
mente acordados.

Como se dará o processo de cria-
ção do Estatuto?

Após aprovação da Carta de Princípios 
no ENECS 2012, neste encontro será 

criado um GTP (grupo de trabalho provisório) 
com a finalidade de criar um proposta de Es-
tatuto para ser aprovada no ENECS de 2013.

Porém, esse passo só poderá ser dado no 
momento que as regiões e suas escolas estiver-
em de fato articuladas e organizadas para assim 
construírem a partir de suas bases o MECS Na-
cional.
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Nossa proposta de carta de principios divide-se em 3 pontos: Principios, Objetivos e Fins. 

Principios: 

Concepções gerais (visão do mundo)
Reconhecimento da existência da luta de classes
Apoiar e construir a luta da classe trabalhadora, combantendo e descontruindo valores 

opressores da nossa sociedade

Carater das Ciências Sociais
Vinculação teoria e pratica
Contra a mercantilização da Educação
Orientação da Formacao dos cientistas sociais voltada para o povo e as contradições do 

mesmo

ANECS
Reconhecimento que a ANECS é um instrumento da luta de classes
Transformação dos estudantes em sujeitos da sua própria história

Organização
Autonomia e independência das regionais
Onde a ANECS será organizada por escolas priorizando a transformacao coletiva da reali-

dade
Apartidarismo, mas não antipartidarismo entre os espaços, onde a ANECS se mantenha 

independente e autonoma a organizações como UNE, ANEL, Partidos Políticos e Grupos 
vinculados à Partidos Políticos

Horizontalidade em todo o processo de construção da ANECS e de seus espaços (perpas-
sando desde a comunicação até as deliberaçoes)

Os dois pontos seguintes poderão ser discutidos por cada regional/escola.

1 - Objetivos:
Quais são nossos objetivos

2 - Fins:
De que forma chegar a esses fins

PROP OSTA DE  CARTA DE  PR INCÍP IOS
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SOC IOLOG IA NO  ENS INO  MÉD IO : 
UM DEBATE NECESSÁRIO

Pauta histórica do Movimento Estu-
dantil de Ciências Sociais, a sociologia 

volta ao currículo do Ensino Médio como dis-
ciplina obrigatória no ano de 2009, a partir da 
promulgação da Lei Federal nº 11.684/08.

Porém, mesmo com esse reconhecimento 
institucional, a importância da Sociologia na 
Escola continua sendo questão de muito de-
bate, pois apesar da obrigatoriedade de sua im-
plementação, ela não conseguiu ainda se inserir 
com o mesmo peso que as outras disciplinas já 
consolidadas na cultura escolar.

Alguns aspectos da implementação da so-
ciologia no Ensino Médio merecem ser lemb-
rados, tais como:

1. A sociologia na Escola

Quando falamos de sociologia no ensino 
médio, devido a seu frescor de discipli-

na recém-criada, surgem muitas dúvidas sobre 
que formas e que temas tratar em sala de aula.

Além de lecionar uma disciplina sem re-
conhecimento no ambiente escolar, com seu 
próprio trabalho desvalorizado, o professor de 
sociologia tem outro desafio, a dificuldade de 
sistematização e organização de materiais pro-
duzidos para auxiliá-lo em sala de aula. 

A partir dos OCNs(Orientações Curricula-
res Nacionais) Específicos e a composição dos 
livros didáticos esse quadro melhorou, a socio-
logia começou a se estruturar e a se concretizar 
enquanto disciplina, porém, ainda de forma 
inicial. A proposta que o OCN Sociologia traz 
ao debate acerca do currículo da disciplina no 
Ensino Médio é que todo o programa seja pen-
sado a partir dos contextos sociais aos quais os 
alunos estão inseridos, e não mais na perspec-
tiva de somente se focar nos manuais de socio-
logia e nos textos clássicos.  

É importante que cada vez mais sejam pro-
duzidos materiais que agreguem os conteúdos 
necessários a sala de aula, e que se discuta que 
conteúdos são esses, como devem ser aplicados 
e como trabalhar os teóricos da sociologia na 
sala de aula. 

Aprofundar nesta discussão e construir um 
patamar de consenso mínimo em torno do 
conteúdo programático que deva ser aplicado é 
de fundamental importância para a valorização 
e consolidação da Sociologia no Ensino Médio.

2. A sociologia da Escola

A entrada da sociologia no Ensino Mé-
dio se dá em dois aspectos, na inclusão 

da disciplina na carga horária do curso médio 
bem como na inclusão do profissional no es-
paço escolar. Neste sentido a sociologia não 
está somente em sala de aula, mas está na es-
cola, enquanto uma ciência da sociedade que 
estuda um espaço de fundamental importância 
na vida dos jovens.

A sociologia entra numa escola – e aqui 
nosso foco principal é a escola da rede pública, 
que atinge a maior parte da população brasilei-
ra e sobre as quais é possível se falar enquanto 
uma realidade geral, por mais que se tenham 
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especificidades em cada região, estado, cidade 
e escola – que já não mais conhece seus alu-
nos, que não dota de sentido a ação dos alunos 
dentro da própria instituição. Se faz necessário, 
então, assumirmos mais que o papel de profes-
sores, mas também de pesquisadores que estão 
de frente com um cenário a ser compreendido 
e desnaturalizado: a escola, as relações que ali 
são construídas e reproduzidas e os sujeitos que 
atuam nesse cenário.

Além disso, a inserção recente de uma dis-
ciplina que se proponha a ser crítica das rela-
ções construídas histórica e socialmente, no 
contexto da escola pública atual, abre-nos a 
possibilidade e, talvez, o dever, da crítica so-
bre a própria escola e o sistema educacional 
brasileiro, elementos estes que hoje se orientam 
sob a lógica da educação enquanto um instru-
mento de reprodução social e não de autono-
mia e emancipação dos sujeitos, como insistia 
Paulo Freire.

Esse duplo papel da sociologia ao entrar no 
Ensino Médio nos remete, de imediato, ao su-
jeito que cumprirá tais papeis, ou seja, o profis-
sional da sociologia.
3.	 O	Profissional	da	Sociologia

Alguns pontos merecem nossa atenção 
neste quesito. O primeiro deles é que o 

Profissional da Sociologia que estamos falando 
somos nós mesmos dentro de pouco tempo; 
ou seja, que já estamos no processo de nossa 
construção enquanto profissionais que atuarão 
numa realidade ainda pouco entendida nos 
marcos da própria sociologia. É necessário que, 
então, tomemos parte da responsabilidade de-
sta discussão para nós, colocando-nos como os 
sujeitos que estão dispostos a construir uma 
nova sociologia da/na escola. Daí advém a 
urgência de nossa discussão sobre Formação 
Profissional e o Currículo de Graduação.

Um segundo ponto é que, como elucidado 
acima, este profissional cumpre dois papéis na 
escola, o papel do professor, que tem suas es-

pecificidades técnicas (o instrumental teórico-
prático para a atuação em uma atividade de 
ensino-aprendizagem), e o papel do cientista 
social na escola, também com seu arsenal de 
técnicas e leituras para atuação conseqüente. 
Este elemento deve estar presente em todas as 
nossas análises acerca da formação profissional 
do cientista social, para que assim possamos de 
fato formar profissionais com capacidade de 
atuar e transformar a realidade escolar.

Um terceiro e último ponto diz respeito da 
condição de trabalho deste profissional. Nos 
últimos anos a educação como um todo e a 
escola média em específico tem sofrido uma 
série de transformações que precarizaram tanto 
a condição docente, quanto a própria estrutura 
física da escola, influenciando na qualidade da 
relação de ensino-aprendizagem. Esta condição 
precária é concretizada nos baixos salários, falta 
de diversos profissionais especializados(como 
professores de sociologia formados na área ou 
também pedagogos e psicólogos), nas instala-
ções físicas, nos laboratórios e até mesmo na 
falta de Projetos Político Pedagógicos dos cur-
sos. Não adianta formar bons profissionais se 
estes sujeitos não terão a capacidade de atuar 
com qualidade na escola. Para isto é essencial 
retomar a bandeira que a ANECS defende des-
de sua fundação dos 10% do PIB para a Edu-
cação, aumentando de forma significativa os 
investimentos em todos os níveis da Educação, 
a fim de garantir um pagamento aceitável ao 
trabalho docente bem como os investimentos 
necessários para toda a infra-estrutura escolar. 

Estes pontos são levantados essencialmente 
para suscitar um debate mais qualificado 
em torno da Sociologia no Ensino Médio a 
nível nacional. Por isso houve a tentativa de 
construí-lo em cima de elementos que são 
razoavelmente consentidos dentro do Movi-
mento Estudantil de Ciências Sociais, a fim de 
avançar em nossas formulações políticas. 
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ANÁL ISE  DA P OLÍT ICA EDUCACIONAL DOS 
ÚLT IMOS ANOS :  UM CONVITE  AO DEBATE

Analisar criticamente a política educacio-
nal brasileira dos últimos anos é algo 

complexo, que envolve paixões e identificação 
política. É, porém, extremamente necessário 
para entendermos o chão que pisamos e nos-
sos desafios enquanto organização estudantil, a 
ANECS.

Antes de entrarmos no tema da educação 
em geral, temos que entender qual o papel da 
Universidade em uma sociedade que tem como 
modo de produção o capitalismo. Identificamos 
duas características principais: a de formar mão 
de obra para reprodução sociometabólica do 
capital  e produzir uma ideologia que mantém 
e legitima o status quo da sociedade capitalista. 
Portanto, levando em conta que a universidade 
é uma instituição social , ela está em constante 
relação com a sociedade em que está inserida e 
reproduz as mesmas contradições desta.

Partindo dessa concepção, temos que en-
tender toda a reestruturação da produção capi-
talista (e do mundo do trabalho) que vem acon-
tecendo dos anos 1980 para cá, cuja expressão 
mais conhecida é o toyotismo, para entender-
mos quais as consequências que atingem a 
universidade.   O regime fordista, que  marcou 
grande parte do séc. XX , caracterizou-se pela 
extrema divisão de tarefas, a  desnecessidade de 

formação técnica dos trabalhadores e o  desin-
teresse do grande capital na ausência de investi-
mento na  educação para a classe  trabalhadora. 
A partir dos anos 1980 há um processo de re-
estruturação produtiva, baseado na intensifica-
ção da exploração do  trabalho e na mundializa-
ção do capital. Isso  significa que, invés de criar 
um  trabalhador parcelado, o capital  introduz 
uma formação polivalente e tecnicista, que for-
ma trabalhadores apenas para operar o  conhe-
cimento transmitido, porém ignora a educação 
como  possibilidade de transformação social. 
Diante desta necessidade do  novo operariado, 
o ensino superior se tornou uma preocupação 
do  grande capital e, por conseguinte, do Banco 
Mundial e do FMI. A massificação do Ensino 
Superior está na ordem do dia e diversos proje-
tos e alternativas são apresentados. O Ensino à 
Distância é um exemplo claro da forma que isso 
toma hoje. As políticas públicas para educação 
no Brasil nos últimos anos (FHC/Lula/Dilma) 
não escapam a esse conflito, muitas vezes estão 
alicerçadas na implementação de um projeto de 
reformas que não foge desse cenário – responde 
à necessidade do capital de gerir a formação de 
mão-de-obra em função da atual divisão inter-
nacional do trabalho, que se reproduz entre as 
escalas federal e estadual brasileiras.

 
Educação no Brasil: Educação Su-

perior minimalista, a educação que 
convém ao capital no capitalismo de-
pendente

Nas últimas décadas, a Educação tem se 
tornado um grande negócio. Os em-

presários investem cada vez mais no setor, que 
ano após ano tem taxas recorde de crescimento. 
As medidas para as políticas educacionais que 
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os governos adotaram não colocaram em xeque 
este modelo, mantendo o conflito entre um 
projeto de educação pública, baseado na de-
fesa do ensino gratuito e de qualidade, e a es-
truturação da educação brasileira em torno dos 
grandes conglomerados educacionais. A popu-
lação e grandes movimentos sócias da educação 
cobram a mudança desses governos,  contra um 
modelo que não foge das resoluções de cartilhas 
do banco mundial para a educação no terceiro 
mundo, por uma perspectiva de mudança es-
trutural e sistêmica.

A forma fragmentada da transformação da 
educação no país dificulta a resistência do mov-
imento social. Em especial em relação à Univer-
sidade, há uma combinação de transformação 
econômica e de políticas públicas que anun-
ciam uma expansão de vagas e maior acesso, ao 
mesmo tempo em que a educação pública e de 
qualidade continua a ocupar um papel minori-
tário. Não há duvidas de que, hoje, o projeto 
hegemônico é o de vinculação ao mercado. Em 
linhas gerais, algumas medidas importantes 
foram:

Reuni:  Esse programa visava a expansão das 
Universidades públicas, porém essa expansão 
não veio acompanhada de uma finaciamento 
em estruturas básicas que garantissem um en-
sino de qualidade. A maioria das universidades 
federais que foram criadas pelo Reuni não pos-
suem restaurantes universitários, bibliotecas, 
salas de aula suficientes, professores suficientes, 

laboratórios... Outra crítica ao Reuni, foi que 
ele foi implantado ataráves de uma Medida 
Provisória sem nenhuma participação da socie-
dade civil em sua formulação, e a implementa-
ção nas universidades foi de modo autoritário, 
sendo que onde houve resistência à implemen-
tação, houve repressão.

O Reuni vem acompanhado de uma re-
estruturação nas grades curriculares de cursos 
já existentes e criação de novos cursos. Tanto a 
reformulação de cursos quanto a criação desses 
novos, vem confirmar nossa tese que nessa fase 
da restruturação produtiva é necessário cursos 
aligeirados, tecnicistas, voltado para produção 
de mão de obra para o mercado, sem perspec-
tica crítica e transformadora.

Sinaes: Sistema Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior. A parte mais conhecida do 
SINAES é o ENADE. Uma prova que visa 
avaliar cursos do ensino superior brasileiro.

Desenvolver esses temas:

Uab: Projeto de expansão de vagas a partir 
do Ensino a Distância, a partir de uma concep-
ção de educação pragmática e técnica.

Fies, Prouni e  Pronatec: Projetos que, a 
despeito de permitirem o acesso de estudantes 
de baixa renda à educação, fortalece o projeto 
mercadológico dos empresários e grandes gru-
pos empresariais, deixando a educação pública 
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e de qualidade como uma alternativa disponível 
apenas aos mais abastados.

PNE: Durante os últimos governos, não 
foram cumpridas sequer as metas estipuladas 
durante o governo Fernando Henrique Car-
doso. O último PNE não vai além de reafirmar 
metas que estão muito aquém das exigências 
mínimas estipuladas pelo movimento social da 
educação, com destaque pelo não compromisso 
com os 10% do PIB para a educação. Além 
disso, já começamos a ver o corte de verbas para 
áreas essenciais.

Impactos das medidas educacio-
nais nos cursos de Ciências Sociais

Não são poucos os impactos produzidos 
por essas políticas educacionais aos cur-

sos de Ciências Sociais, e elas estão mais claras 
em uma das bandeiras específicas da ANECS: A 
Formação do Cientista Social.

Como todos os outros cursos superiores no 
Brasil, o de Ciências Sociais também entrou 
na lógica de formar profissionais para o atual 
cenário da reestruturação produtiva. Isso influ-
encia diretamente em nossas grades curricula-
res, em nossos modelos de pesquisa e extensão, 
a formação de diversas empresas juniores pelo 
Brasil... Nosso curso está se tornando cada vez 
mais um curso tecnicista, acrítico e não voltado 
para a transformação social, apenas para formar 
mão de obra.

O impacto mais visível é o desmonte que 
vem acontecendo na estrutura convencional de 
Ciências Sociais no Brasil, o ensino de Sociolo-
gia, Antropologia e Ciência Política. Em diver-
sas universidades vem acontecendo o desmem-
bramento de algum curso, por exemplo, na 
UFMG tem o curso apenas de Antropologia, 
na UNB o curso de Ciência Polítca, na UFSM 
o curso de Licenciatura de Sociologia.

Esse último caso merece ser analisado mel-
hor, por dois motivos. Um deles é o desmem-
bramento em diversos cursos da Licenciatura e 

Bacharelado, levando em conta apenas a for-
mação aligeirada de profissionais, não levando 
o fato de que uma habilitação enriquece a out-
ra. O outro ainda pior é o fato de que quando 
aprovada no Brasil a obrigatoriedade do ensino 
de Sociologia no Ensino médio, vem sendo cri-
ado curso de Licenciatura em Sociologia apenas 
para suprir vagas no mercado, não levando em 
conta a pluralidade que tem um curso de Ciên-
cias Sociais integral. A recém criada ABECS 
(Associação Brasileira do ensino de Ciências 
Sociais) defende que o que seja dado em sala de 
aula no ensino médio seja ciências sociais como 
um todo e não apenas sociologia. O pior, vem 
sendo criados vários cursos em modalidade a 
distancia de Licenciatura em Sociologia.

Com a implementação do Reuni, os cursos 
de Ciências Sociais estão sofrendo reformulação 
de suas grades curriculares com o risco de serem 
extintos se não haver essa reformulação. Segun-
do Ricardo Antunes, grande teórico da Socio-
logia do Trabalho e professor da UNICAMP, 
em uma palestra disse que Reformulação de 
grade curricular em um curso de Ciências So-
ciais se tornou sinônimo de retirada de Marx e 
do marxismo de seus cursos, como foi o caso da 
UFS. A reformulação do curso na maioria das 
vezes serve apenas para retirar seu caráter crítico 
e transformador em detrimento de um curso 
tecnicita, voltado ao mercado.

Por último, queremos tratar da produção 
acadêmica atual. Há um empobrecimento tre-
mendo na produção acadêmica nos cursos de 
Ciências Sociais brasileiros, por diversos mo-
tivos, alguns já citados, um deles é a cobrança 
de órgãos de pesquisa como o CNPQ de uma 
quantidade absurda em produção, outro mo-
tivo são as instituições que financiam essas pes-
quisas, muitas vezes multinacionais e que não 
permite nenhuma autonomia mais crítica do 
pesquisador. Se daqui a uns 20 anos olharmos 
para trás e vermos quanta bobagem as Ciências 
Sociais produziram em tempos de neoliber-
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alismo, vamos rir de nós mesmos, com tantas 
inutilidades produzidas.

Como o MECS vem se posicionando 
perante essas medidas educacionais

Podemos analisar esse tema através de 
dois aspectos, um deles é através das 

resoluções de nossos encontros de deliberação 
máxima que são os ENECS, e o outro é a luta 
real em nossas universidades.

O segundo aspecto, é inegável a participação 
de estudantes de Ciências Sociais nas prinicipais 
lutas que houve durante essa última década de 
governo petista no Brasil, seja através de greve, 
ocupações de reitorias, passeatas, atos, encon-
tros de movimento estudantil combativo locais, 
estaduais, nacionais... Tanto as lutas gerais para 

barrar o REUNI e por uma expansão de quali-
dade, contra o PROUNI e FIES e por verbas 
públicas para educação pública, contra o novo 
ENEM e por uma inclusão de fato de trabalha-
dores nas universidades públicas, contra o SIN-
AES e por uma avaliação de verdade de nossos 
cursos, contra o novo PNE e por 10% do PIB 
para educação, quanto as específicas pela obrig-
atorieade da Sociologia no Ensino Médio e pela 
implementação de fato nos estados, Por uma 
Sociologia crítica e transformadora no ensino 
médio, contra a seperação do curso de ciências 
sociais em 3 áreas, contra a separação de licen-
ciatura e bacharelado...

Quanto as resoluções de nossos ENECS 
durante o governos Lula/Dilma, infelizmente 
não podemos analisar esses 10 anos de encon-
tros que foi a duração desses governos, por não 
possuirmos uma memória registrada do MECS 
nesses últimos dez anos, tarefa essa que já está 
sendo cumprida pelo GTP de memória do 
MECS, que é responsável a UFRJ. Mas poder-
emos fazer uma analise de 2006 (segundo man-
dato de Lula) do ENECS do Rio Grande do 
Sul para cá.

Os ENECS de 2006 (RS) e 2007 (RJ), não 
temos acesso as deliberações, temos apenas as 
programações e sabemos que a política educa-
cional do governo Lula foi debatida em todos 
espaços principais do encontro.  Daí pra frente 
temos as resoluções, vamos conferir as qu fazem 
referencias as políticas educacionais:

ENECS 2008 (UFBA)
1 - Contra o Reuni nas Universidades Fed-

erais e demais projetos de reestruturação da 
educação, como os IFETS em escolas técni-
cas e redesenhos para universidades estaduais 
e privadas, além de todas as demais Reformas 
Neoliberais do Governo Lula que visam a 
privatização da educação.

2 - Pela autonomia e democracia Interna nas 
Universidades Públicas.

3 - Repúdio à Andifes pela criminalização 
do movimento estudantil – Repudiamos a As-
sociação dos Docentes das Instituições de En-
sino Superior (Andifes), que, junto com Gov-
erno e Reitorias, criminalizou o movimento 
estudantil. Quando no calor de suas lutas 
em defesa da educação brasileira pública e de 
qualidade, este acabou sendo punidas das mais 
variadas formas. Abriu-se sindicância e como 
reflexos estudantes estão sofrendo ameaça de 
jubilamento e expulsão da universidade, além 
da violência policial que enfrentaram os estu-
dantes que ocuparam suas reitorias contra o 
Reuni. Daí a necessidade de defesa permanente 
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da democracia nos espaços de nossa sociedade 
e da Universidade, repudiando toda e qualquer 
medida punitiva, repressiva e criminalização 
aos estudantes de todo o país.

4 - Contra o Governo Lula, que implementa 
ataques à classe trabalhadora e aos estudantes, 
como a Reforma da Previdência, Reforma Tra-
balhista e Sindical, que retiram direitos da classe 
trabalhadora, além da Reforma Universitária e 
sua mais recente versão, o Reuni, que reestru-
tura todo o ensino público federal e ataca a au-
tonomia da produção do conhecimento destas.

5 - Contra o projeto de Fundações Esta-
tais de Direito Privado, fundações de apoio e 
fundações privadas nas universidades públicas.

6 - Participar de campanha de Boicote ao 
ENADE/SINAES

ENECS 2009 (UFPB)
1 - Criação de uma agenda unificada pelo 

boicote ao ENADE
2 - Expandir e estender o debate aos movi-

mentos secundarista e sindical, buscando um 
maior respaldo da sociedade em relação ao de-
bate sobre o REUNI.

3 - Formulação de um projeto de universi-
dade por parte dos estudante de ciências soci-
ais. Um projeto com caráter popular que tenha 
propostas concretas sobre ampliação de vagas, 
acesso e permanência.

4 - Cada escola fazer um levantamento entre 
o que foi proposto pelo REUNI e o que foi de 
fato aplicado pontuando os aspectos positivos 
e negativos.

ENECS 2010 (UFPA)
1 - Contra o Prouni, Reuni, ENEM e o ves-

tibular, entendendo que privilegiam práticas 
de não inclusão e interesses contrários aos es-
tudantes e o interesse público. Propomos uma 
reavaliação das políticas públicas e o rateamen-
to dos custos de forma a evitar o mal uso das 
verbas públicas para educação

GD’s sobre movimento estudantil de Ciên-
cias Sociais.

ENECS 2011 (UFMG e PUC-MG)
1 -  Democratização do Ensino Superior 
a. Contra o novo PNE. 
b. Defesa dos 10% do PIB para educação, já! 
c. Luta pela paridade nos órgãos da facul-

dade. 
d. Luta pela assistência estudantil e per-

manência. 
e. Apoio a Greve dos Servidores das Univer-

sidades Federais. 
f. Por uma expansão universitária com qual-

idade, contra a política do Reuni do governo 
Lula/Dilma que sucateia as Universidades Fed-
erais. 

g. Contra o financiamento público às Uni-
versidades particulares. 

h. Pelo fim da elitização do Ensino Superior, 
lugar de “prounista” é na universidade pública. 

i. “Fora Fundações Privadas”. 
j. “Pelo fim do Ensino a Distância”. 
k. “Pelo Fim do Vestibular, acesso livre já”. 
l. Fora Polícia no Campus! Por uma política 

de segurança universitária, não machista, racista 
e homofóbica, que não reprima os movimentos 
sociais. 

m. “Abaixo o PNE neoliberal do Governo 
Dilma”. 

n. “Abaixo o corte de 3bi na educação”. 
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