
Carta do Fórum Educacional e Sindical 2016 do SINESP, que teve como tema 

“Educação como política pública no cenário atual” 

No vigésimo quarto ano de sua fundação, o SINESP elegeu como princípios norteadores 

do Fórum Educacional e Sindical: 

 Analisar e refletir sobre as políticas públicas de Educação do nosso país, o seu 

impacto nas Unidades Educacionais, no trabalho dos Educadores, na qualidade 

da Educação Pública oferecida às crianças, jovens e adultos. 

 Explicitar a origem dessas políticas e os interesses implícitos em sua aplicação 

neste momento histórico, principalmente no que diz respeito à construção da 

Base Curricular Nacional. 

 Contribuir, incentivar e colaborar com a garantia do direito à educação para 

todos – Artigo 205 da CF/1988 – como dever do Estado e da família, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho.  

 Contribuir para que o ensino seja ministrado com base nos princípios de 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola – Art. 206 da CF 

– independente da etnia, condição social, gênero ou opção sexual.  

 Valorizar a gestão democrática – Art. 206 da CF, Meta 19 do PNE e 12 do 

PME– como construção social e política de participação de pais e comunidade 

nas tomadas de decisões, com mecanismos de participação como o Conselho de 

Escola e o CRECE – Conselho dos Representantes dos Conselhos de Escola, 

sendo a escola um dos componentes de um sistema que deve ser também gerido 

democraticamente.  

 Tendo em vista o direito da população à Educação Pública de qualidade, 

encaminhar aos governos propostas de melhorias nas políticas educacionais e 

valorização da Escola Pública e de seus Educadores.  

O Fórum Educacional e Sindical do SINESP 2016, realizado nos dias 5 e 6 de maio no 

Teatro Gazeta, contou com expressivo número de filiados. Os trabalhos foram 

coordenados pela Diretoria do SINESP, e contaram com a participação de profissionais 

convidados, altamente qualificados em sua área de atuação. Conclusões do Fórum: 

 Segundo o professor Luiz Carlos de Freitas, pós-doutor em educação e 

especialista nas áreas de avaliação da aprendizagem e de sistemas, há na 

educação nacional uma disputa de agendas entre os educadores e os chamados 

reformadores empresariais, muitos dos quais vivem do comércio da educação e 

trazem para o setor educacional práticas e métodos usados na iniciativa privada 

– lucro, padronização, aferição por testes – exercendo influência nas políticas 

públicas, sem evidências sobre a eficácia de suas propostas, que fracassaram e 

estão sendo abandonadas onde foram testadas. 



 Há indícios de que a Base Curricular Nacional servirá para os reformadores 

como mais um instrumento para transformar a educação em indústria, com toda 

a lógica de controle e impactos danosos à escola pública – a escola particular 

estará protegida: repercussão no sistema de avaliação do ensino básico, com 

controle censitário de cada sala de aula; impacto sobre a carreira docente, 

através de um exame nacional comum, cujo objetivo será a certificação – 

bonificação nacional, certificação de diretores; impacto sobre os agentes 

formadores, com certificação específica para o setor; impacto na produção do 

material didático, que será altamente padronizado, com ensino promovido por 

corporações operando em grande escala através de sistemas; impacto na gestão 

das escolas, com a privatização e terceirização da gestão, proposta em  Estados 

como Goiás, Pará e Pernambuco.  

 Isto tudo retira do professor e da escola pública toda e qualquer possibilidade de 

autonomia didática ou pedagógica, até mesmo de ajustar o ensino de acordo com 

as especificidades do aluno.  

 Ao poder público caberá estar atento e impedir o avanço deste ataque nefasto à 

Escola Pública. Punição, competição, discriminação, responsabilização são 

paradigmas implícitos nessas políticas, que rotulam o trabalho da escola e dos 

educadores, sem atingir a tão almejada qualidade da educação. São políticas de 

ciclo longo, sem nenhum impacto na melhoria na educação pública e no ensino 

oferecido à população. 

 Magistério, sindicatos e academia devem se preparar para este embate e resistir a 

esta força.  

 No sentido de garantir o direito à educação para todos, os profissionais da 

Educação devem estar atentos ao tratamento preconceituoso de que são vítimas 

muitas crianças. Para a superação, há a necessidade de que assumam 

explicitamente o compromisso com uma educação inclusiva, através de atitudes, 

gestos, relacionamento interpessoal, acolhimento respeitoso às diferenças e 

inserção no Projeto Político Pedagógico, de modo interdisciplinar, de temas e 

programas que contemplem a formação de cidadãos aptos ao diálogo, e à 

convivência pacífica entre diferentes. 

 Segundo o DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – 

“desde a promulgação da Constituição Cidadã, mesmo em governos com 

compromissos neoliberais, não se identificou como agora número tão expressivo 

de proposições tramitando no Congresso Nacional contendo retrocesso e ameaça 

a direitos e à democracia.” 

 Diante desse quadro preocupante o DIAP fez um levantamento das 55 principais 

matérias tramitando no Congresso Nacional nos últimos anos, com o objetivo de 

mobilizar o movimento sindical e a sociedade contra a possibilidade iminente de 

retirada, flexibilização ou até mesmo eliminação de direitos duramente 

conquistados ao longo da história no Brasil. Alguns exemplos (lista completa no 

site do DIAP): 



  Regulamentação da terceirização sem limite permitindo a precarização das 

relações de trabalho (PL 4302/1998 – Câmara, PLC 30/2015 - Senado, PLS 

87/2010 – Senado); 

 Refinanciamento de dívidas dos Estados e do Distrito Federal, que podem afetar 

o emprego público, as condições salariais e no processo de negociação coletiva 

dos servidores públicos (PLP 257/2016 – Câmara);  

  Prevalência do negociado sobre o legislado (PL 4193/2012 - Câmara); 

 Livre estimulação das relações trabalhistas entre trabalhador e empregador 

sem a participação do sindicato (PL 8294/2014 - Câmara); 

 Regulamentação do trabalho intermitente por dia ou hora (PL 3785/2012 - 

Câmara); 

 Redução da jornada com redução de salários (PL 5019/2009 - Câmara); 

 Criação de consórcio de empregadores urbanos para contratação de 

trabalhadores (PL 6906/2013 - Câmara); 

 Regulamentação da EC 81/2014, do trabalho escravo, com supressão da 

jornada exaustiva e trabalho degradante das penalidades previstas no 

Código Penal (PL 3842/2012 – Câmara, PL 5016/2005 – Câmara e PLS 

432/2013 - Senado); 

 Estabelecimento do Simples Trabalhista criando outra categoria de 

trabalhador com menos direitos (PL 450/2015 – Câmara); 

 Extinção da multa de 10% por demissão sem justa causa (PLP 51/2007 – 

Câmara e PLS 550/2015 - Senado); 

 Deslocamento do empregado até o local de trabalho e o seu retorno não 

integra a jornada de trabalho (PL 2409/2011 – Câmara); 

 Transferência da competência para julgar acidente de trabalho nas 

autarquias e empresas públicas para a Justiça Federal (PEC 127/2015 - 

Senado); 

 Dispensa do servidor público por insuficiência de desempenho (PLP 

248/1998 - Câmara); 

 Instituição de limite de despesa com pessoal (PLP 1/2007 - Câmara); 

 Regulamentação e retirada do direito de greve dos servidores (PLS 

710/2011 – Senado; PLS 327/2014 – Senado; e PL 4497/2001 - Câmara);  

 Extinção do abono de permanência para o servidor público (PEC 139/2015 

– Câmara); 

 Privatização de todas as empresas públicas (PLS 555/2015 - Senado); 

 Proibição de indicar dirigente sindical para conselheiros dos fundos de 

pensão públicos (PLS 388/2015 – Senado); 

 Cancelamento da política de Participação Social (PDS 147/2014 – 

Senado); 

 Alteração do  Código Penal sobre a questão do aborto, criminalizando 

ainda mais as mulheres e profissionais de saúde (PL 5069/2013 - Câmara); 

 Instituição do Estatuto do Nascituro - provavelmente maior ameaça aos 

direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Seria concretizada a 

criminalização generalizada das mulheres, inviabilizando, inclusive, o 

aborto previsto no Código Penal (PL 478/2007 - Câmara); 

 Instituição do Estatuto da Família - retrocesso para grupos LGTBs e 

mulheres: não reconhecimento como família - ficam fora do alcance de 

políticas do Estado (PL 6583/2013 – Câmara); 



 Redução da maioridade penal (PEC 115/2015 - Senado); 

 Aumento do tempo de internação de adolescentes no sistema 

socioeducativo (PLS 2517/2015 - Senado); 


