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INTRODUÇÃO

Iniciamos este texto com uma análise dos processos que nos atingem

como sociedade e os impactos das políticas neoliberais no setor educacional.

É de suma importância que haja inúmeras discussões sobre a atual conjuntura

educacional e suas fragilidades para que seja possível identificar os principais

obstáculos. Nesse sentido, o texto em questão tem por objetivo proporcionar

algumas reflexões que nos levam a compreender a precarização da educação

e atentar aos desafios para a profissão docente em tempos de desmonte das

políticas  públicas.  Compreender  a  lógica  do  processo,  contribui  para  criar

estratégias  e  lidar  com  as  adversidades  por  mais  difícil  que  essas  se

apresentem.

RESULTADOS E/OU DISCUSSÕES

Atualmente, é crescente a onda de ataques à escola pública brasileira.

Estas  por  vezes,  estão  presentes  nos  mais  diversos  campos,  tais  como:

econômico, político, cultural, educacional e emocional. 

Enquanto profissionais da educação básica, percebemos e sofremos com

esse  desmonte  das  políticas  públicas.  Entendemos  a  necessidade  de

discussões a respeito dessas mudanças e dos impactos que isso nos traz, e é

nesse  sentido  que  acreditamos  que  o  conhecimento  possibilita  a  luta  por
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autonomia, criticidade e democracia.

Durante o VII Seminário Internacional de Pesquisa do Grupo de Estudos

e pesquisas  em Política  Educacional  (GREPPE),  Stepen Kless,  afirma que o

mundo todo está seguindo os mesmos conjuntos de políticas de educação, e

isso é resultado de 40 anos de neoliberalismo. Na educação, o neoliberalismo

ofereceu  abordagens  limitadas  para  a  prestação  de  contas,  o  foco  na

mensuração, testes e habilidades básicas, vinculando a educação quase que

exclusivamente  ao  mercado  de  trabalho,  e  talvez,  acima  de  tudo,  a

privatização;  esta  por  sua  vez,  está  presente  em  todos  os  lugares  e

fundamentada na ideologia e na ganância. Dessa forma, as parcerias público-

privadas, despertam o interesse do mercado, pois  mesmo nos países mais

pobres, representam uma grande oportunidade de negócio. 

As  corporações  e  fundações  são  promovidas  como  investidoras  de

impacto na educação, porém esse investimento de impacto tende a ser em

pequena escala,  descoordenado e auto interessado e o principal  problema

com esse tipo de impacto é o mesmo enfrentado pelo setor público com o

financiamento baseado em resultados, o que provoca uma grande distorção

das  proposições  educacionais  e  do  currículo  redirecionado,  inverte  a

responsabilidade  pública  e  o  controle  participativo  e  democrático,

transformando o que deveria ser uma atividade política em algo com sentido

limitado e técnico. 

Ao  falar  sobre  Know  how empresarial,  Kless  afirma  que  estamos

caminhando em direção a uma nova elite governamental e que, infelizmente,

a  trajetória  dominante  em que  todos  os  elementos  do  mundo  estão  é  a

Globalização  Capitalista  Neoliberal.  Afirma  que  o  Banco  Mundial,  o  Fundo

Monetário Internacional (FMI), a Agência dos Estados para o Desenvolvimento

Internacional (USAID), o Departamento de Desenvolvimento Internacional do

Reino Unido (DFID), impulsionam reformas neoliberais e mesmo a UNESCO e a

Unicef caminham na mesma direção.  O FMI nesse contexto de pandemia da

Covid-19,  já  recomenda  programas  de  austeridade,  que  implicará  na

recomendação  de  um  teto  para  folha  de  pagamento  do  setor  público,

limitando a capacidade de governos para contratar professores e profissionais
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de saúde.  Enquanto  isso,  o  Banco  Mundial  que é  uma instituição  pública,

financiada por impostos, que fornece subsídios, empréstimos e conselho por

todo o mundo, é, portanto, a representação de liderança global central e com

explícita  ideologia  neoliberal  dominante,  que  seleciona  e  interpreta  as

pesquisas que se encaixam em sua ideologia, fingindo objetividade e inclusão.

As questões acima levantadas ganham endosso na fala de Costa (2019,

p.42;43)

Os discursos que levaram à indução de melhoria no serviço público com
a  promessa  de  eficiência,  eficácia,  accountability,  qualidade,  maior
aproximação entre cidadão e poder público por meio da participação da
sociedade  civil  na  execução  de  políticas  públicas  sociais,  alteram
profundamente a gestão pública. As iniciativas para superar o modelo
de  administração  burocrática,  considerado  pesado  e  ineficiente  pela
gestão gerencial, mais flexível e, portanto, propensa ao atendimento ao
cidadão,  deram-se  com  as  reformas  neoliberais,  de  orientação
mercadológica, na administração pública de modo a alterar o papel do
estado.

É  nesse  contexto,  guiados  por  um  movimento  de  racionalidade

neoliberal, sob um modelo gerencialista empresarial, que caminhamos rumo a

uma padronização. Convivemos com incertezas, preocupações e constantes

desafios.

Desmontar ou desestruturar as políticas públicas da Educação faz parte

de um projeto neoliberal para que seja alcançado as mudanças tão almejadas

e coordenadas pelo setor mercadológico ao redor de todo o mundo.

A  partir  de  então,  a  desvalorização  profissional,  a  precarização  do

ensino, a dificuldade em garantir o desenvolvimento profissional, a aplicação

dos testes  em larga escala,  são mecanismos de manobra  para  denegrir  a

imagem  da  educação  e  dos  profissionais  que  nela  atuam  e  a  partir  de

justificativas esdrúxulas implantar as reformas que vendem a salvação para

todos os problemas até agora enfrentados.

Acreditamos que uma das maneiras de lidar com essas adversidades

seja através da produção de conhecimento de professores e professoras. A

esse respeito, Libâneo (2018, p.188) afirma que:

A  formação  continuada  consiste  de  ações  de  formação  dentro  da
jornada  de  trabalho  (ajuda  a  professores  iniciantes,  participação  no
projeto  pedagógico  da  escola,  entrevistas  e  reuniões  de  orientação
pedagógica-didática,  grupos  de  estudo,  seminários,  reuniões  de
trabalho para discutir a prática com colegas, pesquisas, minicursos de
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atualização,  estudo  de  caso,  conselhos  de  classe,  programas  de
educação a distância etc.) e fora da jornada de trabalho (congressos,
cursos, encontros, palestras, oficinas). Ela se faz por meio do estudo,
da  reflexão,  da  discussão  e  da  confrontação  das  experiências  dos
professores. É responsabilidade da instituição, mas também do próprio
professor, porque o compromisso com a profissão requer que ele tome
para si a responsabilidade com a própria formação. 

A Lei 9394/96 dedica o título VI para a formação dos profissionais da

educação. A formação continuada é contemplada nos artigos 61, artigos 62 a

66, e fazem referência à formação inicial, e no artigo 67 trata da valorização

dos profissionais da educação.

No Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014, a política nacional de

formação de  professores  está  representada através  da  Meta  15,  estratégia

16.1 e 16.2 e na Meta 16, estratégia 16,2. 

De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021, houve um

avanço na escolarização média dos professores da educação básica no Brasil.

“Em  2020,  86,6%  dos  professores  da  Educação  Básica  apresentavam

escolaridade de nível superior,  sendo que 43% fizeram pós-graduação – um

aumento consistente de 18,6 pontos percentuais na última década. ” 

Ademais, esse mesmo documento apresenta os números em percentuais

dos  professores  da  Educação  Básica  por  nível  de  escolaridade  e  etapa  de

ensino, onde verificou-se que na Educação Infantil 79,1 % dos professores tem

ensino  superior,  destes  37,2%  têm  Pós-Graduação  e  41,9%  não  tem  Pós-

Graduação; 14,3% têm ensino Normal/Magistério; 6,3% Ensino Médio e 0,3%

Ensino  Fundamental.  Dos  professores  que  atuam  no  Ensino  Fundamental,

88,4% tem Ensino Superior, no qual 44,3% com Pós-Graduação e 44,1% sem

pós-graduação; 7,2% possui Ensino Normal/Magistério;  4,2% Ensino Médio e

0,2 % Ensino Fundamental. Ao referir sobre os professores que trabalham no

Ensino Médio 97,1 % possui Ensino Superior, sendo 49,8% com Pós-Graduação

e  47,3%  sem  Pós-Graduação;  0,8%  Ensino  Normal/Magistério;  2,1%  Ensino

Médio  e  0,1% Ensino  Fundamental.  Desse  total,  nos  anos  finais  do  ensino

fundamental 39,7% dos professores não apresentavam formação compatível

com as disciplinas que lecionavam e no ensino médio o número era de 34,7%.

CONSIDERAÇÕES 
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Ao findar esse texto, não podemos deixar de expor nossa indignação

com  o  processo  de  mercantilização  da  educação  e  as  ações  neoliberais.

Manifestamos nossos  sentimentos  de  recusas aos desmontes sofridos  pela

educação, em especial em nosso país. 

No que tange a formação de professores e professoras, acreditamos que

essa se prolonga por toda a vida, sabemos que aqueles (as) que se dispõem a

enfrentar esses desafios dependem de muita resistência, e luta contra todo

um sistema que embora com amparo legal, na prática, há inúmeros fatores

que dificultam sua concretização. 

Agora é com você! Após discutir os projetos neoliberais globais para a

educação, o que você acha? A precarização da educação: é um acaso ou um

projeto?
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