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100 ANOS DE LUTA ANTICAPITALISTA! 
VIVA A CLASSE OPERÁRIA INTERNACIONAL! 

FORA BOLSONARO/MOURÃO!  
LUTAR PELO PODER POPULAR E  

PELA ESCOLA POPULAR!

No ano da realização do 34º Congresso do SINASEFE es-
taremos também comemorando os 100 anos da fundação do 
primeiro partido político da classe trabalhadora no Brasil. Com 
efeito, no dia 25 de março de 1922, na cidade de Niterói, no atual 
estado do Rio de Janeiro, foi fundada a primeira força política 
que conscientemente colocava para a classe trabalhadora a luta 
pela plena emancipação humana. Seus fundadores foram 9 
delegados representando 50 militantes: Abílio de Nequete (bar-
beiro de origem libanesa), Astrojildo Pereira (jornalista do Rio de 
Janeiro), Cristiano Cordeiro (contador do Recife), Hermogênio 
da Silva Fernandes (eletricista da cidade de Cruzeiro), João da 
Costa Pimenta (gráfico paulista), Joaquim Barbosa (alfaiate do 
Rio de Janeiro), José Elias da Silva (sapateiro do Rio de Janeiro), 
Luís Peres (vassoureiro do Rio de Janeiro) e Manuel Cendón (al-
faiate espanhol). Nascia ao resplendor da revolução de outubro 
de 1917 que dirigida pelos bolcheviques sobre a liderança de 
Vladimir Lênin ousaram tomar o céu por assalto, inaugurando 
uma nova fase na história com o início da construção do social-
ismo em escala mundial.

Herdeiro das melhores tradições culturais (como a Semana 
da Arte Moderna que aconteceu no mesmo ano em São Paulo) 
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e de luta da humanidade e do povo ao longo de toda sua história: 
desde a resistência dos povos originários, as lutas quilombolas, 
abolicionistas, tenentistas, as lutas trabalhistas, as guerras an-
ticolonialistas e terceiro-mundistas de libertação nacional, as 
lutas republicanas e democráticas, as lutas antipatriarcais e 
antirracistas que hoje estão na ordem do dia e fundamental-
mente, socialistas e comunistas! Realizando uma síntese con-
creta, sempre inacabada, daquilo que de melhor é construído 
na práxis da humanidade a cada momento da história. Guiado 
pelo marxismo-leninismo, como teoria viva, que se enriquece 
e renova permanentemente, conservando seus pilares funda-
mentais. Contribui decisivamente na construção do movimen-
to operário como sujeito político da nossa história, com mais 
ou menos acerto, mas sem claudicações, apesar de todos os 
golpes que recebeu do inimigo de classe: o imperialismo e a 
burguesia local. 

Homenageamos a todos/as os/as mártires desta grande 
façanha histórica! Profundamente internacionalista, com a 
compreensão que a revolução social é tarefa de várias gerações 
e toda uma época histórica, e não um episódio isolado, espontâ-
neo, numa ou outra formação econômico-social. 

Conjuntura nacional

100 anos têm passado daquele momento fundacional e 
hoje temos à frente as tarefas de reorganização da classe tra-
balhadora, acabar com o governo genocida e abrir um novo 
horizonte para as lutas sociais e políticas pelo Poder Popular e 
o socialismo.
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O ciclo da Nova República está marcado pela presença do 
movimento dos/as trabalhadores/as pautado inicialmente pe-
las concepções do “Novo” sindicalismo. Este foi um movimento 
reativo ao sindicalismo da Era Vargas pautado pelo controle es-
tatal-patronal dos sindicatos, a partir do Ministério do Trabalho 
por diversos mecanismos de repressão e cooptação.

A concepção de um sindicalismo autônomo, de base que 
privilegia as formas de ação direta, ganha hegemonia no pro-
cesso de reorganização da classe trabalhadora na saída da dit-
adura empresarial-militar. Desse sindicalismo surgiu um parti-
do político de massas, organizado em torno de uma liderança 
carismática, que chegou até à presidência da república pelos 
caminhos eleitorais e praticou uma política de conciliação de 
classes, outrora repudiada.

Os equívocos da política sindical de apassivamento e amolda-
mento à ordem ficaram mais evidentes a partir de 2013 quando 
massas populares se mobilizaram em quantidade de milhões 
e entraram na cena política. Setores normalmente desavisados 
do movimento sindical chegaram até avaliar erroneamente 
que estávamos diante de uma situação pré-revolucionária e 
que estava na hora de “botar todo mundo fora”, levantando a 
palavra de ordem anti-política “fora todos”, fazendo mais uma 
vez o jogo das forças da reação e do imperialismo.

O golpe institucional de 2016 encerrou um ciclo da vida 
política na nossa sociedade. As causas que o motivaram são di-
versas, com destaque para o imperialismo através da ação dos 
grandes capitalistas “nacionais” e das próprias opções realiza-
das pelas forças políticas do bloco no governo de conciliação de 
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classes (particularmente o PT e o PCdoB). 
Este golpe por sua vez mostrou a falência da política de con-

ciliação de classes e do apassivamento dos movimentos soci-
ais, em particular do movimento sindical organizado na CUT. 
As mobilizações de junho de 2013 demonstraram que havia e 
ainda há uma massa de trabalhadores precarizados que não 
estão mais organizados e disciplinados nas entidades sindicais 
e populares tradicionais. Os processos de reestruturação pro-
dutiva junto com a política de colaboração de classes dos gov-
ernos do PT e seus aliados, e a crise econômica agravada pelo 
colapso da bolha imobiliária de 2008, estão entre os fatores que 
provocaram essa explosão social.

As mobilizações de 2013 por “mais direitos” foram redirecion-
adas pelos setores conservadores e da grande mídia no sentido 
da luta contra a “corrupção”, como sendo, esta a causa principal 
de inviabilizar a pauta por “mais direitos”. Daí o “lavajatismo” dos 
procuradores, da justiça e da polícia federal, que tem na figura 
do juiz Sérgio Moro sua maior expressão. Na sequência aconte-
ceu um giro brusco da conjuntura, um movimento de caráter 
reacionário, anti-petista e anti-esquerda, com base nas massas 
populares na última eleição que deu sustentação ao governo 
Bolsonaro.

Este movimento reacionário com bases populares, onde ig-
rejas evangélicas ocupam um lugar organizador, encontrou 
em Bolsonaro, um militar nostálgico da ditadura empresari-
al-militar, um condutor. Os grandes capitalistas emplacaram 
um ultra-neoliberal, admirador das contrarreformas neoliberais 
da ditadura chilena, como figura principal para implementar 
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e acelerar as contrarreformas neoliberais que ainda estavam 
pendentes. O presidente Bolsonaro não oculta que seu objeti-
vo maior é uma ditadura sustentada na “classe” militar. Se isto 
não aconteceu foi pela própria recusa dos mandos militares ali-
ada à falta de apoio internacional, particularmente dos EUA. Há 
também certa resistência institucional, além da decisiva mobi-
lização social - ainda que em circunstâncias difíceis - que tem 
colocado limites às ambições ditatoriais.

Com o golpe institucional se abriu um processo de 
agudização das contrarreformas: a Emenda Constitucional (EC) 
95 do novo regime fiscal (o teto dos investimentos sociais), a 
mudança da CLT flexibilizando e precarizando a contratação 
de trabalhadores, mais uma reforma do regime previdenciário 
que originariamente apontava a implementação integral do re-
gime de capitalização, a proposta de dar continuidade à refor-
ma gerencial do Estado - iniciado na gestão FHC - com a PEC 
da reforma administrativa (a famigerada PEC 32).

Também houve uma retomada da política de privatizações 
das empresas e bancos estatais que ainda continuam sob a 
propriedade do Estado. Estão previstas para serem privatizadas 
a Eletrobras e os Correios. A Petrobras, por sua vez, continuou a 
ser desidratada com a venda das refinarias e outras empresas 
colaterais. Esta última passou de uma forma mais decidida a 
operar para gerar lucros aos investidores privados, com a políti-
ca de paridade dos preços dos combustíveis com os valores in-
ternacionais. Aliás, este último é uma das causas do atual pro-
cesso inflacionário.

A pauta dos costumes, da moralidade, que estava na base 



9

deste processo político, foi ficando num segundo plano, em par-
te pela resistência popular. Assim, o projeto “Escola sem partido” 
perdeu força, ainda que não se possa dizer que não está latente 
nas propostas dos “bolsonaristas”, e/ou que também seja desvi-
ada taticamente para o projeto das “Escolas cívico-militares”. O 
maior exemplo da desidratação desta pauta é a própria saída 
do ex-juiz Sérgio Moro do governo.

Entretanto, traços fascistas estão presentes em atitudes de 
figuras políticas e das mídias sociais da base social que gerou o 
atual governo. Assim, por exemplo, recentemente o comenta-
rista de um programa do canal de televisão Jovem Pan News, 
Adrilles Jorge, fez uma saudação nazista (que provocou sua im-
ediata demisão). Nesse mesmo programa foi defendida a ex-
istência de um partido nazista. Como se fosse pouco, o deputado 
federal Kim Kataguiri (Podemos-SP) chegou a dizer, nesse mes-
mo programa, que a Alemanha estaria errada em criminalizar o 
nazismo. Este último, foi um dos jovens liberais-conservadores 
fundadores do Movimento Brasil Livre, um dos movimentos 
que promoveu as manifestações de rua e campanha política 
em favor do golpe institucional contra a ex-presidente Dilma. O 
deputado é um jovem liberal, partidário das ideias econômicas 
da escola austríaca. Pode ser observado aqui, mais uma vez, o 
casamento entre as ideias “liberais” e o fascismo e nazismo, que 
caracteriza este governo.

Esta pauta conservadora, e até fascista, continua presente e 
avança nas universidades com a constituição por parte de um 
grupo de reitores “bolsonaristas” de uma entidade própria, a 
Associação dos Reitores das Universidades do Brasil (Afebras) 



10

que conta no momento com seis instituições federais para 
representar junto ao Ministério da Educação (MEC). Estas in-
stituições são: Rural do Semi-Árido (Ufersa), do Ceará (UFC), do 
Vale do São Francisco (Univasf), de Itajubá (Unifei) dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e Rural da Amazônia (Ufra). 
Os reitores dessas universidades foram designados sem respei-
tar a lista tríplice, ainda que há outros reitores designados sem 
respeitar a lista tríplice que não integram esta nova entidade. 

Neste mesmo campo, das práticas de ódio contra as mul-
heres, LGBT+, negros e povos originários, cabe destacar um 
episódio que aconteceu recentemente na cidade do Rio de 
Janeiro. Fazemos referência ao brutal assassinato por espanca-
mento do trabalhador migrante congolês Moïse Kabagambe, 
quando este cobrava o pagamento de dívidas referentes ao seu 
trabalho realizado, alias sem trabalho sem carteira assinada.

No campo da economia, o PIB do ano de 2021 experimen-
tou um crescimento em torno do 4,5%, quando no ano anterior 
teve uma queda de 4,1% e no ano de 2019 tinha tido um cresci-
mento de apenas 1,2%. Para o ano de 2022 está sendo estimado 
um crescimento ínfimo de 1% ou até crescimento negativo. A 
inflação aumentou até a taxa de 10,06%. Para enfrentar a alta da 
inflação, a taxa de juros Selic tem aumentado de 2% em janeiro 
do ano de 2021 até 10,75% no momento atual.

Do ponto de vista social, a taxa de desemprego está em 
quase 12%, uma das maiores taxas do mundo, o que signifi-
ca, pelos dados oficiais, 12 milhões de desempregados. Os 
desalentados, ou seja, aqueles que já desistiram de buscar 
emprego, somam quase 5 milhões. A informalidade está um 
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ponto acima dos 40%. Estes dados mostram a tragédia social 
da gestão econômica ultra-neoliberal do ministro Guedes e sua 
equipe. Pesquisas como o “Inquérito Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Bra-
sil” da Rede Pessan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricional), tem demonstrado que a 
metade da população não tem acesso pleno e permanente à 
alimentação. Desse grupo de um pouco de mais de 100 mil-
hões, 20% tinham insegurança alimentar grave ou moderada e 
quase 20 milhões estavam passando fome.

A construção de frentes de luta e a perspectiva de 
um ENCLAT

O fato importante desta conjuntura foi a conjunção de es-
forços em frentes de unidade política para enfrentar toda essa 
situação. Por um lado, uma ampla frente de organizações políti-
cas, sindicatos e movimentos sociais se organizaram em torno 
de uma plataforma mínima com a pauta: Fora Bolsonaro! Nessa 
frente, além da ação conjunta, ficaram em evidência diferentes 
táticas de luta. Em grandes linhas, um grupo majoritário apos-
tou na mobilização e ação institucional para desgastar o gover-
no, na perspectiva de levar a luta para o jogo eleitoral no ano de 
2022. Outros grupos, entre eles a Unidade Classista, apostou na 
ação das massas populares na rua, para acabar com o governo 
e a política que este representa. Durante algum tempo do ano 
de 2021, a partir do mês de maio, esta última tática conseguiu 
prevalecer até o mês de novembro. Assim foram realizadas 
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várias manifestações a cada mês, com uma importante partic-
ipação de entidades e movimentos. Entretanto, acabou que a 
mobilização não foi suficientemente potente para provocar a 
queda do presidente Bolsonaro. Para continuar avançando por 
este caminho de mobilização popular é fundamental que as 
centrais sindicais atuem de uma forma mais decidida. Se faz 
necessário dar um salto de qualidade, passar das mobilizações 
de rua para as greves até chegar a construção de uma greve 
geral. 

Cabe destacar a constituição do Fórum Sindical, Popular e 
de Juventudes por direitos e liberdades democráticas, no ano 
de 2019, como importante espaço de reorganização da nossa 
classe. Trata-se de uma iniciativa que envolve sindicatos, mov-
imentos sociais e forças políticas, para não apenas enfrentar o 
governo Bolsonaro, mas também para apontar para a reorgan-
ização e participação da classe trabalhadora na cena política, 
com sua pauta de reivindicações e propostas programáticas. 
Trata-se de apontar para a construção de um ENCLAT - Encon-
tro Nacional da Classe Trabalhadora, que dê início a um amplo 
processo de reorganização das forças dos/as trabalhadores/as. 
Sem a classe trabalhadora no centro da cena política não há 
saídas efetivas para a crise política, social e econômica.

O Fórum Sindical, Popular e de Juventudes planeja um Sem-
inário nacional para o mês de maio. A finalidade é fazer um bal-
anço do processo da entidade desde sua constituição em 2019 
e definir os caminhos para ser um instrumento efetivo de reor-
ganização da classe trabalhadora.

Nesta linha cabe mencionar a proposta do Fórum das Cen-
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trais Sindicais, integrado por 10 centrais sindicais (CSB, CSP-Con-
lutas, CTB, CUT, Força Sindical, Intersindical - Central da Classe 
Trabalhadora, Intersindical - Instrumento de Luta, NCST, Públi-
ca - Central do Servidor e UGT), que convocou para os dias 7 e 8 
do mês de abril para uma Conferência Nacional da Classe Tra-
balhadora (CONCLAT). Aqui, como aconteceu com o Encontro 
Nacional dos Servidores Públicos (realizado pelo Fonasefe e as 
Centrais Sindicais nos dias 29 e 30 de junho de 2021), estamos 
novamente com um evento organizado de cima para baixo, 
neste caso, com a finalidade eleitoral de apresentar aos candi-
datos à presidência uma pauta mínima da classe trabalhadora. 
Apesar desta considerável limitação do evento, é importante 
participar e batalhar para avançar efetivamente no processo de 
reorganização da classe trabalhadora e na construção de um 
ENCLAT.

Destacamos a realização da Plenária Nacional em defesa da 
Educação Pública, em março de 2021, que foi um evento impor-
tante que aprovou a Carta de Trabalhadoras e Trabalhadores da 
Educação e de Estudantes ao povo brasileiro. Outras plenárias 
desta natureza precisam acontecer, mas ainda neste ano, dev-
ido a intensidade da agenda de lutas em defesa da Educação 
Pública e contra a PEC 32, não foi possível organizar o IV ENE.
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A luta dos SPFs contra a PEC 32 e a construção da 
greve unificada

O FONASEFE, junto com o Fórum das Centrais Sindicais, or-
ganizou nos dias 29 e 30 de junho de 2021, o Encontro Nacion-
al dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público que 
aprovou um plano de luta contra a PEC 32 e uma paralisação 
nacional. Entendemos que o resultado ficou aquém das possi-
bilidades pela preocupação das centrais e federações de amar-
rar todo o processo de cima para baixo, com pouco espaço para 
as construções pela base nas reuniões preparatórias. Entretan-
to mostrou um caminho, neste caso, de organização um efetivo 
Enclat setorial, num processo de baixo para cima.

A luta contra a Reforma Administrativa, com seus altos e baix-
os, aponta para se constituir numa das poucas lutas nas quais 
possamos contar com um saldo vitorioso. Sem dúvida um fator 
relevante e que devemos aprender desta experiência, é o fator 
da unidade. O FONASEFE junto com FONACATE, com o apoio, 
ainda que vacilante do Fórum das Centrais Sindicais, têm con-
seguido, até o momento, conter no Congresso o trâmite da PEC 
da contrarreforma administrativa. Não podemos ficar de braços 
cruzados: estes projetos são projetos de ataque à nossa classe e 
de continuidade da reforma gerencial do Estado formulada no 
primeiro governo de FHC que vem sendo implementada gov-
erno após governo, em momentos diversos.

O FONASEFE indicou a construção de uma greve unificada 
dos(as) servidores(as) públicos federais por uma pauta reivin-
dicativa emergencial de reposição das perdas salariais deste 
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último período de governo (2019 - 2021), estimada em 19.99%, 
junto ao arquivamento da PEC 32 (Reforma Administrativa) e a 
revogação da Emenda Constitucional 95 (congela investimen-
tos nas áreas de Saúde e Educação por 20 anos). A reivindicação 
do 19,99% de reposição salarial unifica todas as categorias dos 
SPFs, entretanto as perdas salariais da nossa categoria são mui-
to maiores, seja pela contrarreforma da previdência que au-
mentou a alíquota de 11% para 14% para as maiores remuner-
ações, seja pelo congelamento da tabela do imposto de renda 
que penaliza os salários baixos, entre outras situações particu-
lares na rede federal.

A construção da greve é um momento ímpar para fazer o 
necessário trabalho de politização da base. A construção de 
pautas locais para o urgente retorno presencial às aulas, que 
apontem para os problemas de infraestrutura que se deterio-
raram ainda mais nestes últimos anos de falta de investimen-
to. Temos que lutar por recursos e políticas de assistência es-
tudantil para garantir o acesso e permanência dos estudantes. 
Além do objetivo da politização da base, a construção da greve 
e mobilização dos SPFs é importante para acentuar o desgaste 
do governo, e já que há uma grande unidade entre as diversas 
forças políticas, então tudo o que não seja conquistado agora 
fica para a reconstrução do movimento paradista no próximo 
governo.

Crise sanitária e retorno presencial

Evidentemente, a conjuntura nestes dois últimos anos este-
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ve atravessada pela crise sanitária provocada pela pandemia do 
vírus Covid-19, que ainda não acabou. Foi, e continua a ser ainda, 
uma crise mundial, produto da agressão à natureza, pela inces-
sante conquista e colonização de novos territórios para a valor-
ização do capital. Enquanto que em países organizados, com 
elementos de planejamento social, como Cuba, China e Vietnã, 
conseguiu-se proteger com bastante eficácia a sua população, 
em outros, como no nosso caso, prisioneiro da ideologia ultralib-
eral e do negacionismo científico, ocorreu e ainda ocorre uma 
catástrofe, um genocidio que levou à morte mais de 657.000 
pessoas, fundamentalmente população idosa, pobre e negra. 
A crise evidenciou a importância dos investimentos sociais em 
ciência e tecnologia para produzir medicamentos, tratamentos 
e vacinas, junto com uma robusta rede sanitária pública articu-
lada em torno do SUS, 100% público e estatal.

Tem havido muita resistência e luta para enfrentar ao mes-
mo tempo as demandas para o retorno ao trabalho presencial 
sem segurança e/ou para impedir de fazer da crise sanitária 
uma “oportunidade de negócios” para lucrar, como, no caso do 
setor da educação, com as plataformas digitais para aulas re-
motas. Aconteceram greves de resistência, geralmente greves 
isoladas, em escolas, institutos federais e universidades que re-
sistiram bravamente ao retorno presencial quando ainda não 
estão dadas condições mínimas de biossegurança.

Apesar da campanha de negacionismo do governo fed-
eral contra a vacinação, 80,4% da população já recebeu pelo 
menos uma dose da vacina contra a Covid-19. 70,8% estão com 
o primeiro ciclo vacinal completo, ou seja, receberam as duas 
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doses ou a dose única da Janssem. Além disso, 25,3% já rece-
beram a dose de reforço da vacina. Assim, pode ser verificado 
que a população apoia a vacinação e as medidas de cuidado da 
saúde.

Entendemos que na medida que a pandemia evolui para 
um endemia, caso se confirme, é imprescindível garantir a 
segurança no retorno presencial. Os locais de trabalho, ainda 
que sucateados pela falta de investimento nestes últimos anos, 
precisam ser ocupados, até para poder organizar as lutas pela 
recomposição orçamentária e reposição das perdas salariais. O 
“modelo” de aulas remotas não é o modelo educacional que 
defendemos, pelo contrário é o “modelo de negócios” dos em-
presários capitalistas para uma educação aligeirada, porém al-
tamente rentável, ao serviço da formação de trabalhadores pre-
carizados e empreendedores. 

As lutas para o próximo período

As lutas do próximo período devem continuar a privilegiar 
a derrubada do governo Bolsonaro/Mourão/Guedes, a con-
strução de uma greve geral apontando para uma saída da atual 
crise política que tenha como objetivo enfrentar os principais 
problemas da classe trabalhadora, dos segmentos populares e 
das camadas médias, com uma perspectiva de ruptura com as 
políticas neoliberais, o capitalismo e o imperialismo. Uma saída 
democrática no sentido forte desta expressão, que coloque no 
centro da cena política a classe trabalhadora, sua organização 
política e consciência social, isto é, o Poder Popular.
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No cenário eleitoral que se desenha, caso sejam respeitadas 
as regras institucionais pelas forças bolsonaristas, é fundamen-
tal a preservação da independência de classe do movimento 
dos/as trabalhadores/as. Não se trata de defender uma supos-
ta neutralidade, impossível numa sociedade atravessada pela 
luta de classes, mas de estabelecer as devidas mediações en-
tre os partidos, as instâncias institucionais burguesas e os 
movimentos populares e sindicais. Por esta elementar razão, 
se faz necessário avançar na construção de um ENCLAT, que 
faça uma síntese da atual etapa histórica de luta da classe tra-
balhadora, levante uma plataforma reivindicativa e um progra-
ma de soluções para enfrentar a crise geral que está estabe-
lecida. Também, nesta direção da unidade sindical e popular, 
entendemos importante dar continuidade em um nível supe-
rior, às experiências unitárias setoriais realizadas nestes últimos 
tempos tais como o Encontro Nacional dos trabalhadores e tra-
balhadoras do Serviço Público e a Plenária Nacional em defesa 
da Educação Pública.

Também avançar na reorganização da CNESF (Confeder-
ação Nacional de Entidades dos Servidores Públicos Federais) e 
a sua transformação em CNESP (Confederação Nacional de En-
tidades do Serviço Público) agrupando os sindicatos dos SPFs 
das três esferas do governo e inclusive dos/as trabalhadores/
as das empresas estatais, como definido no encontro de en-
tidades de trabalhadores do serviço público realizado em no-
vembro de 2019.

No campo da defesa dos serviços públicos e das empresas 
estatais, continuar com a luta contra a PEC da reforma admin-
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istrativa e as privatizações da Eletrobras e dos Correios, além da 
reestatização da Petrobras e sua orientação como empresa a 
serviço do povo. Também é fundamental a defesa do SUS pú-
blico, estatal e gratuito.

Na educação, enfatizamos o retorno às aulas presenciais 
com medidas de proteção de biossegurança, a luta salarial e 
por condições dignas de trabalho, o enfrentamento ao proje-
to educacional conservador-autoritário, negacionista, em todas 
suas formas, junto com a defesa da Escola Popular como proje-
to da classe trabalhadora para enfrentar o projeto da Escola do 
Capital. Precisamos investir na construção do próximo IV ENE.

É preciso lutar contra o agronegócio e sua política de 
genocídio dos povos tradicionais e originários; defender as de-
marcações das terras indígenas e lutar contra o Marco Tem-
poral. Também é fundamental enfrentar as políticas de des-
matamento da Amazônia e das florestas e pela reforma agrária 
popular e lutar contra o projeto de lei 6299 (PL do veneno) re-
centemente aprovado na Câmara dos Deputados.

Não menos importantes são as lutas em torno da pauta de 
enfrentamento ao racismo e as lutas antipatriarcais do movi-
mento feminista e LGBT+. No último 4 de dezembro foram real-
izados atos convocados pelo movimento de mulheres e femin-
ista com a palavra de ordem “Ele nunca mais”, numa tentativa 
de recolocar o movimento feminista nas lutas políticas. Lem-
bramos o grande impacto que teve o movimento “Ele não!” das 
últimas eleições contra a candidatura de Bolsonaro.
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REFORMA DO ENSINO MÉDIO: UM  
COMBATE NECESSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO 

DA CLASSE TRABALHADORA. 

Ao longo dos últimos anos, nos Governos Temer e Bolsonaro, 
acompanhamos uma série de propagandas do Ministério da 
Educação, a fim de promover seu Novo Ensino Médio. Como 
trabalhadores/as da Educação, é fundamental que analisemos 
o que se apresenta por trás de discursos rasos e sorrisos bonitos, 
nos instrumentalizando para organizar a juventude e a classe 
trabalhadora para resistir ao conjunto de ataques, apontar mel-
hores cenários para a Educação e lutar para a concretização de 
uma realidade diferente da desenhada pela classe dominante. 

Com a agudização da crise do capitalismo a partir de 2008, 
intensificada no Brasil, – por ser um país periférico, de capital-
ismo dependente – a classe dominante brasileira deve dar re-
spostas para manter seu domínio na sociedade, ainda que as 
consequências para o resto da população sejam dramáticas, 
como podemos vivenciar agora na pandemia. 

O capitalismo é uma forma de produzir a vida a partir da 
seguinte lógica: lucrar hoje para lucrar ainda mais amanhã, in-
dependente dos custos sociais – e até mesmo naturais – dessa 
forma irracional de organizar a sociedade. Para isso, desempre-
go em massa, retirada de direitos, subemprego e vagas cada vez 
mais precarizadas, desinvestimento público, esgotamento dos 
recursos naturais, tudo isso é visto como um “mal necessário”, 
ou até mesmo desejável, em prol da acumulação de riquezas 
nas mãos da burguesia, que é o ÚNICO objetivo do capitalismo. 
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Só que, como convencer as pessoas da classe trabalhadora 
que elas devem viver uma vida cada vez mais miserável, de-
sprovida de direitos e possibilidades, para que a burguesia possa 
lucrar mais a cada dia e fazer com que elas achem isso natural 
ou mesmo bom? Bem, uma dessas maneiras está justamente 
na Reforma do Ensino Médio. Por que? 

A Reforma do Ensino Médio foi aprovada a toque de caixa, 
contra a vontade de estudantes e trabalhadores e trabalhado-
ras da Educação (lembram-se das milhares de escolas ocupa-
das contra a Reforma do Ensino Médio em 2016?), tem como 
um de seus pilares a formação da juventude trabalhadora para 
esta vida miserável. Como? A partir da falácia de que estudantes 
poderão escolher aquilo que irão estudar.

A “justificativa” utilizada para aprovação da Reforma do En-
sino Médio pelo Governo Temer e pelo conglomerado empre-
sarial que o apoiou (Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayr-
ton Senna, além do famigerado “Todos pela Educação”) é que 
a juventude abandonava a escola. Em sua lógica de argumen-
tação, desconsideram as condições de vida, a necessidade de 
trabalhar e contribuir no sustento de sua casa, além do suca-
teamento da educação pública, atacando e classificando as es-
colas como “desinteressantes”, “teóricas” etc. Em resumo: a bur-
guesia alega que a educação é “chata” e, por isso, a juventude 
abandona a educação. 

Logo, qual a solução para este problema? Tornar a educação 
“interessante”. E como fazer isso? Garantir um suposto “protag-
onismo juvenil” em que a juventude teria o “direito a escolher” 
aquilo que iria estudar na escola. Afinal de contas, em que con-
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siste esse direito à escolha? É muito simples. A Reforma do Ensi-
no Médio simplesmente pega o currículo das escolas públicas e 
faz uma redução BRUTAL da carga horária das disciplinas, exce-
to Matemática e Língua Portuguesa, (Filosofia, Biologia, Quími-
ca, Educação Física, etc.) a fim de que a carga horária “gerada” a 
partir dessa redução possa ser utilizada pelo(a) estudante para 
“escolher o que irá estudar”. Contudo, isso tem vários pontos 
dramáticos para a formação da juventude.

Primeiro: além dessa redução de carga horária, que obvia-
mente gera perdas para a juventude, há a diluição destas dis-
ciplinas em áreas do conhecimento (um conjunto de com-
petências de disciplinas afins – História, Sociologia, Filosofia e 
Geografia computam UMA área do conhecimento, por exem-
plo), isto é, retira a obrigatoriedade de que, mesmo com essa 
caga horária reduzida, o/a estudante tenha aula da disciplina 
específica, para que tenha aula de competências dessas áreas. 

O que é uma competência para a burguesia? São habilidades 
de caráter prático, com conhecimentos superficiais, e um de-
senvolvimento focado, quase que exclusivo, de valores/atitudes/
comportamentos a fim de formar uma trabalhadora eficiente, 
útil, engajada e que, PRINCIPALMENTE, não questione/critique 
suas condições de vida e trabalho. 

Logo, mesmo com a POUCA carga horária disciplinar que 
restou para a juventude, entendendo a disciplina escolar como 
espaço de acesso aos conhecimentos científicos sistematiza-
dos relevantes produzidos pela humanidade, haverá uma lim-
itação deste acesso, já que a escola deverá focar seu trabalho 
na adequação de comportamentos, que tornem a juventude 
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uma mão de obra mais barata, mais eficiente e, acima de tudo, 
obediente e dócil.

Segundo: e a nova carga horária gerada? Deve ser oferecida 
na forma de “Itinerários Formativos”, de caráter complementar 
à carga horária da Formação Geral Básica vista acima. Esses Itin-
erários podem ser compostos por disciplinas, projetos extracur-
riculares, laboratórios, e, acreditem se quiserem, até trabalhos 
voluntários. Teoricamente, o direito à escolha será exercido com 
a juventude “optando” por algum Itinerário Formativo existente 
em sua escola, ou na rede estadual. 

Mas, na prática, como isso funciona? A Lei da Reforma do 
Ensino Médio diz o seguinte: “O currículo do Ensino Médio será 
composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerári-
os formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta 
de diferentes arranjos curriculares, conforme [...] a possibilidade 
dos sistemas de ensino”. Ora, a oferta desses itinerários, apesar 
de uma suposta variedade que daria a possibilidade de escolha 
para a juventude, é limitada àquilo que a escolha pode oferecer 
em termos de infraestrutura (salas de aulas, laboratórios, etc.), 
corpo técnico e docente (quantidade de professores e profes-
soras de determinada disciplina, quantidade de funcionários/as 
de manutenção, apoio pedagógico, etc.). 

 Como assim? Sabemos as condições precárias da escola 
pública, da falta de concursos, da ausência de recursos – quad-
ro potencializado com o Teto de Gastos e com as tentativas de 
ataques por meio da PEC 32/2020 (contrarreforma administra-
tiva). Então, se uma rede estadual não faz concursos para do-
centes e há poucos docentes de História e poucas docentes de 
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Química, os governos estaduais podem simplesmente privar a 
juventude dos conhecimentos dessas disciplinas. Dessa forma, 
o primeiro ponto é que a Reforma do Ensino Médio legitima por 
meio de uma mudança curricular a premissa burguesa de re-
dução brutal de investimentos na educação pública, tornando 
desnecessária a contratação de trabalhadores e trabalhadoras 
da educação a partir dessa restrição curricular, com a retirada 
da obrigatoriedade do ensino de todas as disciplinas. 

A Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018 do CNE, em seu 
artigo 12, diz o seguinte: “Os sistemas de ensino devem garantir 
a oferta de mais de um itinerário formativo em cada município, 
em áreas distintas”. Isto significa que as escolas estaduais local-
izadas em um mesmo município somente terão a obrigação 
de oferecer, no limite, DOIS tipos de Itinerários distintos. Aqui, 
há um complemento do que vimos acima: as tão faladas di-
versidade e escolha são uma falácia, já que em um município 
inteiro é possível haver apenas DOIS tipos de Itinerário Form-
ativo. Se não há diversidade de Itinerários em uma escola, não 
há escolha, é simples assim, pois, a juventude teria que estudar 
longe, talvez em outro município, para poder estudar aquilo 
que gostaria. 

Terceiro e último, mas não menos importante: os Itinerários 
têm um outro ponto agravante, para não dizer dramático: a in-
clusão na grade horária de disciplinas voltadas exclusivamente 
para o “comportamento” e formação moral da juventude, os fa-
mosos “projetos de vida”. 

O Projeto de Vida nada mais é que a inclusão na escola, na 
forma de uma disciplina oficial, de um código de valores bur-
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gueses que têm o propósito de naturalizar as condições pre-
cárias e miseráveis de vida da classe trabalhadora, evitar quais-
quer tipos de questionamentos, além de estimular ao último 
grau o individualismo. Enquanto são promovidas contrarrefor-
mas como a da Previdência e a Trabalhista, com apoio da mídia 
hegemônica, promove-se nas instituições escolares uma aula 
de: “como se virar em uma sociedade sem empregos, sem di-
reitos”, colocando toda responsabilidade dos problemas sociais 
sobre a juventude. Ou seja, se você, estudante, não tem empre-
go, a culpa é sua, que não construiu bem o seu projeto de vida, 
não aprendendo com a perspectiva empreendedora ou não 
tendo se esforçado tanto para merecer o sucesso.

É a radicalização da meritocracia, da culpabilização e crimi-
nalização de juventude trabalhadora, periférica, que, em teoria, 
terá todas as condições e conhecimentos necessários para as-
cender socialmente, para “vencer na vida”. 

Com isso, podemos chamar a Reforma do Ensino Médio 
de um ajuste brutal no nível educacional aos interesses e 
necessidades da burguesia brasileira. É a tentativa mais 
perversa de retirar da classe trabalhadora a menor chance 
de refletir, questionar e transformar a realidade, transfor-
mando a escola em um centro exclusivo de preparação 
moral da juventude e de sua responsabilização pelos 
grandes problemas sociais que nos assolam. 

Um dos pontos mais brutais da famigerada Reforma do En-
sino Médio é a “legalização da precarização”. Por que? Bem, a 
grade curricular anterior à Reforma possuía a obrigatoriedade 
do trato pedagógico de todas as disciplinas, o que pressupunha 
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a existência nas escolas de professoras/es formadas/os especifi-
camente nessas disciplinas. Dessa forma, a ausência de profes-
soras/es das disciplinas, por mais que fosse um dado concreto, 
era uma ilegalidade, o que gerava abertura para mecanismos 
de pressão pela realização de concurso para a contratação de 
mais profissionais.

Entretanto, essa situação se modifica radicalmente após a 
Reforma. Como já vimos, um dos aspectos centrais da “nova” 
organização curricular é o fim das disciplinas e o trabalho por 
“área de conhecimentos”. Vamos relembrar: em linhas gerais, 
isso significa que não haverá mais a obrigatoriedade do ensino 
na escola de conhecimentos de todas as disciplinas, mas um 
conjunto de “competências” superficiais (práticas, atitudes e 
valores) de uma grande área de conhecimento.

Consequentemente, a escola não precisará mais de profes-
soras de geografia ou professores de história, e por aí vai, pois, 
para o trabalho pedagógico, será necessário apenas que a pro-
fessora seja formada em alguma/qualquer disciplina daquelas 
que compõem uma determinada área de conhecimento. É o 
fim da obrigatoriedade de contratação/concurso para profes-
soras/es de todas as disciplinas. E a carência de professoras/es, 
em vez de uma “ilegalidade”, se tornará até mesmo desejável, 
para ocorrer um trabalho supostamente “integrado ou flexível”.

Em suma, antes da Reforma, a ausência de professoras/es 
de todas as disciplinas seria uma das facetas da precarização 
da educação pública, pois se entendia a necessidade de ter 
especialistas devidamente formadas/os em todos os campos 
de conhecimento. Agora, tal cenário se torna algo bom, já que 



27

o papel da escola é o trabalho com “competências práticas e 
comportamentos”, o que “qualquer pessoa pode fazer”.

Outro ponto importante na retirada de direitos de tra-
balhadoras/es da educação é a redução brutal da carga horária 
obrigatória que a juventude possui na escola. Antes da Refor-
ma, a juventude teria que passar 800 horas anuais (2400 ho-
ras em 3 anos de Ensino Médio) na escola. Com a Reforma do 
Ensino Médio, apesar de uma carga horária anual de 1000 ho-
ras (3000 horas em 3 anos de Ensino Médio), a obrigatoriedade 
cai para 600 horas anuais ou 1800 horas em 3 anos (Formação 
Geral Básica oferecida obrigatoriamente na própria escola), en-
quanto as outras 400 horas anuais ou 1200 horas trienais serão 
cumpridas por meio de Itinerários Formativos, que podem ser 
cumpridas à distância, ou mesmo em “instituições parceiras”, 
geralmente privadas.

Ora, se haverá estudantes por menos tempo na escola, a 
consequência direta disso é a menor necessidade de profissio-
nais contratados/as: isso inclui pessoal de alimentação, limpeza, 
manutenção, disciplina, apoio administrativo e pedagógico, 
não afeta somente professoras/es como se poderia pensar. Isso 
não implica apenas em uma menor contratação de profission-
ais, mas também em menor investimento em infraestrutura e 
alimentação de estudantes, por exemplo.

Os Itinerários Formativos, segundo a Reforma do Ensino 
Médio e as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio, devem ser oferecidos “de acordo com as possibilidades 
do sistema de ensino” e com a obrigatoriedade de “mais de um 
por município”.
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Recordemos as consequências disso: 1 – aquilo que pode 
ser oferecido nos Itinerários em termos de disciplinas, projetos, 
etc., será apenas o que for possível mediante as condições in-
fraestruturais da escola (quadras, laboratórios, pátios, biblioteca, 
quando existirem), assim como de profissionais disponíveis. Ou 
seja, não há a obrigatoriedade de, por exemplo, ter professoras/
es formadas/os em diversas áreas, já que o Itinerário oferecido 
na escola é aquilo que “for possível” – voltamos à “legalização 
da precarização”; 2 – se um município só tiver dois Itinerários 
em todas as suas escolas, haverá professoras/es que não se en-
caixarão neles, sendo muitas vezes forçados a se mudar de mu-
nicípio ou se submeter a lecionar aula de “competências” para 
as quais não possuem formação. Independente do que ocorra, 
o certo é que as/os professoras/es estão cada vez mais sujeitas/
os a toda sorte de assédio para garantir sua permanência nas 
escolas e, no limite, nos municípios onde se encontram e para 
onde estruturaram suas vidas e vidas de suas famílias, sob risco 
de inúmeros prejuízos.

Além disso, como a quantidade de profissionais necessári-
os/as para manter a escola em funcionamento será cada vez 
menor, obviamente, pensando na luta de classes, o poder de 
barganha e de luta da classe trabalhadora será menor nos en-
frentamentos. Os/as profissionais podem ficar cada vez mais 
frágeis em situações de assédio, pois os riscos de transferência 
compulsória e redistribuições aleatórias aumentam.

Por exemplo, é quase um consenso entre docentes que o 
famigerado “projeto de vida” é um engodo. Todavia, enquan-
to ele é alçado à condição de um componente curricular 
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obrigatório, presente em todos os anos do Ensino Médio, todas 
as demais disciplinas “perdem carga horária”. Inclusive, deixam 
de ser ministradas em determinados anos do Ensino Médio, 
tornando-se uma opção de sobrevivência para o/a professor/a 
não ser transferido/a de escola. Ou seja, por mais que o/a pro-
fessor/a não concorde com o projeto de vida, e com a Reforma 
do Ensino Médio propriamente dita, muitas vezes atuar nessa 
seara será uma questão de sobrevivência.

Destacamos igualmente a implementação do absurdo 
“notório saber” para a contratação de docentes. Em linhas 
gerais, o “notório saber” é uma espécie de reconhecimento 
de “saberes e competências” de profissionais de algum ramo 
técnico para que possam lecionar em cursos e disciplinas de 
caráter técnico-profissionalizante no “Novo Ensino Médio”.

Vamos pensar nas implicações disso para a escola. Em 
primeiro lugar, há a “legalização do bico”, ou seja, como vive-
mos uma crise enorme, que afeta todos os segmentos da vida, 
retira direitos, precariza o trabalho, lecionar sem que haja a devi-
da formação, como maneira de sobreviver, torna-se uma opção 
interessante. Assim, pessoas sem a formação necessária terão 
seus “saberes e competências” certificados por instituições de 
procedência duvidosa e ficarão aptas a lecionarem nas escolas, 
precarizando o processo educativo, o que não significa culpabi-
lizá-las por tentarem sobreviver, muito pelo contrário.

O segundo aspecto é a forma de contratação desses/as 
profissionais. Já vivemos em um contexto de contratação de 
professores/as por licitação de menor custo, “professor uber”, e 
toda sorte de precarizações que envolvem contratos temporári-
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os sem direitos trabalhistas, sem vínculos formais. A contratação 
de docentes pelo “notório saber”, de forma precarizada, vai am-
pliar a formação de uma cisão na categoria: concursados/as x 
temporários/as, ou até mesmo terceirizados/as. Tendo em vista 
que o grau de segurança de temporários/as e terceirizados/as 
no emprego é infinitamente menor, a sua capacidade de con-
testação diminui, sua sujeição a assédios aumenta, e, como um 
todo, enfraquece a capacidade de mobilização das trabalhado-
ras/es da educação. É um processo aprofundado de divisão da 
classe por meio da precarização, que obstrui os processos de 
luta e mobilização.

Indo além, apesar de pensarmos em termos de discipli-
nas “técnicas” para a ocupação de profissionais oriundos/
as do notório saber, sabemos que não ficará apenas nisso. 
Por exemplo, qual o notório saber que é necessário para 
ministrar aulas em um Itinerário técnico de empreende-
dorismo? Não sabemos, já que não sabemos inclusive o 
que seria uma formação técnica em empreendedorismo, 
joga-se com o esvaziamento curricular a fim de que se 
possa fazer qualquer coisa que se deseje.

Igualmente, os Itinerários técnicos são compostos por eletivas 
que não necessariamente compreendem o aspecto profission-
alizante. O que isso significa? É possível deslocar competências 
da Formação Geral Básica para o Itinerário Técnico e ter alguém 
não formado/a naquela área ministrando as aulas. Por exemplo, 
num Itinerário de Empreendedorismo, é possível ter uma aula 
de “Matemática Empreendedora”, que não será ministrada por 
uma professora de Matemática, mas alguém sem qualquer 
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formação pedagógica, reconhecida/o pelo notório saber. Isto 
é, aumentará a quantidade de professoras/es contratadas/os 
de forma precária, sem formação na área, além de ampliar a 
exploração da cisão entre a classe trabalhadora no campo da 
educação.

Em linhas gerais, podemos ver que, se os impactos sociais 
da Reforma do Ensino Médio para a juventude estudante da 
classe trabalhadora são nefastos, eles não são menos piores 
para o conjunto de trabalhadoras/es da educação pública. Por 
meio de um profundo rearranjo curricular, a Reforma torna 
desnecessária a contratação de trabalhadoras/es da educação, 
em especial de professoras/es. Haverá uma brutal redução de 
investimentos e estrutura, além, é claro, de contratação e con-
cursos de trabalhadoras/es; esses/as profissionais estarão cada 
vez mais sujeitos/as a casos de assédio e perseguição; por fim, a 
cereja do bolo é o “notório saber” que expande e agrava o quad-
ro já existente de contratações e vagas precárias de trabalho na 
escola, terceirizações, além de promover uma divisão na classe, 
enfraquecendo as suas lutas e organização

O último aspecto que gostaríamos de analisar mais a fun-
do é a relação do “Novo Ensino Médio” com a privatização da 
educação pública, que não é um movimento recente, muito 
menos que se inicia com a Reforma do Ensino Médio. Já há, 
em andamento, uma série de mecanismos de privatização da 
educação pública e de transferência de verba pública para a 
iniciativa privada: as bolsas estudantis em detrimento da con-
strução de instituições de educação pública (FIES; PROUNI; 
mais recentemente, as bolsas para a matrícula em creches 
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privadas; as propostas de vouchers escolares; e as escolas Char-
ter); a aquisição de materiais didáticos privados, como ocorre no 
próprio Programa Nacional do Livro Didático, que alimenta as 
grandes editoras privadas, em vez de estimular e dar condições 
de trabalho para que os/as próprias profissionais das redes pú-
blicas produzam seus materiais; as Parcerias Público-Privadas 
como um todo, e, especialmente com organizações como 
Instituto Ayrton Senna e Fundação Roberto Marinho, para 
aquisições de materiais didáticos extremamente precárias e 
de baixíssima qualidade, além de “cursos de capacitação” para 
trabalhadoras/es da educação; e a transferência da gestão de 
escolas públicas para a iniciativa privada. Por fim, gostaríamos 
de destacar a ausência de parcerias com setores produtores de 
agricultura familiar e limpa, como o MST, para fornecimento de 
alimentação escolar em prol da celebração de contratos com 
empresas de procedência duvidosa, geralmente apadrinhadas 
por políticos da região onde se situa a instituição escolar.

Ora, mas se a privatização já está em andamento, o que a 
Reforma do Ensino Médio traz de novo? “O Novo Ensino Médio” 
explicita a possibilidade de subordinação da organização cur-
ricular da escola aos interesses privados, por meio da instituição 
dos Itinerários Formativos. A Resolução 03 do CNE, que trata das 
novas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio, diz o seguinte: 
“Para garantir a oferta de diferentes itinerários formativos, podem 
ser estabelecidas parcerias entre diferentes instituições de ensi-
no, desde que sejam previamente credenciadas pelos sistemas 
de ensino, podendo os órgãos normativos em conjunto atuarem 
como harmonizador dos critérios para credenciamento”. 
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Isto é, sob o pretexto de garantir uma maior diversidade na ofer-
ta de Itinerários, o que já vimos que não existirá, já que a obrigação 
de oferta de Itinerários Formativos distintos é de “mais de um por 
município”, abre-se a possibilidade que eles sejam ofertados 
por instituições privadas, por meio das famigeradas “parcerias”. 
Além desta possibilidade aberta, outra consequência possível 
que pode ser multiplicada em instituições, é a adoção de ed-
itais para docentes voluntários. Usando a argumentação fala-
ciosa dos(as) educadores(as) ganharem experiência pedagógi-
ca, governantes e administrações escolares podem apelar para 
uma espécie de “Amigos da Escola”, por meio deste voluntar-
iado, para cobrir a sobrecarga de trabalho docente, enquanto 
cada vez menos abrem-se vagas oriundas de concursos públi-
cos. No caso do setor administrativo, a situação já tem ocorrido, 
com a extinção de profissões e a consequente terceirização de 
áreas como segurança, limpeza e alimentação.

Retornando aos famigerados itinerários formativos, gar-
ante-se que quase metade da carga horária e grade curricular 
da juventude da classe trabalhadora sejam ofertadas pela inici-
ativa privada, o que, como podemos imaginar, pode significar 
uma transferência de recursos, no mínimo, proporcionais. O que 
isso significa? Se a instituição privada vai arcar com, no mínimo, 
40% da jornada estudantil, não é impossível supormos, que ela 
pode vir a receber, no mínimo, 40% dos recursos públicos que 
seriam destinados à escola pública. Abrem-se, ainda mais, as 
janelas para a apropriação do fundo público por parte da inici-
ativa privada. 

Todavia, esse quadro se mostra ainda mais preocupante, 
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quando observamos que os Itinerários Formativos podem ser 
compostos por: “aulas, cursos, estágios, oficinas, trabalho super-
visionado, atividades de extensão, pesquisa de campo, iniciação 
científica, aprendizagem profissional, participação em tra-
balhos voluntários e demais atividades com intencionalidade 
pedagógica orientadas pelos docentes, assim como podem ser 
realizadas na forma presencial – mediada ou não por tecnolo-
gia – ou à distância, inclusive mediante regime de parceria com 
instituições previamente credenciadas pelo sistema de ensino”, 
segundo a própria Resolução 03/2018. 

O trecho acima nos mostra que, até mesmo tra-
balhos voluntários regulamentados por essas institu-
ições privadas, podem ser contabilizados como oferta 
de grade horária, desde que garantida uma “intencion-
alidade pedagógica”, que não quer dizer efetivamente 
nada, ou, como dizem: “o papel aceita tudo”. 

Esse processo de privatização do ensino médio acaba provo-
cando um enfraquecimento da formação que é entregue de 
bandeja para as instituições privadas. Além disso, o currículo 
acaba sendo esvaziado e a autonomia da proposta pedagógica 
construída pelos profissionais de educação em conjunto com a 
comunidade escolar fica cada vez mais comprometida. Portan-
to, a privatização da escola pública acaba ressiginificando a sua 
função social na busca pela formação crítica e questionadora 
dos trabalhadores como maneira de emancipação humana. E 
transformando a educação pública em mercadoria valiosa aos 
interesses da classe dominante que se apropriam dos recursos 
públicos em detrimento dos interesses da classe trabalhadora.
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A própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vem de 
encontro com esse processo de precarização da formação e 
deve ser analisada como a intenção de se impor na força da lei 
um currículo que é baseado na pedagogia das competências 
socioemocionais (nova roupagem dada a pedagogia das com-
petências).  A BNCC apresenta de forma autoritária a legislação 
educacional, sua única forma de fundamentação teórica, de-
sconsiderando toda a pesquisa e produção científica na área 
da educação, ou seja, toda a sua fundamentação teórica tem 
como referência a pedagogia das competências e a força da lei 
obrigando todo o sistema educacional a incorporar o currículo 
que deve estar a serviço dos exames externos e de larga escala 
como o ENEM e instrumentos como o próprio IDEB que bus-
cam mensurar seu modelo de qualidade educacional baseado 
na lógica dos resultados quantitativos.

Outro ponto importante é que essas atividades podem ocor-
rer à distância, não há a obrigatoriedade nem mesmo de essas 
instituições privadas ofertarem suas instalações para a presença 
de estudantes. Assim, essa carga horária pode ser cumprida 
pela aquisição de uma apostila, como o Instituto Ayrton Senna 
e Fundação Roberto Marinho já realizaram em diversas gestões 
no Estado do Rio de Janeiro. Pode haver a aquisição de tablets 
e aplicativos junto à iniciativa privada, como houve durante o 
período de ensino remoto em decorrência da pandemia. É um 
passo a mais, um baita passo, rumo à total desregulamentação 
da oferta da educação, sob o pretexto de uma modernização e 
diversificação da oferta de Itinerários para a juventude. 

O que está concretamente posto a partir da implementação 
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do “Novo Ensino Médio” é abertura de novos fl ancos para o pro-
cesso de conversão da educação em uma simples mercado-
ria, a ampliação de seu papel para acumulação de capital, além 
da transferência, ainda maior, do controle sobre os currículos 
e o trabalho escolar como um todo. É papel do conjunto dos 
educadores e das educadoras comprometidos(as) com a Edu-
cação Pública o fomento dessas discussões que apresentamos 
ao longo desta série. Precisamos envolver o corpo discente e 
as comunidades das regiões, alertando sobre os perigos con-
tidos nesta Reforma do Ensino Médio, enfrentando as sorri-
dentes propagandas veiculadas pelo Ministério da Educação, 
em horário nobre. Essas discussões e refl exões precisam, ainda, 
ir além de quem atua na Educação Pública. O enfrentamento 
ao Novo Ensino Médio é tarefa da classe trabalhadora brasilei-
ra, que se preocupa com um futuro digno para a juventude, já 
demasiadamente atacada pelas recentes contrarreformas da 
Previdência e Trabalhista e pela Emenda Constitucional que 
impõe o Teto de Gastos.
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