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Por que é tão difícil reagir, 

reposicionar, confrontar, 

questionar nos dias atuais? 

Por que, apesar de 

revoltados e angustiados 

estamos imobilizados?

Quando o imaginário social 

está construído à imagem e 

semelhança do bloco 

dominante, o processo de 

dominação é muito mais 

consenso e menos força.

(Francisco de Oliveira, 

professor da USP)

Obra: Melancolia do artista romeno Albert György/2014)



O que caracteriza o atual momento?

- globalização excludente = 

mundialização do capital = 

hegemonia do capital financeiro especulativo =

monopólio do conhecimento, da ciência, das novas 

tecnologias, da informação

↓
desemprego estrutural

precarização do trabalho

aniquilamento da esfera pública e do campo dos direitos

↓
impactos diretos no sistema de educação escolar



Pressuposto para o debate:

GOLPE NA EDUCAÇÃO DA 
CLASSE TRABALHADORA É 

ANTERIOR AO PT, COM O PT E  
POSTERIOR AO PT, mas com 

diferenças



Raízes nos anos 1990

O Estado brasileiro nos anos 1990 obedeceu às 
normas do Consenso de Washington (1989) que 

exigiu, no processo de reestruturação do Estado, 
coordenado pelo Bresser Pereira, em 1995: 

disciplina fiscal, revisão dos gastos públicos, 
reforma tributária, liberalização financeira, regime 

cambial, liberalização comercial, investimento 
direto estrangeiro, privatização, desregulação e 

propriedade intelectual.



Essas exigências impuseram a implementação de planos de estabilização 
financeira, reformas estruturais, retomada do crescimento econômico, 
elementos de um projeto neoliberal que se expressa 

- pela reestruturação produtiva;

- pela ofensiva ao trabalho (extinção de direitos trabalhistas, conquistados 
em processos históricos de luta organizada, na flexibilização e precarização 
dos contratos de trabalho, na perda do poder sindical, na terceirização, na 
exigência de um novo perfil do trabalhador, caracterizado por 
competências e habilidades mais complexas),; 

- pela construção de consenso acerca do fim da história e do capitalismo, 
como opção de organização social mais avançada e definitiva;

- Pela consolidação do Estado Mínimo para as questões sociais , mas forte 
para as questões do capital 



Impactos na educação escolar da classe trabalhadora (no 
Paraná, muito forte no governo Lerner – anos 1990)

• adoção da gestão gerencial que trouxe para a educação os princípios de 
administração das empresas, (mas fins são muito diferentes). 

• utilização de estratégias de controle e avaliação, expressos num número 
significativo de avaliações, aperfeiçoamento dos sistemas, produção de 
estatísticas – o que estimula a competição entre as instituições de ensino, a 
hierarquização das escolas, a meritocracia;

• fortalecimento do setor privado pela via da privatização, da publicização e da 
terceirização

• financiamento parcial dos Programas/Projetos por organismos internacionais, 
com imposição de condicionalidades cruzadas e juros altíssimos, além da 
definição quase completa pelos mesmos, no que refere ao conteúdo e forma das 
políticas educacionais; 

• implementação de um currículo flexível, unilateral, pautado no desenvolvimento 
de competências e habilidades que atendam às exigências do setor produtivo; 



• processos de desconcentração, transferindo parte da 
responsabilidade pelo financiamento da educação à comunidade, 
porém com centralização das decisões acerca do currículo, das 
avaliações externas, dos insumos e da formação de professores; 

• enfraquecimento das entidades trabalhistas, decorrente da 
precarização dos contratos e das próprias condições de trabalho dos 
trabalhadores em educação; 

• fortalecimento da dualidade do sistema educacional, marcada pela 
condição de classe; 

• recuo da teoria pedagógica; 

• implementação de políticas de governo, de caráter pontual e 
compensatório; e outros. 



Primeira década dos anos 2000 se diferencia dos 
anos 1990 (Frigotto)

- retoma, mesmo que de forma problemática, o desenvolvimento;

- Altera política externa e a postura face às privatizações;

- Recuperação, mesmo que relativa, da face social do Estado;

- Diminuição do desemprego;

- Aumento real do salário mínimo (mesmo que permaneça mínimo);

- Relação distinta com os movimentos sociais;

- Ampliação de políticas e programas direcionados à grande massa.

Continuidades e descontinuidades, sem rupturas 
importantes em relação ao projeto do capital!!!!



Aparato jurídico-pedagógico 
• garantir que a educação não saísse dos trilhos do projeto neoliberal, especialmente após a 

participação do Brasil nas Conferências promovidas pelos organismos internacionais, dentre 
eles, especialmente o Banco Mundial, mas com orientações da OMC e do FMI.

• Plano Decenal de Educação (1993); Planos Nacionais (2001, 2014)

• uma nova LDB, a 9394/96 e suas reformulações

• Decretos, Diretrizes

• Parâmetros Curriculares para todos os segmentos da Educação Básica: PCN, PCN+ e agora a 
BNCC 

• Um conjunto de avaliações em rede que orientam até nossos Planos Municipais, com foco na 
Língua Portuguesa e na Matemática

• Controle dos insumos que vão para as escolas, especialmente, por meio do Programa 
Nacional do Livro Didático

• Regulamentação de políticas de publicização e privatização

• Regras do mercado para a contratação dos trabalhadores em educação, precarizando mais 
ainda as condições de  trabalho



Essas bases garantem antes, durante e depois do governo do 
PT a consolidação do projeto neoliberal de educação. Alguns 
elementos para perceber tal estado de coisas atualmente.

1. Diminuição do financiamento e transferência de dinheiro público para 
setor privado

2. Precarização das condições de trabalho

3. Presença dos empresários

4. Incorporação do ensino a distância

5. Controle do conteúdo da educação escolar

6. Minimização da oferta da educação escolar - serviço não-exclusivo do 
Estado

7. Formação continuada

8. Adesão à BNCC



1.Diminuição do financiamento e transferência de dinheiro 
público para setor privado

• decorrente das limitações impostas pela Lei de redução de 
gastos públicos e da renegociação das dívidas dos estados  
(PEC 241 – redução de gastos públicos e PL54 
renegociação das dívidas dos Estados). 

• Cortes em todos os segmentos da educação

• Concomitantemente ....perdão de dívidas para o setor 
privado.... O Diário Oficial da União publicou hoje 
(25/10/2017) a Lei nº 13.496 de 2017, que institui o 
Programa Especial de Regularização Tributária (Pert). Isso 
significa o perdão de 543,3 bilhões de reais em um período 
de três anos para grandes empresas e políticos vinculados 
a várias delas

• Governo anunciou que orçamento do MEC para 2019 será o 
mesmo de 2018 corrigido



• Transferência de dinheiro público para setor privado. Exemplos:

1. FIES - Os oito maiores grupos educacionais do país já somam uma em 
cada quatro matrículas no ensino superior. O porcentual de 
universitários desses conglomerados passou de 12,8% para 27,8% do 
total, entre 2010 e 2014. Programa do governo federal, o Financiamento 
Estudantil (Fies) acompanhou essa expansão - no mesmo período, o 
montante de recursos públicos reservado para instituições privadas 
saltou de R$ 880,3 milhões por ano para R$ 13,7 bilhões, alta de 1.456% 
(Gazeta do Povo, 2016)

2. Sistema S - De acordo com levantamento do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) (2014), para o ano de 2012, 80% dos cursos 
ofertados na modalidade Bolsa-Formação Estudante (Cursos Técnicos) 
foram ofertados pelo Senai (54%) e Senac (26%). A mesma tendência se 
observa em relação aos cursos da Bolsa-Formação Trabalhador (FIC), 
dentre os quais 82% foram concentrados nas entidades do Sistema S, 
com destaque novamente para o Senai (46%) e Senac (32%). 



2.Precarização das condições de trabalho

- Trabalho intermitente (não contínuo; aviso com três 
dias de antecedência para iniciar...); recebe por aula, 
módulo – “uberização”

- “pejotização” – contrato como pessoa jurídica

- Terceirização (fim de concursos, diminuição de 
salários, atrasos em pagamentos, terceirização de 
todo processo pedagógico – formação..., 
transferência de dinheiro público para setor privado)

- Notório saber para a área de formação profissional

- Demissão em massa com a reforma do EM





3. Presença dos empresários – interesse financeiro e de 
produção simbólica (função central – formação de 
consensos) na educação

- Grandes corporações que são donas ao mesmo tempo de redes de 
instituições educacionais, editoras e ensino a distância (Exemplo: Kroton
S.A e suas controladas – comprou por 4,6 bilhões a Ática, Scipione e Saraiva 
– dos 1.235.247.200 do PNLD de 2017 recebeu quase 500 milhões; é dona 
de uma rede de instituições de Ed. Básica e Ensino Superior e atua na área 
de Ensino a distância; tem mais de 800 mil alunos e mais de 400 cursos a 
distãncia) = educação escolar é mercadoria que dá muiiiiiiiiiiito lucro

- No Paraná também podemos citar Grupo Positivo, Grupo Opet.....

- Sistema S (Pronatec, por exemplo) – agora com Ensino 
Superior

- Empresários tiveram centralidade nas decisões da 
BNCC



Número Natureza Movimento Todos pela Educação (TPE) Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC)

1 Empresas Natura, Banco Itaú/Unibanco, Gerdau, Pão de

Açúcar, Odebrecht, Camargo Corrêa, Klabin,

Suzano Holding S/A, Dpaschoal, IBOPE, RBS

(Comunicações), Rede Record, Editora

Moderna, Canal Futura, Radiodelicatessen,

Revista Veja, Grupo Abril, Grupo Junior

Achievement Brasil, Grupo Ypy, Grupo ABC e

Grow Jogos e Brinquedos.

Natura, Banco Itaú/Unibanco, Rede Globo e

Grupo Lemann (cervejaria AB InBev, rede de

fast food Burger King e alimentos Heiinz).

2 Fundações Fundação Lemam; Fundação Itaú; Fundação

Roberto Marinho; Fundação Maria Cecília

Souto Vidigal; Fundação Bradesco;Fundação

Volkswagen; Fundação Getúlio

Vargas;Fundação Civita; Fundação Educar;

Fundação Santillana;Fundação Telefónica

Fundação Lemann

Fundação Itaú

Fundação Roberto Marinho

Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal

3 Institutos Instituto Ayrton Senna; Instituto Inspirare

Instituto Unibanco; Instituto Insper

Instituto Natura ;Instituto Rodrigo Mendes

Instituto Alana; Instituto Samuel Klein

Instituto Ayrton Senna; Instituto Inspirare;

Instituto Unibanco; Instituto Insper; Instituto

Natura ; Instituto Rodrigo Mendes; Instituto

Singularidades

4 Faculdades

Privadas

Faculdade Pitágoras Faculdade SESI-SP de Educação

5 Organismos

nacionais e

internacionais

BID

UNESCO

UNICEF

Banco Mundial

MEC

Todos pela Educação

6 Conselhos,

Associações e

Movimentos

CENPEC CENPEC; UNDIME ; CONSED ; ABAVE

CEDAC

Total 47 agentes 23 agentes

Quadro 02- A natureza 

dos agentes públicos e 

privados

Fonte: Elaborado por 

Jaqueline Boeno D’Avila, 

2018, dissertação de 

mestrado intitulada As 

influências dos agentes 

públicos e privados no 

processo de elaboração 

da base nacional comum 

curricular



4. Incorporação do ensino a distância

• Programas do Governo: UAB; o Programa Universidade para Todos (ProUni), 
que oferece bolsas de estudos em faculdades particulares inclui a modalidade 
EAD;

• Na EaD, o maior número de estudantes está nas licenciaturas;
• Incorporação do Ensino a distância na EJA, no EM...

• Obs: os dois coordenadores da construção do Referencial Curricular do Paraná 
tem perfil que os vincula ao Ensino a distância (Cassiano R. Nascimento Ogliari -
Aperfeiçoamento em Capacitação de Tutores em EaD pela UFPR; Marli Regina 
Fernandes da Silva  - Especialização e pesquisa de Mestrado na área)



5. Controle do conteúdo e das manifestações 

• Onda de conservadorismo

• Sindicâncias e processos

• a presença da Escola Sem Partido – (Imposição da censura à escola por parte 
de segmentos organizados e conservadores da classe dominante); alguns 
municípios chegaram a aprovar lei (exemplos Jundiaí/SP, Campo Grande, no 
Mato Grosso do Sul; Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná; e Picuí, na 
Paraíba; Lorena/SP; 

• A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), aprovou, em 26/3, o Projeto de Lei que propõe a implantação do 
programa “Escola Sem Partido” nas escolas paranaenses. De autoria do 
deputado Missionário Ricardo Arruda (PEN), a proposta impõe normas de 
conduta a professores e professoras para limitar a manifestação de 
pensamentos, de posições políticas e religiosas, além de proibir que sejam 
tratados em sala de aula assuntos do que consideram "ideologia de gênero". O 
Projeto prevê ainda a interferência nas políticas e planos de educação, assim 
como em propostas curriculares e livros didáticos.



6. Minimização da oferta da educação escolar -
serviço não-exclusivo do Estado

- Fechamento das escolas do campo

- Fechamento das casas familiares rurais

- Privatização do ensino superior (20% das matrículas nas universidades 
públicas)

- Privatização quase total do ensino profissional em nível de ensino médio 
(desde o governo Lerner)

- Mais privatização do ensino médio (horas complementares, ensino a 
distância)

- Aprovação de cobrança da pós-graduação (especialização) nas universidade 
públicas



7. Formação continuada

- quase inexistente

- o pouco que existe tem conteúdo muito controlado

- desde a construção das diretrizes curriculares do Paraná muito forte 

a presença dos pressupostos pós-modernos que conduzem à 

relativização do conhecimento; à crítica ao marxismo, considerado 

metanarrativa....



8. Adesão à BNCC

- Forte presença dos empresários nas decisões
- Foco nos resultados/descritores de avaliação em rede apresentados como 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, habilidades e competências
- - retrocesso de até 40 anos em alguns aspectos (por exemplo, na 

concepção de alfabetização);
- Ensino Religioso ganha status de área
- Foco na Língua Portuguesa e Matemática
- Em – muitas indefinições ainda
- Distorção da área de C Humanas (ganha complemento...ciências sociais 

aplicadas)
- Plágio dos PCN: foco nas habilidades e competências; quatro pilares; 

preparação para o mercado de trabalho; pragmatismo.


