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 Crise da Democracia – crise do público, da ideia de estado social

 Contexto mundial - efeitos de um movimento que se punha em 

marcha desde os anos de 1980 – desregulamentação financeira 

que resultou em crise sistêmica a partir de 2008

 No Brasil, como apresentado no documentário de Petra Costa – a 

fragilidade de nossa democracia e a difícil consolidação desde a 

Constituição de 1988 



 Latinobarómetro: entidade de pesquisa de opinião sediada no 
Chile que, desde 1995 afere, ano a ano, os humores da sociedade 
em 18 países da área

2017 - insatisfação dos brasileiros com a política e suas instituições 
(estamos mais próximos de países como Hunduras, El Salvador, 
Guatemala do que Argentina, Uruguai); 

maioria expressiva dos brasileiros só acreditam na igreja; 

as forças armadas, a política e o Judiciário são relativamente 
confiáveis; 

menos da metade dos cidadãos (43%) se declaram democratas 
convictos, já a maioria se divide entre os poucos que dizem preferir 
um regime autoritário e os muitos para quem tanto faz



 Esses dados sobre o Brasil se repetem desde 1995; 

cerca de 97% acreditam que governo serve aos poderosos; 

 ...o problema emerge quando entram em cena figuras 

empenhadas em explorar a insatisfação e desconfiança dos 
eleitores seja qual for seu custo para a democracia (Maria Hermínia 

Tavares de Almeida em Os insatisfeitos e a democracia, Folha de 

São Paulo, 15 de agosto de 2018)



 Avanço do pensamento reacionário e que coloca em xeque o 

conhecimento científico (Pesquisa da Gallup de 2018, divulgada no 
Jornal O Globo em 21/06/2019, apresenta que um terço dos 

brasileiros desconfia da ciência) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/um-terco-dos-brasileiros-

desconfia-da-ciencia-23754327

 Quase metade dos brasileiros afirmaram que "a ciência discorda 

da minha religião" e, desses, 75% disseram que "quando ciência e 

religião discordam, escolho a religião".

https://oglobo.globo.com/sociedade/um-terco-dos-brasileiros-desconfia-da-ciencia-23754327


 A forma como vivemos determina profundamente a forma como 
pensamos e sentimos (Reginaldo Moraes, 2019) – SENNETT, Richard. 
A Corrosão do Caráter. RJ: Record, 1999.

 Mudanças na forma como vivemos: reformas macroeconômicas 

liberais (privatizantes) afetam radicalmente nosso modo de 
sobrevivência, especialmente com os bens e serviços públicos 

(privado é sinônimo de bom); terceirização e flexibilização das leis 
trabalhistas (empreendedorismo e maior liberdade do trabalhador)

 Relação generalizada de mercado com educação, saúde, 
transporte, água... Com a vida! Afeta a forma como pensamos

 E a democracia? E a educação pública? E a Universidade?



FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

 Inúmeras alterações sofridas pela Constituição desde 1988 
Paulatina desvinculação dos recursos para manutenção e 
desenvolvimento da educação (em especial de 1994 a 2010)

 PEC 95 de 2016 – o golpe fatal – governos federal, estaduais e 
municipais (caso aprovem em suas constituições e/ou leis 

orgânicas) não precisarão aplicar o previsto no artigo 212 da 

Constituição caso tais gastos superem os do ano anterior corrigidos 

pelo índice oficial da inflação



Art. 212. 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, 

da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 



 EDUCAÇÃO BÁSICA:

FUNDEB (2007) – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica (creches, educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio e EJA) – previsão de duração até 2020

Redistribuição de recursos com vistas a reduzir desigualdades –

incluindo piso salarial do magistério

Para cerca de mil municípios os recursos do FUNDEB representam em 

torno de 80% dos recursos para educação



 Bloqueio de 2,4 bilhões de reais da educação básica na gestão de 

Bolsonaro (https://exame.abril.com.br/brasil/mec-contraria-
discurso-e-tira-verba-da-educacao-basica-alem-de-faculdades/)

 Aprofundamento da desigualdade entre Estados e municípios; risco 

para manutenção de um patrimônio do país; 

 Eleição de Bolsonaro é terreno fértil para ampliação do discurso de 

que “Educação Pública não precisa ser Estatal” (Matéria do Jornal 

NEXO – 21 de junho de 2019) – “Não podemos mais manter a 

mentalidade retrógrada de que ensino público é sinônimo de 
estatal, ou seja, cuja propriedade e operação sejam exclusivas do 

Estado” 

https://exame.abril.com.br/brasil/mec-contraria-discurso-e-tira-verba-da-educacao-basica-alem-de-faculdades/


“Precisamos, portanto, enxergar a iniciativa privada sem tabus, e tê-la 

como parceira da educação pública, que pode e deve nos ajudar a 
reverter o atual cenário”

Para os deputados federais Tiago Mitraud (NOVO/MG) e Marcelo

Calero (Cidadania(antigoPPS)/RJ) – a razão de ser do FUNDEB é o 

aluno e não a estrutura, portanto, propõem emenda que permita que 
o recurso do fundo também possa ser usado para financiar bolsas de 

estudo em escolas da rede privada (vouchers) e para contratar 

escolas conveniadas (Charter Schools) 



 ENSINO SUPERIOR:

Valor aprovado para o Ministério de Ciência e Tecnologia em 2018 é 
cerca de 19% menor que no ano anterior

Os cortes praticados colocam o Brasil na contramão da história, se 
tomarmos como referência os países mais desenvolvidos que investem de 
maneira acentuada em CT&I. (Ildeu de Castro Moreira, in Ciência e 
Cultura, v. 70, n. 1, jan/mar 2018)

04/06/2019 – anúncio de novos cortes – contingenciamento de 2.724 
bolsas (2,9% do total) 

Critério a nota do programa (programas nota 3 e 4): aprofundamento da 
competição e aprofundamento da desigualdade de acesso a pós-
graduação no país

Programas em Educação: região norte 61,54% com nota 3; Centro-Oeste 
e Nordeste 43,75% e 42,42%; Sudeste e Sul 30% e 18,18%



DISPUTA CULTURAL

 Projeto “Escola sem Partido” – princípio da educação como 

mercadoria, fonte de inspiração é o Código de Defesa do 
Consumidor

 “Papel do professor é ensinar”: visão técnica e instrumental do 
ensino

 Contrários aos princípios freirianos

 Ataque ao conhecimento científico; tempo da pós-verdade (fatos 

objetivos tem menos influência em moldar a opinião pública do 

que emoções e crenças pessoais)



Na 3ª edição do livro Ideologia e Currículo (2005) – o retorno a 

compreensões rasas de ciência, a busca de soluções técnicas 
baseadas nessas compreensões, um novo gerencialmente que se 

baseia no aspecto massificante de um regime em que se ‘mede 

qualquer coisa que aconteça nas salas de aula’, a redução da 

educação às habilidades voltadas ao mercado de trabalho e a 

cultura do poder – essas coisas não são ficção. Deparamo-nos com 

elas todos os dias... (p. 13)

...O ressurgimento das posições conservadoras é uma tentativa de 

reconquistar o poder hegemônico, ameaçado por mulheres, negros e 

outros... (p. 26)



 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES:

Desde LDB 1996 – nível superior

Majoritariamente em instituição privada e prioritariamente em EAD –

mercado de cursos de formação de professores

Resolução 2 de 2015 – princípios caros à formação



Formação de professor – compromisso público de Estado

Compromisso com projeto social – justo, contra discriminação, 

emancipação dos indivíduos e grupos sociais

Articulação entre teoria e prática

Articulação sistema de ensino e instituição formadora

Reconhecimento instituições de educação básica como necessárias 

para formação dos profissionais do magistério



Projeto formador sob sólida base teórica e interdisciplinar

Articulação entre formação inicial e continuada

Ampliar a visão e atuação do profissional 

Obrigatoriedade de inserção dos estudantes de licenciatura em 

instituições de educação básica da rede pública - “espaço 

privilegiado da práxis docente”



Tentativa de controlar e padronizar essa formação a partir da BNCC –

audiência com o CNE 04/07/2019 – vincula o prazo anterior de 4 anos 
para adequação dos currículos à Resolução (se encerraria em julho 

desse ano), para o prazo máximo de 2 anos de adequação a partir 

da publicação da BNCC para formação de professores

BNCC – que se articula às bases da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, e a base do Ensino Médio

Ensino Médio – itinerários formativos; formação técnica e profissional 

(desregulamentado – forte vínculo com setor produtivo) – coloca em 
risco projetos tradicionais como Institutos Federais



POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO 

(DES)GOVERNO BOLSONARO

 Articuladas com o projeto de país ao qual ele está servindo: 

Desmonte do país e fim de direitos

Dependência econômica, científica e tecnológica (em especial dos 

EUA)

Concentração de riqueza 

Aprofundamento da desigualdade regional no país

Fechamento do regime político



...Assim como em 1968 não se resumiu ao Ato Institucional número 5, 

sendo também a época de confrontos destemidos contra a ditadura, 
milhões de brasileiros foram à luta em 2018 contra o obscurantismo. 
Suas batalhas constituíram passagens comoventes. (MAGALHÃES, 

Mário. Sobre Lutas e Lágrimas: uma biografia de 2018. RJ: Editora 

Record, 2019


