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Ataques à Educação
•

Privatizações

•

BNCC - Reforma do Ensino Médio
https://www.youtube.com/watch?v=Sz
7ji_1I8jcht
https://www.youtube.com/watch?v=Ni
dk-mMiqyk

•
Projeto Escola Sem Partido
https://www.brasildefato.com.br/2017/08/
28/opiniao-or-autonomia-doprofessor-como-pratica-educativa/
http://www.cee.pr.gov.br/modules/noticias
/article.php?storyid=332
http://appsindicato.org.br/escola-sempartido-e-inconstitucional-diz-pgr/
•
•
•

Destituição dos membros do CNE
Desmonte do FNE
Redirecionamento da BNCC

Privatizações
1. As organizações liberais formadoras de
opinião, conhecidas como think tanks,
que se proliferam no Mundo e no País,
atuando sobre assuntos estratégicos na
construção de consenso para a
elaboração de políticas públicas tem
papel central nas recentes reformas do
país. https://www.youtube.com/watch?v=Cs5o7IazYhQ
•

Criados pelos norte-americanos, os think
tanks se constituíram com ação radical
na defesa do livre mercado e do
empreendedorismo, os mais conhecidos
no Brasil são, o Heritage Foundation, o
Atlas Foundation e o Cato Institute.

•

Agem na defesa da reestruturação
produtiva do capitalismo e na
necessidade de uma nova subjetividade
neoliberal, competitiva, empreendedora
e individualista.

•

https://www.brasildefato.com.br/2017/08/14/think-tanksorganizacoes-por-tras-da-guinada-da-direita-na-america-latina/

•

Essas organizações se multiplicaram com o
Instituto Millenium, o Instituto Ordem
Livre, O Movimento Brasil Livre etc,
atuando em defesa da liberdade do livre
mercado.

•

São ativistas em instituições ligadas aos
think tanks americanos e brasileiros de
direita como Atlas, Milleniun, Estudantes
pela Liberdade, MBL, Ordem Livre, Mises e
outros. Os novos membros do CNE são
claramente ligados a esses grupos.

Privatizações

https://www.brasildefato.com.br/node/31556/

•

Questionam conceitos e políticas
progressistas, como a estrutura do
Orçamento Participativo, os princípios da
Escola Cidadã, as organizações sindicais
(com ataques ao funcionalismo, entre
outros) e, ao mesmo tempo, promovem
programas liberais, ampliando as parcerias
público privadas.

•

Evidenciou-se a agenda do capital para a
educação, uma complexa e ampla rede
vem se mobilizando para realizar as
reformas educacionais.

•

A reforma do ensino médio foi por um lado
para reduzir os custos da qualificação da
força de trabalho, torná-la mais eficiente e
desenvolver processos mais alinhados com
o atual regime de acumulação , de outro,
para atender a necessidade de ampliação
dos campos de atuação do capital e
transferir recursos públicos para a iniciativa
privada.

•

www.youtube.com/watch?v=NidkmMiqyk&t=4s

•

https://www.youtube.com/watch?v=n_Fdr
-1sV14

Privatizações

Sujeitos individuais e coletivos das Reformas no Brasil

Fonte: Revista Retratos da Escola, Brasilia, v.11, n.21, p.415-432, jul/dez. 2017. Disponível em: http//www.esforce.org.br

Plano Nacional de
Educação

•

A desestruturação de um trabalho
de longo prazo como o Plano
Nacional de Educação (PNE), tem
por trás interesses econômicos
profundos.

•

Aprovado pela então presidenta
Dilma Rousseff em 2014, o plano
incluía a destinação de 75% dos
royalties do pré-sal para a educação,
e outros 25% para a saúde, em
medida inédita no país. Porém, com
a aprovação da PEC 55, convertida
na Emenda Constitucional (PEC) 95,
conhecida como ‘Teto de Gastos’, a
previsão de investimento foi
descartada.

Plano
Nacional de
Educação

• O Plano é uma conquista histórica do
movimento estudantil, traçado e
conversado há anos.
•

Garantia que até 2024, 10% do PIB
fosse investido na educação. Isso
significaria colocar o Brasil entre os
quatro países do mundo que chegaram
nesse patamar. Seria revolucionário,
porém foi inviabilizado em menos de
um ano.

PROJETOS DE LEI EM TRAMITE NO SENADO E NA CÂMARA FEDERAL
QUE SE SOMAM AOS ATAQUES Á EDUCAÇÃO PUBLICA E À
AUTONOMIA PEDAGÓGICA

•

•

Projeto de Lei 6114/09, do Senado, que institui o Exame Nacional do

Magistério da Educação Básica (Enameb) para avaliar o desempenho de
professores em escolas públicas e privadas. Se for aprovado, o exame
estimará a habilidade do professor para se ajustar à evolução do
conhecimento e também a sua compreensão da realidade brasileira e
mundial.
Projeto de Lei 116/2017, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

apresentou o Projeto de Lei do Senado que dispõe sobre a avaliação
periódica dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, e sobre a perda do cargo público por insuficiência de
desempenho do servidor estável.

PROJETOS DE LEI EM TRAMITE NO SENADO E NA CÂMARA FEDERAL
QUE SE SOMAM AOS ATAQUES Á EDUCAÇÃO PUBLICA E À
AUTONOMIA PEDAGÓGICA

• Projeto de lei 409/2016, o reajuste anual dos pisos salariais
nacionais, como o do magistério público da educação básica,
poderá conter mecanismo para impedir o desequilíbrio das contas
públicas.
• Projeto da Lei 7420/06 de Responsabilidade Educacional, a
proposta define padrões de qualidade na educação, avaliação
periódica e progressão e transferências da União condicionadas a
melhorias no ensino, o descumprimento da lei acarretará em crime
de responsabilidade e suspensão das transferências da União. A
proposta tem prazo de cinco anos para implantação.

PROJETOS DE LEI EM TRAMITE NO SENADO E NA CÂMARA FEDERAL
QUE SE SOMAM AOS ATAQUES Á EDUCAÇÃO PUBLICA E À
AUTONOMIA PEDAGÓGICA

•

Projeto de Lei 6847/17 que regulamenta especificamente a profissão de

•

Proposta de Emenda Constitucional 15/2015, elaborada pela deputada federal

pedagogo, é uma ameaça à categoria dos professores. De acordo com
eles, a proposta fragiliza os professores porque separa os pedagogos dos
demais licenciados, e não resolve problemas relacionados a questões
salariais e de valorização dos profissionais.
Raquel Muniz (PSC/MG), que tramita em comissão especial do Congresso
Nacional propõe que o Fundeb seja permanente. O problema é que a PEC
não altera a proporção de repasses da União na Educação Básica. Os
municípios defendem este projeto, mas com alteração que possibilite a
complementação do Governo Federal.

Em pouco tempo, o governo golpista desmontou importantes políticas
públicas e cortou investimentos em diversas áreas
Governos Lula/Dilma (2003/20016)

Governo Temer (2016....)

Em Rede Brasil Atual, 2018.

BNCC Reforma do Ensino Médio
• Dados mostram que 88% das
matrículas para a etapa do
ensino médio concentram-se em
rede pública. A aprovação da
Base Nacional Comum (BNCC) e
a Reforma do Ensino Médio que
foram elaboradas sem
participação dos especialistas
em educação e comunidade
escolar tem o objetivo de
esconder a retirada do direito à
educação de qualidade gratuita.

Reforma do
Ensino Médio

• O governo de Michel Temer, através da
Medida Provisória (MP) n.746, agora
transformada na lei 13.415, faz
alterações nas Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e aprofundou o
golpe.
• Medida que gerou protestos por todo
o país, professores e estudantes
fizeram greves e ocupações de escolas
em 2016 que já denunciavam as
consequências da Reforma do Ensino
Médio.

• A proposta da Reforma do Ensino
Médio apresentada pelo MEC
(Ministério da Educação) ao CNE
(Conselho Nacional de Educação),
composto por membros nomeados
pelo presidente Michel Temer.

Reforma do
Ensino Médio

• Pretende liberar até 40% do ensino
médio para ser realizado á distancia,
para a educação de jovens e adultos
(EJA), a proposta é ainda pior, pois
100% do curso poderá também ser a
distancia, ou seja, fora da escola, sem a
presença de professor, equipe
pedagógica, funcionários e etc.

Reforma do
Ensino Médio

• Outro problema grave são as
condições dos colégios de ensino
médio no país, muitos não possuem
laboratórios de ciências, 16% não
têm laboratórios de informática, os
que existem são precários, e 34% não
possuem bibliotecas e ainda não
possuem o quadro completo de
professores formados nas disciplinas
que lecionam. Tal precariedade traz
impedimento para o acesso do nível
superior.

Escola Sem Partido

•

No cerne do debate
educacional, o projeto
Escola sem Partido
está na vanguarda dos
ataques à educação
brasileira.

•

O Escola sem Partido
foi criado em 2004
pelo advogado Miguel
Nagib, procurador do
Estado de São Paulo
em Brasília desde
1985, e ganhou
atenção nacional
quando começou a ser
debatido nas instâncias
legislativas federal,
estaduais e municipais.
Com roupagem para
combater um suposto
“ensino ideológico”.

Escola
Sem
Partido

• O aparecimento do tema entre os
legisladores surgiu como mais força
depois das ocupações das escolas
pelos estudantes em 2016.
• É uma tentativa de barrar esse
potencial explosivo, um medo das
novas gerações saberem seu papel na
sociedade, questionarem e saírem das
escolas dispostos a mudar o mundo e a
política.

Escola
Sem
Partido

•

O Escola Sem Partido é um braço mais amplo
do projeto político e econômico arquitetado
por ideologias conservadoras aliadas aos
interesse do mercado . É um movimento que
se expressa como Escola sem Partido, tem
um partido muito bem definido e posições
muito claras de combate a todo o ideário
para uma educação pública, laica,
democrática e de qualidade.

•

Além disso, o movimento encontrou
consonância no discurso da crise, que visa
precarizar as condições de trabalho enquanto
diminui o potencial de cada cidadão, o
objetivo é fazer uma produção em série,
formar um exército de trabalhadores da
forma menos reflexiva e mais rudimentar
possível.

SUJEITOS DO ESCOLA SEM PARTIDO

DISPONÍVEL EM: http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/793/pdf

Ensino Superior

• O salto de mais de 5 milhões de
alunos no ensino superior entre
2003 e 2014, segundo dados do
Ministério da Educação (MEC), e
entre eles minorias historicamente
excluídas do ensino no país,
através das cotas para negros e
indígenas e de programas como
Prouni e Reuni, pode ser uma
prova do protagonismo recente da
educação.
• De 2012 a 2016, o Programa CsF
financiou cerca de 93 mil bolsas
de estudo integrais para
estudantes brasileiros no exterior,
73% dos quais na modalidade
graduação. Ao custo de quase 11
bilhões de reais, a iniciativa
governamental não tem
precedente no Brasil e encontra
poucos paralelos ao redor do
mundo.

Ensino
Superior

• Foram 5 milhões a mais no ensino
superior, porém não são iguais aos 3
milhões que estavam matriculados
anteriormente. São os negros, pobres,
filhos do trabalhador comum, que
chegaram à universidade não para
fazer a faxina, e sim para estudar.
• Com o corte de investimentos e
programas para a educação visando a
inclusão e precarização do ensino
médio a entrada no ensino superior
fica restrita

Consequências das Reformas
Em países que passaram
por reformas semelhantes,
Ex: Estados Unidos, onde
essas medias estão em
execução a mais tempo,
houve piora na qualidade
da educação:
•

•
•
•

Diminuição das
possibilidades do
currículo;
Competição entre
profissionais;
Alunos pressionados
para o desempenho;
Fraudes em testes;

Aumento de desigualdade
social;

Desmoralização de alunos e
professores;

Consequências
das Reformas

Má formação docente;

Destruição do sistema publico de
ensino;

Formação de um Mercado
Educacional de 1 trilhão de
dólares, acumulado nas grandes
corporações educacionais.

Resistências
•

Diante do caldeirão de retrocessos
acendeu –se novamente a chama de
uma juventude protagonista na ação
e na resistência por direitos. Temos
tido centenas de debates
acalorados, entre alunos,
pesquisadores, políticos e
medalhões vindos do país inteiro.
Ex: as ocupações nas escolas em
2016 que já denunciava a reforma
do ensino médio.

•

Curiosamente, o quadro de
fragilidade da educação diante da
ameaça conservadora e liberal,
acabou por gerar um consenso
unificador entre camisetas de
movimentos políticos distintos, para
além das divergências teóricoideológicas.

Resistências

•

Para manter a mobilização em torno dos
compromissos com a educação
democrática para todos/as, as
organizações e movimentos reuniram-se
em um espaço de resistência e defesa da
participação popular na construção das
políticas públicas que denominamos Fórum
Nacional Popular de Educação (FNPE).

•

O FNPE decidiu convocar a Conferência
Nacional Popular de Educação (CONAPE
2018) como forma de organizar e manter a
mobilização em torno da defesa do Plano
Nacional de Educação, da necessidade de
monitoramento das metas e da análise
crítica das medidas que tem inviabilizado a
efetivação do Plano.

CONAPE
“Quem não pode com formiga não atiça o formigueiro” (dito
popular).

• Conferências municipais
e/ou intermunicipais
até o final de 2017
• Conferências estaduais
– até março de 2018
• CONAPE – de 24 a 26 de
maio de 2018
• CARTA CONAPE/Belo
Horizonte

Vídeo: Escola Cidadã, por Paulo Freire
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