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Devemos tomar partido contra 
a lei da Escola sem Partido. Uma 
verdadeira lei da Mordaça em tem-
pos de subserviência do Judiciário 
ao Golpe de Estado no Brasil. Não 
podemos tomar essa lei como uma 
piada de mal gosto, embora seja. Ela 
é mais perigosa que isso: é o próprio 
cimento social de uma subjetivida-
de hiper-autoritária. 

O projeto escola sem partido re-
presenta uma tentativa de tutelar o 
pensamento critico-científico nas 
escolas sob o pretexto de defender 
os alunos do assédio político e ide-
ológico dos seus professores. Tal 
medida afeta o epicentro do conhe-
cimento critico-científico,  que se 
baseia no questionamento do senso 

comum, na relativi-
zação das certezas 
e na valorização da 
diferença. Se colocar 
contra o Escola Sem 
Partido é manter 
viva a chama que nos 
afasta do obscuran-
tismo, que em forma 
de sombras quer con-
vencer a sociedade 
brasileira de que a es-
cola boa é aquela que 
apenas reproduz seus ensinamentos 
sem questionar a lutar por uma es-
cola sem mordaça, uma escola livre, 
onde o pensamento critico-cientí-
fico deve ser o ponto de passagem 
obrigatório. Seu fundamento plural 

justifica seu respeito pela diversi-
dade e pelo contraditório. Só assim 
teremos uma escola que permitirá 
a construção de uma sociedade so-
cialmente igual onde possamos ser 
humanamente diferentes mas tam-
bém totalmente livres. 

Em defesa do pensamento critico nas escolas
Por Carlos Procópio e Márcio Oliveira*
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Está em curso uma reforma no En-
sino Médio imposta, através de uma 
Medida Provisória (MP), pelo atual 
governo sem nenhum tipo de discus-
são com os trabalhadores da educa-
ção e com a sociedade em geral.

MP 746 representa retrocesso para o Ensino Medio
Por João Campinho*

Essas mudanças trazem terríveis 
consequências para o Ensino Mé-
dio e também para o Ensino Mé-
dio Integrado oferecido pelos Ins-
titutos Federais. As mudanças nas 
cargas horárias e a criação de cinco 
itinerários formativos resultam na 
negação de uma formação básica 
comum voltada para a cidadania, 
o que se reforça com a retirada da 
obrigatoriedade de diversas disci-
plinas como Artes, Educação Físi-
ca, Sociologia e Filosofia.

O próprio ensino profissional téc-
nico deixa de ser articulado com o 
Ensino Médio e passa a ser parte 
constituinte do mesmo, prejudi-
cando a formação básica do aluno 
e afetando diretamente o caráter 

do Ensino Médio Integrado ofere-
cido pelos Institutos Federais.

A permissão, por meio do “notó-
rio saber”, de que professores sem 
formação específica possam dar au-
las causa a precarização do trabalho 
docente e também do ensino.

Além disso, a própria previsão da 
profissionalização como parte da 
formação básica e o incentivo das 
parcerias abrem o caminho para a 
privatização dessa etapa do ensino.

O SINASEFE-SP, respaldado pela 
assembleia da categoria, se posi-
ciona contra a MP 746 e qualquer 
tipo de reforma na educação sem a 
ampla discussão com os trabalha-
dores e estudantes. 

* Carlos Procópio é coordenador temporário do SINASEFE-SP. Márcio Oliveira é coordenador de base no campus 
IFSP São Paulo. 

* João Campinho é coordenador estadual do SINASEFE-SP.

Novembro de 2016

No dia 31 de março de 2016, a 
chapa “Independente e combativo: 
Sinasefe-SP” tomou posse, passan-
do a atuar como a Coordenação 
Funcional da seção São Paulo do 
Sindicato Nacional dos Servidores 
da Educação Básica, Técnica e Tec-
nológica (Sinasefe).

Eleita com a bandeira de reorga-
nizar o sindicato, a Coordenação 
Funcional impulsionou cerca de 36 
assembleias de campus em diversas 
regiões do Estado de São Paulo e 
sete assembleias gerais com convo-
cação para todos os campus duran-
te os últimos sete meses.

Também foi feito um esforço para 

Na luta em defesa da educacao e dos servidores publicos
Por Sinasefe-SP

fortalecer a categoria pela base e 
descentralizar as ações do sindi-
cato, fortalecendo unidades do in-
terior e litoral com as eleições de 
pelo menos 18 coordenadores de 
base nos campus. Apesar do avan-
ço, ainda há muito trabalho a ser 
feito, como o diálogo com os cam-
pus mais distantes para possibili-
tar novos coordenadores de base 
eleitos e assembleias regulares em 
todos os campus.

Na defesa dos servidores públi-
cos, o SINASEFE-SP vêm deba-
tendo medidas como a PEC 241, 
a PL 257, a Lei da Mordaça e a re-
forma do Ensino Médio, fazendo 

paralisações e atividades sobre os 
temas. A Coordenação Funcional 
também organizou uma carava-
na à Brasília para a participação 
de um grande ato em Brasília em 
defesa dos servidores públicos e 
contra os ataques do governo Te-
mer, no dia 13 de setembro.

Caravana do SINASEFE-SP à Brasília. 

´
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O SINASEFE-SP vem tocando um 
processo de mobilização contra os 
ataques à educação pública, repre-
sentados pela PEC 55 (antiga 241), 
o projeto ‘Escola Sem Partido’ e a 
MP de reforma do Ensino Médio. 

Após diversas paralisações, a AGE 
aprovou estado de greve, em 29.09 e 
indicativo de greve para o dia 11.11 

- data definida em reunião das cen-
trais sindicais - na AGE de 27.10. 
Agora, com a intensificação dos ata-
ques, a categoria aprovou, em AGE 
realizada na terça-feira (08.11), a 
deflagração da greve no IFSP a par-
tir de 11 de novembro.

A 145ª PLENA do Sinasefe, que 
ocorreu nos dias 05 e 06 de novem-

bro, em Brasília, também aprovou a 
deflagração da greve de toda a cate-
goria para a mesma data. Participe 
da greve e da mobilização! Com a 
força de todos, podemos fazer uma 
greve forte em todos os IF’s e, junta-
mente com outras categorias do ser-
viço público, barrar o congelamento 
de verbas para as áreas sociais.

Greve no IFSP!
Em defesa da 

educacao publica!
Nao aceitaremos 

mais ataques!

˜˜ ´
˜
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Organizei 10 perguntas e respostas 
sobre a PEC 241, com base na minha 
apresentação de ontem na Comissão 
de Assuntos Econômicos do Senado. 
Espero que ajude aqueles que estão 
sendo convencidos pelo senso co-
mum. Lembrem-se: o orçamento pú-
blico é muito diferente do orçamento 
doméstico.

1. A PEC serve para estabilizar a dí-
vida pública?

Não. A crise fiscal brasileira é sobre-
tudo uma crise de arrecadação. As 
despesas primárias, que estão sujeitas 
ao teto, cresceram menos no gover-
no Dilma do que nos dois governos 
Lula e no segundo mandato de FHC. 
O problema é que as receitas também 
cresceram muito menos -- 2,2% no 
primeiro mandato de Dilma, 6,5% 
no segundo mandato de FHC, já des-
contada a inflação. No ano passado, 
as despesas caíram mais de 2% em 
termos reais, mas a arrecadação caiu 
6%. Esse ano, a previsão é que as des-
pesas subam 2% e a arrecadação caia 
mais 4,8%.

A falta de receitas é explicada pela 
própria crise econômica e as deso-
nerações fiscais sem contrapartida 
concedidas pelo governo e ampliadas 
pelo Congresso. Um teto que congele 
as despesas por 20 anos nega essa ori-
gem pois não garante receitas, e serve 
para afastar alternativas que estavam 
na mesa no ano passado, como o fim 
da isenção de 1995 sobre tributação 
de dividendos, o fim das desonera-
ções e o combate à sonegação. A PEC 
garante apenas que a discussão seja 
somente sobre as despesas.

A PEC também desvia o foco do 
debate sobre a origem da nossa alta 
taxa de juros -- que explica uma parte 
muito maior do crescimento da dívi-

da, já que refere-se apenas às despe-
sas primárias federais. Uma elevação 
da taxa de juros pelo Banco Central 
tem efeito direto sobre o pagamento 
de juros sobre os títulos indexados à 
própria taxa SELIC, por exemplo -- 
uma jabuticaba brasileira.

A PEC é frouxa no curto prazo, pois 
reajusta o valor das despesas pela in-
flaçã o do ano anterior. Com a infla-
ção em queda, pode haver crescimen-
to real das despesas por alguns anos 
(não é o governo Temer que terá de 
fazer o ajuste). No longo prazo, quan-
do a arrecadação e o PIB voltarem a 
crescer, a PEC passa a ser rígida de-
mais e desnecessária para controlar a 
dívida.

2. A PEC é necessária no combate à 
inflação?

Também não. De acordo com o 
Banco Central, mais de 40% da infla-
ção do ano passado foi causada pelo 
reajuste brusco dos preços adminis-
trados que estavam represados (com-
bustíveis, energia elétrica...). Hoje, a 
inflação já está em queda e converge 
para a meta. Ainda mais com o de-
semprego aumentando e a indústria 
com cada vez mais capacidade ocio-
sa, como apontam as atas do BC.

3. A PEC garante a retomada da 
confiança e do crescimento?

O que estamos vendo é que o cor-
te de despesas de 2015 não gerou 
uma retomada. As empresas estão 
endividadas, têm capacidade ociosa 
crescente e não conseguem vender 
nem o que são capazes de produzir. 
Os indicadores de confiança da in-
dústria, que aumentaram após o im-
peachment, não se converteram em 
melhora real. Os últimos dados de 
produção industrial apontam que-

da em mais de 20 setores. A massa 
de desempregados não contribui em 
nada para uma retomada do consu-
mo. Que empresa irá investir nesse 
cenário?

Uma PEC que levará a uma estag-
nação ou queda dos investimentos 
públicos em infraestrutura física e 
social durante 20 anos em nada con-
tribui para reverter esse quadro, po-
dendo até agravá-lo.

4. A PEC garante maior eficiência 
na gestão do dinheiro público?

Para melhorar a eficiência é neces-
sário vontade e capacidade. Não se 
define isso por uma lei que limite 
os gastos. A PEC apenas perpetua 
os conflitos atuais sobre um total de 
despesas já reduzido. Tais conflitos 
costumam ser vencidos pelos que 
têm maior poder econômico e políti-
co. Alguns setores podem conquistar 
reajustes acima da inflação, e outros 
pagarão o preço.

5. A PEC preserva gastos com saúde 
e educação?

Não, estas áreas tinham um míni-
mo de despesas dado como um per-
centual da arrecadação de impostos. 
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PEC 55 (antiga 241): Professora escreve texto contra medida que corta gastos sociais por 20 anos
Por Laura Carvalho*

Quando a arrecadação crescia, o mí-
nimo crescia. Esse mínimo passa a 
ser reajustado apenas pela inflação 
do ano anterior. Claro que como o 
teto é para o total de despesas de cada 
Poder, o governo poderia potencial-
mente gastar acima do mínimo. No 
entanto, os benefícios previdenciá-
rios, por exemplo, continuarão cres-
cendo acima da inflação por muitos 
anos, mesmo se aprovarem outra re-
forma da Previdência (mudanças de-
moram a ter impacto). Isso significa 
que o conjunto das outras despesas 

ficará cada vez mais comprimido.

O governo não terá espaço para 
gastar mais que o mínimo em saú-
de e educação (como faz hoje, aliás). 
Gastos congelados significam que-
da vertiginosa das despesas federais 
com educação por aluno e saúde por 
idoso, por exemplo, pois a população 
cresce.

Outras despesas importantes para 
o desenvolvimento, que sequer têm 
mínimo definido, podem cair em ter-
mos reais: cultura, ciência e tecnolo-
gia, assistência social, investimentos 

em infraestrutura, etc. Mesmo se o 
país crescer...

6. Essa regra obteve sucesso em ou-
tros países?

Nenhum país aplica uma regra as-
sim, não por 20 anos. Alguns países 
têm regra para crescimento de des-
pesas. Em geral, são estipuladas para 
alguns anos e a partir do crescimento 
do PIB, e combinadas a outros indi-
cadores. Além disso, nenhum país 
tem uma regra para gastos em sua 
Constituição.

7. Essa regra aumenta a transpa-
rência?

Um Staff Note do FMI de 2012 
mostra que países com regras fiscais 
muito rígidas tendem a sofrer com 
manobras fiscais de seus governan-
tes. Gastos realizados por fora da re-
gra pelo uso de contabilidade criativa 
podem acabar ocorrendo com mais 
frequência.

O país já tem instrumentos de fiscali-
zação, controle e planejamento do or-
çamento, além de metas fiscais anuais. 
Não basta baixar uma lei sobre teto de 
despesas, é preciso que haja o desejo 
por parte dos governos de fortalecer 
esses mecanismos e o realismo/trans-
parência da política fiscal.

8. A regra protege os mais pobres?

Não mesmo! Não só comprime des-
pesas essenciais e diminui a provisão 
de serviços públicos, como inclui 
sanções em caso de descumprimen-
to que seriam pagas por todos os as-
salariados. Se o governo gastar mais 
que o teto, fica impedido de elevar 
suas despesas obrigatórias além da 
inflação. Como boa parte das despe-

sas obrigatórias é indexada ao salário 
mínimo, a regra atropelaria a lei de 
reajuste do salário mínimo impedin-
do sua valorização real -- mesmo se a 
economia estiver crescendo.

O sistema político tende a privile-
giar os que mais têm poder. Reajusta 
salários de magistrados no meio da 
recessão, mas corta programas so-
ciais e investimentos. Se nem quando 
a economia crescer, há algum alívio 
nessa disputa (pois o bolo continua 
igual), é difícil imaginar que os mais 
vulneráveis fiquem com a fatia maior.

9. A PEC retira o orçamento da mão 
de políticos corruptos?

Não. Apesar de limitar o tamanho, 
são eles que vão definir as priorida-
des no orçamento. O Congresso pode 
continuar realizando emendas parla-
mentares clientelistas. No entanto, o 
Ministério da Fazenda e do Planeja-
mento perdem a capacidade de de-
terminar quando é possível ampliar 
investimentos e gastos como forma 
de combate à crise, por exemplo. 
Imagina se a PEC 241 valesse durante 
a crise de 2008 e 2009?

10. É a única alternativa?

Não. Há muitas outras, que passam 
pela elevação de impostos sobre os 
que hoje quase não pagam (os mais 
ricos têm mais de 60% de seus ren-
dimentos isentos de tributação se-
gundo dados da Receita Federal), o 
fim das desonerações fiscais que até 
hoje vigoram e a garantia de espa-
ço para investimentos públicos em 
infraestrutura para dinamizar uma 
retomada do crescimento. Com o 
crescimento maior, a arrecadação 
volta a subir.

* Laura Carvalho é economista, professora do Departamento de Economia da FEA-USP, colunista da Folha de S. Paulo 
e doutora pela New School for Social Research. ** Charge: Carlos Latuff.

Texto publicado originalmente no Facebook da professora Laura Carvalho e divulgado amplamente na rede. Reprodução na íntegra e sem edições. A PEC 241 agora tramita no Senado Federal como PEC 55/2016.


