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 CRISE DA EDUCAÇÃO  
 

O projeto neoliberal de educação se propõe a transformar o mundo e as pessoas em um-outro 

completamente diferente e estranhado, tornando-se um processo violento de trocar a vestimenta da cultura 

e seus corpos. 

A crise da educação se entrelaça pela crise do mundo do trabalho e pela desprofissionalização das 

profissões. A desconstrução da educação relação acontece de forma hegemônica com a precarização do 

mundo do trabalho, como também pela precarização do trabalhador. Por isso, o desmonte da 

contrarreforma trabalhista inviabiliza os direitos dos trabalhadores, que foram acumulados paulatinamente, 

através de persistentes beliscões a conta-gotas de rebeldia e tenacidade na organização da luta dos 

trabalhadores. 

A crise da educação é a própria crise do mundo do trabalho revelada pela capacidade de 

desmobilização política, cultural e social dos trabalhadores. As ações de encobrir, ofuscar e obscurecer são 

partes dessas ações confusas para a cilada estratégica de despolitização da vida social e do mundo do 

trabalho. Não por acaso o discurso da Escola sem Partido faz parte da perspectiva da política atual e, ao 

mesmo tempo, de destruição de uma consciência de classe, social e política do direito dos trabalhadores. 

Esse é o discurso do projeto “Futurize-se”, e rapidamente saímos de uma matriz de pensamento à 

educação como investimento cultural para um modelo de entendê-la e financiá-la como negócio, que 

justifica a ânsia para se apropriar do orçamento da união, garantidos pela LDB, como também, do fundo 

nacional de desenvolvimento da educação – FUNDEF – para abarrotar os cofres das redes nacionais de 

educação privada. 

Trata-se de um projeto político privatizante da educação. Essa é a lógica dos atacadistas do mercado 

da educação.  Da mesma forma, acontece no varejo das coisas miúdas e do cotidiano educacional, pois a 

política de desregulamentação do MEC faz com que o cardápio de serviços educacionais assuma proporções 

monstruosas, forjando um imaginário de educação como negócio em que os estudantes deixaram de ser 

cidadãos para reformarem-se/tornarem-se clientes. 

O dogma do empreendedorismo adestrou as práticas educacionais. Entretanto, nesses momentos de 

crise econômica e política, ecos do autoritarismo ressoam nos muros das escolas e das universidades, pois, 

cria-se uma lógica normativa expressa pela busca de resultados a partir da métrica da sobrevivência e da 

gramática utilitarista, enfim, ao tempo de vida e à vida cada vez menos ao tempo. Viver torna-se uma 

atividade de risco em que as relações amorosas e afetivas, sentimentais transformam-se em obstáculos 

intransponíveis para manter as metas dos negócios da educação. 

Entretanto, nesses momentos de desespero, medo e violência, em que existe uma descrença na 

viabilidade do projeto empreendedor de regular a educação, precisamos ocupar esse vazio por metas 

históricas capazes de contribuição para um projeto de humanidade. 

 

 

 



         FIM DOS CONTRATOS PRECARIZADOS 

 

s comunitárias não são instituições públicas, como também não são privadas, entretanto, conforme 

dispositivo da lei n. 12.881/2013, devem oferecer “serviços gratuitos à população proporcionais aos recursos 

obtidos do poder público conforme previsto em instrumento específico” artigo 1º – parágrafo 3º, da Lei 

12881/2013 “sem fins lucrativos”: não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 

qualquer título” e “aplicam integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 

institucionais”. E mais: “Mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar sua exatidão”. 

Quando analisamos os balanços financeiros apresentados pela FUNDASP de 2012 a 2017, em que teve 

faturamento de receitas operacionais líquida da seguinte ordem em milhões: R$ 393.057 (2012); R$ 406.170 

(2013); R$ 441.664 (2014); 452.999 (2015) 462.496 (2016); 475.917 (2017), o que nos causou estranheza 

diante desses dados é que apesar de uma redução de 5.000 alunos, deu-se um aumento contínuo e 

significante da taxa de resultado do exercício de cada ano, demonstrando que a política de aumento de 

mensalidade é responsável por 85% das receitas apresentadas acima. Daí a justificada grita dos estudantes, 

diante de uma política sufocante de aumento de mensalidade. 

Numa mesma condução dessa política, percebemos que a redução do salário fruto do represamento 

de mais de 600 professores no plano de carreira docente, aumento de mensalidade contínuo contribuíram 

para esse significante resultado, de uma universidade enxuta, com poucos cursos superavitários e 

mensalidades as alturas, vindo nessa mesma direção propostas como o encerramento compulsório de 

carreira aos 75 anos.  

 O problema é que nesse caminhar pedagógico-financeiro encontra-se delineada uma ameaça ao 

projeto de Universidade Comunitária ou até mesmo de Universidade, nos termos legais e constitucionais, 

pois uma Instituição de Ensino Superior com poucos cursos tem uma identificação antes como centro 

universitário, por perder a complexidade da universidade e sua autonomia universitária, pois pensar a 

autonomia universitária se tornou um incômodo!  

Em sintonia com as diretrizes de uma universidade comunitária, em que seus recursos só podem ser 

aplicados para seus objetivos, educacionais e comunitário. Diante desse quadro torna-se urgente o fim das 

listas de professores precarizados para consolidar a isonomia na carreira docente na PUC/SP. Pelo fim do 

represamento dos contratos precarizados. 

 

Propostas 
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