
EDUCAÇÃO

Em nosso país, a educação é alvo constante dos grandes empresários e dos grupos

liberais e de extrema direita que se apoderaram do Estado brasileiro, em especial com a

subida de Jair Bolsonaro à presidência.

Por um lado, buscam se apropriar do processo de formação dos jovens para

reproduzir suas ideologias e impedir que os estudantes contestem a situação de vida a que

nosso povo é submetido, quais as causas e quem são os responsáveis por essa situação.

Por outro, enxergam na educação uma grande oportunidade de lucros, seja se apropriando

dos recursos da educação pública através de grandes esquemas, legais e ilegais, seja

empurrando os estudantes brasileiros para a educação privada.

Quanto ao primeiro aspecto, a contradição é gritante. Levantam a bandeira do

Escola Sem Partido de forma extremamente hipócrita, pois enquanto entidades estudantis e

trabalhadores da educação defendem uma educação livre, emancipadora e conectada com

a realidade do povo, esses grupos buscam monopolizar toda a educação privada,

controlando o que é ensinado por professores ou que debates são permitidos dentro das

escolas, e avançam com com a perseguição de professores e estudantes e com propostas

de militarização de nossas instituições. Essas instituições são administradas por militares,

em geral ligados às PMs/BM dos estados. Esse modelo, que “corta pela raiz” o aprendizado

político que as escolas oferecem por serem um espaço de mobilização e socialização

juvenil, com rico histórico do movimento estudantil, tem como objetivo enquadrar

estudantes, professores e funcionários técnicos em uma lógica de disciplina militar,

obediência cega e, como os relatos têm apontado, assédio moral, psicológico e sexual

contra professores e estudantes.

Uma nítida contradição nesse aspecto é a defesa que esses setores fazem da

Reforma do Ensino Médio. Enquanto nas escolas particulares, especialmente as de elite,

não se fala em acabar com matérias como História e Sociologia, pressionam para que as

escolas públicas, em que estudam a maior parte dos filhos da classe trabalhadora, deem

fim a essas disciplinas, impedindo os estudantes de conhecer nossa história e refletir sobre

nossa sociedade e, em especial, os problemas sociais que enfrentamos. Buscam nos

transformar em meros apertadores de parafusos, incapazes de pensar criticamente,

ajustando a educação brasileira aos projetos do mercado financeiro internacional e dos

países imperialistas, de transformar o Brasil em um país de produção no setor primário, com

baixa qualificação da força de trabalho e com salários e condições de emprego

completamente precárias; para isso, reduz o escopo da escola, transformando-a, na prática,

em um currículo apenas de português e matemática, cobrindo tudo isso com a máscara da

“escolha dos estudantes sobre seu currículo”.



No que diz respeito ao segundo aspecto, há dois grandes movimentos. O primeiro

consiste em, através dos políticos apoiados pelos lobistas da educação privada, a exemplo

de Jair Bolsonaro, precarizar a educação pública e, ao mesmo tempo, conceder inúmeras

benesses ao setor privado. Assim, se inicia inclusive uma preocupante tendência de

monopolização desse setor por poucos grupos econômicos.

O outro movimento consiste no simples desinvestimento na educação pública para

benefício de especuladores, banqueiros e toda sorte de mega empresários. Isso fica claro a

medida que comparamos a quantidade de notícias que recebemos sobre cortes na

educação com a quantidade de notícias que tratam do perdão de dívidas de grandes

empresas com o Estado brasileiro, dos lucros recordes de empresas beneficiadas por

governantes e dos altíssimos gastos com a dívida pública, nunca auditada, repleta de

indícios de fraude e que remunera, com dinheiro público, milionários e bilionários

especuladores. Na prática, se deixa de abrir escolas, construir equipamentos de ensino,

cultura, lazer e esporte, que muito beneficiaram nossa juventude, para destinar o dinheiro a

essa elite econômica.

A pandemia de COVID-19 aprofundou de forma brutal as desigualdades enfrentadas

pelos estudantes de todo o Brasil. Muitos de nós ficamos meses sem acesso real à

educação pela falta de equipamentos, internet ou um espaço de estudo. A pandemia,

prolongada pelas medidas genocidas de Bolsonaro, ainda empurrou a juventude para uma

realidade dura; a crise que se agravou durante pelas ações de Bolsonaro forçou milhares de

estudantes a ter que escolher entre estudar e passar fome, ou trabalhar para ter o mínimo

em casa. Para as meninas, a realidade da dupla jornada de estudo e trabalho doméstico, o

aumento da violência doméstica e cada vez mais casos de abuso tem feito da escola cada

vez um espaço mais excludente.

Em contrapartida, os estudantes brasileiros têm como tarefa defender um programa

popular para a educação. Precisamos defender o caráter universal da educação pública em

todos os níveis, lutando pela expansão do ensino técnico, tecnológico e superior, sem

perder de vista, inclusive, a luta pelo fim do vestibular, que faz com que ano após ano

milhões de jovens tenham que competir entre si pelas poucas vagas oferecidas no ensino

superior público. Essa bandeira também depende de nossa luta por assistência estudantil e

por políticas que combatam a fome e o desemprego entre as famílias, para erradicar a

evasão que assistimos hoje nas escolas.

É essencial, também, lutarmos pela qualidade do ensino e da estrutura de nossas

instituições. As escolas devem contar com laboratórios, salas de aula amplas e bem

equipadas, quadras esportivas, boas bibliotecas e outros espaços que permitam a formação

integral de nossa juventude. Os professores precisam receber uma remuneração justa pelo

trabalho e oportunidades de continuar sua formação pedagógica.



Para abrirmos caminho para todas essas conquistas, sem dúvidas nossa principal

tarefa é organizar a luta em cada escola contra o governo Bolsonaro e os grandes

empresários que buscam lucrar com a educação e controlá-la. Nossa vantagem é a de que

somos a maioria. Para podermos exercê-la, cada escola deve contar com um grêmio

organizado e combativo, cada cidade e cada Estado com sua entidade de luta e uma UBES

diferente, disposta a organizar os estudantes contra os inimigos da educação.

Pela revogação da reforma do ensino médio!

Pelo fim da militarização das escolas!

Por mais investimento e estrutura para as escolas públicas!

Em defesa das cotas e dos direitos da juventude!


