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AULA 05 - TEMA DE HOJE: 

Ações da classe dominante 
na educação (conclusão)

Com base no texto:
“AS FRENTES DE AÇÃO DA CLASSE 

DOMINANTE NA EDUCAÇÃO: ENTRE O 
TODOS PELA EDUCAÇÃO E A 

IDEOLOGIA ESCOLA SEM PARTIDO”, 
de Rodrigo Lamosa.*

Luto pelos 
470.842   mortos 
por covid-19 no 
Brasil . 
São 1.454
mortos nas 
últimas 24h. 
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* Rodrigo Lamosa (org.) Classe dominante e educação em tempos 

de pandemia: uma tragédia anunciada. Editora Terra sem Amos: 

Parnaíba, 2020.

• Diferente da base social da frente social-liberal 

organizada pelo Todos Pela Educação que reúne os 

maiores bancos, indústrias, incluindo a 

agroindústria e as grandes corporações...

• ... a Frente liberal ultraconservadora reúne um 

conjunto de empresários do ramo de serviços como 

Rubem Menin, cofundador da Construtora MRV e 

um dos donos da CNN Brasil, Winston Ling, 

presidente do Conselho de Administração da 

Petropar e fundador do Instituto Liberdade, Junior 

Dursk, proprietário da Madero, Alexandre Guerra 

sócio proprietário da rede Giraffas, Luciano Hang, 

dono da rede varejista Havan, Roberto Justus, 

proprietário do Grupo Newcomm, dentre outros.
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Uma estátua da liberdade de uma 
loja Havan caiu na madrugada 
desta segunda-feira (24) em Capão 
da Canoa (litoral do Rio Grande do 
Sul). Ninguém se feriu, mas a cena 
da estátua no chão, atravessada por 
um poste, gerou milhares de 
memes nas redes sociais. 
(FONTE: 
https://www.bemparana.com.br/)

http://sociologando.com.br/
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• Essa frente se caracteriza também por muitas tensões internas e 

tem se unificado a partir do “bloco no poder” conduzido ao 

governo federal, como numa espécie de cezarismo brasileiro, a 

partir da eleição de uma liderança que expressa muitos dos 

anseios dessa base social forjada no ultraconservadorismo. 

• A atuação da frente liberal ultraconservadora tem se desdobrado 

numa série de iniciativas e renovado o caráter autocrático do 

desenvolvimento econômico e social dependente do capitalismo no 

Brasil (Fernandes, 1975). Estas iniciativas se multiplicaram desde 

a difusão de uma série de projetos de lei nas assembleias 

legislativas do país, mobilizados pelo movimento Escola Sem 

Partido, criado em 2004, até a elaboração da Frente Parlamentar 

em Defesa do Homesschooling, criada em 2019 no dia em que o 

governo eleito completava seus cem primeiros dias de mandato. 
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• Outra ação defendida pelas organizações 

liberais ultraconservadoras com enorme 

crescimento no país é a militarização das 

escolas públicas, realizada inicialmente nos 

estados por meio da celebração de convênios 

entre as secretarias de educação e 

secretarias de segurança. 

• Esse processo está presente atualmente em 

todos os estados do país, sendo amplamente 

defendido por organizações como MBL que 

em seu congresso, em 2015, defendeu a

militarização das escolas em “áreas de 

risco” ou em regiões em que não houver 

interesse da iniciativa privada. 
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• A militarização das escolas em nada se confunde 

com as escolas militares que existem no país. 

• Esse processo foi federalizado por meio do decreto 

Nº 10.004 que instituiu o Programa Nacional das 

Escolas Cívico Militares (http://bit.do/fJFKb) e tem 

imposto às comunidades escolares um padrão ético, 

estético e moral ultraconservador justificado pelos 

valores “disciplina e respeito” que estariam 

garantidos pelos códigos militares que passam a 

reger as instituições educacionais.

• A frente liberal-ultraconservadora tem se 

notabilizado por divergências com o TPE em pautas 

como a militarização das escolas, a defesa do 

projeto Escola sem Partido...
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...ou denúncias contra 
“ideologia de gênero”, 
“mamadeira de piroca” e 
outras iniciativas que fazem 
parte das estratégias 
negacionistas, obscurantistas
e ultraconservadoras no 
contexto da “guerra cutural”. 

Gênero é uma discussão de âmbito 
científico e não uma ideologia!

• No entanto, tem se aproximado do TPE na defesa de um 

currículo tecnicista, na elaboração e difusão de formas e 

instrumentos de controle do trabalho realizado nas escolas e 

na agenda que resultou na aprovação da Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC) (http://bit.do/fJFKi) e na 

contrarreforma do Ensino Médio (http://bit.do/fJFKo), ambas 

iniciadas no contexto pré golpe e acelerada na conjuntura de 

contrarreformas que caracterizam o período pós golpe e a 

aprovação da contrarreforma trabalhista e previdenciária. 

• Compreendemos que a pedagogia da hegemonia burguesa

expressa em ambas as frentes de ação se realiza nos limites 

da autocracia que é a forma pela qual a classe dominante 

realiza uma ampliação seletiva do Estado e da própria 

socialização da política na periferia do capitalismo.
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• O golpe desferido em 2016 foi a porta para a realização 

do mais amplo conjunto de contrarreformas na 

educação nos últimos anos, desde o estrangulamento 

orçamentário, até as mudanças produzidas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação brasileira. 

• O golpe foi para a educação, portanto, a estratégia nos 

marcos da autocracia burguesa e na conjuntura de 

ascensão fascista para recalibrar a formação dos 

trabalhadores, ajustando essa formação aos processos 

de uberização do trabalho que exigem: conformismo, 

adaptabilidade, empatia, cooperação e um conjunto de 

competências socioemocionais que devem ser a base 

da elaboração de um trabalhador despossuído de tudo, 

inclusive de sua consciência de classe.
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Educar para 
a uberização

é combater a 
consciência 
de classe

• As escolas, de acordo com a contrarreforma do Ensino Médio, 

devem passar a adotar um trabalho voltado para a construção 

do “projeto de vida” dos alunos e para a formação nos 

aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais (lei 13.416/17. 

art. 35-A. parágrafo 7o, grifos nossos). 

• A ênfase dada às competências socioemocionais presente em 

todos os documentos das políticas educacionais recentes 

expressa o desejo empresarial de definir um tipo de 

trabalhador adaptado às exigências dos atuais padrões de 

reprodução do capital. 

• De acordo com o Instituto Ayrton Senna e seus parceiros o 

“desenvolvimento socioemocional tem relação direta com a 

concretização de projetos de vida respeitando a diversidade, a 

singularidade e a heterogeneidade entre as pessoas.”
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(http://bit.do/fJFKu)
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• A educação pública prevista por essa 

contrarreforma deve garantir que esse 

“projeto de vida” esteja adequado às 

exigências do “mercado de trabalho” ou, em 

outras palavras, às exigências postas pelo 

sociometabolismo do capital.

• As bases de referência dessa contrarreforma 

estão no relatório The Changing Nature of

Work (WORLD BANK, 2019a). Por meio 

desse relatório o Banco Mundial apresenta o 

diagnóstico de que há uma “crise de 

aprendizagem” expressa numa defasagem 

entre os anos que as crianças passam nas 

escolas e aquilo que elas aprendem.
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CRÉDITO: 
pedagogiaemluta.blogspot.com

• Esse diagnóstico fundamenta todo a iniciativa do 

Human Capital Project, iniciativa empreendida pelo 

banco para pressionar governos nacionais a 

adotarem seu receituário. Ainda de acordo com o 

relatório, os governos nacionais devem ofertar um 

mínimo de educação que garanta a adaptação dos 

estudantes frentes à nova morfologia do mundo do 

trabalho.

• Os trabalhos de pesquisa realizados sobre as duas 

frentes de ação da classe dominante têm 

identificado, portanto, que a relação entre elas tem 

se caracterizado pelas tensões e divergências 

expostas em pronunciamentos oficiais, mas também 

por uma série de elementos que as aproxima. 
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Essa contrarreforma educacional, 

iniciada antes do golpe e acelerada 

após o golpe, é parte de uma 

ofensiva de novo tipo sobre a 

educação pública que se investe de 

um caráter reformista para 

reafirmar as formas novas de 

espoliação do capital. É mais uma 

vez, parafraseando Bertold 

Brecht, o velho travestido de novo.

http://pedagogiaemluta.blogspot.com/2011/04/banco-mundial-reformas-educacionais-e.html
http://pedagogiaemluta.blogspot.com/2011/04/banco-mundial-reformas-educacionais-e.html
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• No período da pandemia este transformismo se 

materializou nas propostas de Educação à 

Distância (EaD) e seus neologismos: ensino 

remoto emergencial, educação online, estudos 

continuados, ensino híbrido, dentre outros. 

• Essa tendência segue um projeto que está 

colocado pelo menos desde os anos 1990, quando 

a modalidade cresceu enormemente e, embora 

tenha sido freada pelas lutas nas universidades 

públicas, encontrou nas universidades privadas 

um enorme terreno para sua expansão numa 

proposta de ensino minimalista, aligeirado, 

barato e destinado aos setores mais 

pauperizados da classe trabalhadora. 
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• Atualmente, segundo o Centro de Inovação para 

a Educação Brasileira (CIEB) 

(http://bit.do/fJFKE), existem cerca de mil 

startups edtechs no país produzindo produtos e 

serviços educacionais para serem vendidos em 

escolas e universidades que devem realizar a 

transição para uma educação digital.

• Por outro lado, essa tendência concilia de uma 

vez os interesses de ambas as frentes de ação 

burguesa na educação: repolitiza a educação 

escolar, intensifica os instrumentos de controle 

sobre o trabalho escolar e reduz a formação dos 

trabalhadores às competências 

socioemocionais. 
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Crédito: 
http://aeradopanoptico.blogspot.com/2010/06/2.html

“Vigiar e Punir” é o título de uma 

obra do filósofo francês Michel 

Foucault, que faz uma crítica às 

instituições sociais de clausura.
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• Os trabalhadores da educação estão diante de uma falsa 

encruzilhada colocada pelos empresários e seus 

prepostos: retomar o ensino presencial ou adotar as 

formas mais precárias de atividades remotas que serão 

travestidas de “ensino remoto” para poder contabilizar 

estas horas como parte de um calendário letivo em que a 

educação escolar não ocorreu.

• Essas propostas são apresentadas como se fossem as 

únicas possibilidades e qualquer resistência a esta 

escolha de sofia é rechaçada das mesas de negociação. 

Assim vem ocorrendo nos grupos de trabalho nas 

prefeituras e nos estados, bem como nas universidades, 

que já dão como certa a transição para um ensino híbrido 

em que coexistam ensino presencial e educação on line.
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presenci
al

online

Ensino híbrido

• Por certo estamos diante de uma conjuntura 

política e uma correlação de forças na 

educação brasileira muito desfavorável para 

os trabalhadores da educação. 

• Ainda assim temos acompanhado muito de 

perto movimentos que, mesmo com muitas 

dificuldades e debilidades, vêm tentando não 

sucumbir à escolha de sofia imposta pelos 

“tubarões da educação”. 

• Essas iniciativas, como a greve que vem sendo 

construída neste momento no Rio de Janeiro, 

apontam para a necessidade de lutar pela vida 

sem esquecer que a vida nos exige muito mais 

do que os limites da nossa reprodução.
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Devemos fazer e travar a luta pela 

vida, mas considerando que a luta 

pela vida não cabe numa tela de 

computador e (a vida) é 

inconciliável com os interesses da 

classe dominante.


