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A educação e sua política e organização não são processos imparciais e 

apenas técnicos. A construção de políticas públicas para educação são espaços 

disputados e palco da luta de classes em que se escancara as demandas dos 

trabalhadores frente o direito à educação e as exigências das classes 

capitalistas com intuito de tornar esse direito em capital, tornar a educação em 

capital (RIKOWSKI, 2017). 

 
NOVO FUNDEB 

 

Como exemplo do processo de disputa política da educação foi a 

construção do Novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Diversas foram 

as dificuldades na construção de um novo instrumento de financiamento da 

educação básica que pudesse culminar num avanço estrutural da qualidade, do 

acesso e da permanência na educação. 

Houveram diversos agentes políticos como Tábata Amaral (PDT2 - São 

Paulo), Felipe Rigoni (NOVO3 - Espírito Santo) e Tiago Mitraud (NOVO - Minas 

Gerais) que na disputa das Câmara dos Deputados apresentavam em suas 

emendas um projeto de política neoliberal que consistia na diminuição dos 

valores da complementação da União no novo Fundeb, assim como as defesas 

do Todos Pela Educação que na mesma linha defenderam desde o início da 

disputa a manutenção do valor da complementação da União ou um aumento 

irrisório de 5%. Colocando, a partir de seu projeto político da educação, que 

não havia necessidade de adicionar tanto recurso público para educação, o 
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problema era “técnico”, o problema é de saber “gerir” a máquina escolar. 

Esses discursos defendem um projeto político neoliberal de diminuição do 

Estado, no sentido de precarizar cada vez mais os serviços públicos com o 

intuito de fomentar a abertura da organização estatal e dos recursos públicos 

para as entidades privadas, para a rede privada de educação. O objetivo final 

é de tornar a educação em capital e os grandes aglomerados de educação 

poderem lucrar com o processo formativo do ser humano. 

Apesar dessas tentativas houveram grandes avanços políticos na 

construção da Emenda Constitucional 108/2020, com um aumento na 

complementação da União, constitucionalização do Custo Aluno-Qualidade e do 

próprio Fundeb, rearranjos da distribuição dos valores entre outros pontos. O 

Novo Fundeb acabou se tornando um projeto em consenso entre as instituições 

e agentes políticos envolvidos, mas, de acordo com o projeto político de 

Eduardo Leite (PSDB4), governador do Rio Grande do Sul (RS), a reformulação 

do Novo Fundeb não foi importante para a educação. Ao encontro da proposta 

do governo federal Bolsonaro-Mourão, o governador do RS foi um dos poucos 

a não assinar a carta de apoio dos governadores do Brasil para a aprovação da 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Novo Fundeb. 

Na carta os governadores apoiam a construção do Novo Fundeb e 

destacam a importância do fundo, principal mecanismo de financiamento da 

educação básica pública e que ele garante um patamar mínimo de investimento 

por aluno em todo o país, reduzindo desigualdades e pedem a aprovação do 

Novo Fundeb. 

 
REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Dentro da disputa política do Novo Fundeb havia a destinação de 

utilização de no mínimo 70% do fundo à remuneração dos educadores (as) em 

que foi para votação e a bancada do NOVO, em especial o deputado Marcel Van 

Hattem do RS, pressionou para a “flexibilização” do orçamento público, com a 
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justificativa que essa proposta engessaria os dirigentes políticos, na sua 

essência essa proposta previa a possibilidade de flexibilizar a verba do Fundo 

para serem utilizados de outras formas. 

O pagamento de profissionais da educação e valorização dos (as) 

professores (as)é uma problemática constante nos governos do RS, um projeto 

político que se ausenta de debater financiamento da educação básica, com 

salários estaduais do magistério cortados e parcelados, o que existe no RS é 

uma DESvalorização profissional e uma desumanização dos trabalhadores da 

educação. 

Segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio 

Grande do Sul (CPERS) em seu jornal Sineta (2020) o “[...] primeiro ano de 

gestão Eduardo Leite (PSDB) investiu 5,7% a menos em educação com recursos 

próprios frente a 2018”, em plena pandemia o governador mantém sua política 

de cortar e descontar salário dos professores do estado, além de um ataque a 

educação pública é uma política de extermínio da população rio grandense, 

sendo que muitas famílias são sustentadas com os salários dos e das 

professores (as) estaduais. 

Ainda é uma batalha na cidade de Pelotas-RS sob o governo de Paula 

Mascarenhas (PSDB5), onde atuo como professora dos anos iniciais da rede 

municipal, que há anos se luta pelo pagamento do piso nacional das 

profissionais do magistério, garantido por lei. 

Isso demonstra o que foi colocado no início de um projeto político e uma 

agenda econômico neoliberal em andamento baseada no esvaziamento das 

políticas públicas, desvalorização do serviço público no sentido de precarizar o 

Estado e os direitos para a entrega do patrimônio público para iniciativas 

privadas privatizarem os processos educativos. 

 
PRIVATIZAÇÃO DA E NA EDUCAÇÃO 

 

A privatização aparece de diversas formas nos processos educativos, 
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tanto de forma direta pela oferta de serviços da rede privada como de forma 

indireta como as aplicações das Parcerias Público-Privadas (PPP), em que as 

empresas privadas tomam controle da educação sem o envolvimento de 

propriedade, baseada no contrato entre governos locais, regionais ou nacionais 

e suas agências e prestadores de serviço privados de educação (RIKOWSKI, 

2017) 

As PPP acabam por atuar no espaço da Educação Infantil onde há 

demanda por parte da população e o Estado não dá conta. Para atender essa 

demanda os governos locais, como é no caso de Porto Alegre, repassam as 

matrículas públicas para escolas privadas, repassando verba pública para redes 

privadas atenderem demanda do município. 

E a questão não é colocar de uma forma moral se privatização é “boa” ou 

“ruim” mas sim ineficiente, no sentido de efetivar o direito da educação. Por 

que o lucro é um custo extra que os prestadores públicos não possuem, sendo 

assim, existe uma necessidade por parte do setor privado de apertar orçamento 

e aumentar a carga horária dos professores além de outras medidas de redução 

de custos para buscar o lucro. (RIKOWSKI, 2017) 

A política de privatização educacional é a obtenção de lucros, que se 

baseia na capitalização de instituições e serviços educacionais, ou seja, 

educação tornando-se capital, transformando a receita do Estado em lucro 

privado. A privatização educacional é o desenvolvimento, expansão e 

intensificação do capitalismo. Por isso combater e deter a privatização e o 

projeto político neoliberal é deter o avanço do capitalismo. (RIKOWSKI, 2017) 

Pensando todas as disputas políticas e econômicas em torno do projeto 

da e na educação se faz mais presente e iminente a organização e mobilização 

popular para além da institucionalidade, a construção de mediações que 

permitam a consciência política de uma classe enquanto sujeito histórico e 

capaz de transformação do sistema capitalista. 

A construção de espaços de Poder Popular, que se expressa nas ações e 

mobilizações organizadas da classe trabalhadora, tem o intuito de avançar na 

consciência política e no combate das explorações do capitalismo. É através de 
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uma democracia direta e construção da autonomia dos movimentos sociais que 

se evidencia a força política e alternativa de poder. 

Rikowski (2017) nos coloca pontos para uma educação pós-capitalista, 

num intuito de construção de um projeto político popular em que nossos 

espaços educativos devem residir em formas alternativas como cooperativas 

comunais, escolas administradas por professores e estudantes e outros 

trabalhadores da educação. A escola como projeto de um Poder Popular, uma 

escola popular. 

Um desafio para todos (as) educadores (as) que defendem uma educação 

pública, laica e de qualidade, que defendem uma gestão democrática e que 

compreendem que a escola deve ser um espaço mobilizador e de transformação 

da sociedade, um desafio para construir um projeto político socialista de uma 

escola popular, do povo para o povo. 

 
CONSIDERAÇÕES  

 

Ao longo do texto apresento as disputas políticas em volto do projeto da 

educação, os princípios e a função da educação que definem suas políticas e 

ações. É possível perceber que a luta de classes influência nas definições de 

políticas estatais como é no caso do Novo Fundeb, assim como a necessidade 

de fortalecimento e das resistências das organizações sociais em defesa da 

educação pública e da remuneração e valorização dos profissionais da educação 

como se aponta na luta dos professores estaduais do RS e dos professores da 

rede municipal de Pelotas. 

O projeto político parte das demandas econômicas da classe hegemônica, 

ou seja, o caráter econômico do desenvolvimento e expansão do capitalismo 

define as ações políticas e estatais da educação, como é no caso do avanço e 

aprofundamento dos projeto de privatizações, por exemplo as Parcerias 

Público-Privadas de Porto Alegre. 

Isso nos apresenta uma necessidade da organização e mobilização 

popular dentro e para além da institucionalidade, com intuito de construir 
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espaços de consciência política de Poder Popular, poder para o povo e a serviço 

do povo. Princípio que deve reger a organização dos trabalhadores da educação 

no combate do avanço e expansão do capitalismo, da política de privatização 

educacional e as políticas neoliberais. 
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