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A dirigente da Assufba, servidora Aida Maia, colocou que, com a PEC 241, estamos 
prestes a presenciar o desmonte do Estado, e isso é extremamente grave. Aida lembrou 
que a PEC limita gastos, dessa forma, como a UFRB, por exemplo, vai construir o 
tão necessário Restaurante Universitário? A UFRB vai sofrer a redução de 49% de 
investimento, e isso sem a PEC 241.

A servidora ainda destacou os problemas na saúde. “O que o Estado vai fazer para 
manter a saúde? Porque pelo que estou vendo é um desmonte total. Por isso precisamos 
construir a greve geral, mas com tranquilidade e união. Temos que estar de braços dados, 
porque agora não é mais hora de pensarmos como categoria isolada”, defendeu Aida.

Após a explanação da mesa, os presentes puderam fazer suas colocações e perguntas. 
Diferente do que muitos poderiam supor, os estudantes não se colocaram contra a 
greve geral, mas reivindicam que seja uma greve de fato geral, uma greve que envolva a 
todos, e não uma greve restrita à universidade. Os estudantes também cobraram maior 
comunicação entre as três categorias, e criticaram as posturas de discentes e docentes 
que não participam de fato depois que uma greve é deflagrada.

Muitos estudantes contaram sobre suas experiências enquanto bolsistas, manifestando 
a preocupação com a permanência estudantil diante da possibilidade de cortes de 
bolsas. Também conclamaram que sua categoria tenha a noção de pertencimento. Que 
os estudantes possam refletir sobre o legado que vão deixar para as futuras gerações, 
pois se não houver mobilização, a universidade será sucateada.

Além de alguns Diretórios, do Levante, da APUR e da ASSUFBA, a plenária contou 
com a participação do representante do Sindicato dos Bancários, João Marcos, que 
falou a que pé anda a greve da categoria. Segundo ele, a Federação Nacional dos 
Bancos (FENABAN) fez uma proposta rebaixada, não está levando a categoria a sério 
e não deixou a categoria se posicionar. “Não respeita o trabalhador e está colocando a 
população contra a categoria”, afirmou João Marcos.

A representante do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
(PARFOR) na UFRB, professora Fátima Silva, também esteve presente e contribuiu para 
o debate. “Todos somos trabalhadores, todos nós construímos esse país. Como esses 
ataques que estão acontecendo em nosso país, é de urgência que a gente construa a 
ideia de que estamos todos no mesmo barco. Se não fizermos essa reflexão, será difícil 
construir um movimento de resposta a esses ataques”, defendeu a professora.

Por fim, percebendo quão rico foi o debate, bem como a necessidade de continuar 
esclarecendo os estudantes, o professor Antonio Eduardo sugeriu a criação do Fórum 
Tripartite no CCAAB e CETEC; um debate conjunto sobre a estatuinte e a MP 746.

A Associação dos Professores Universitários do Recôncavo (APUR) respondeu ao 
chamado de Paralisação Nacional e Mobilização contra o desmonte do Estado, e 
participou de uma Plenária Unificada (Docentes, Discentes e Servidores Técnico-
administrativos) em Cruz das Almas na manhã desta quarta-feira (5). A plenária teve a 
participação de quase 300 pessoas, com a participação de diversas entidades estudantis.

A plenária foi construída a nível de esclarecimento, para que os alunos saibam o que está 
acontecendo. Os representantes dos docentes e dos servidores técnicos compuseram a 
mesa que explicaria aos discentes questões como a greve geral, o PL 257 e a PEC 241.

O presidente da APUR, professor Antonio Eduardo Oliveira, destacou que aquele era um 
momento histórico que debateria problemas conjuntos, e demonstrava a importância da 
unidade. Após essa fala inicial, o professor passou a explicar os motivos que estavam 
levando algumas categorias a pensarem na greve geral. “O governo Temer tem realizado 
uma série de ataques contra a universidade, a educação pública e os trabalhadores”, 
explicou o Antonio Eduardo.

Diante dessa política que tem ido de encontro aos trabalhadores, nasce a necessidade 
de uma mobilização de todos os servidores públicos. Para exemplificar os ataques do 
governo atual, o presidente da APUR lembrou que o cenário nacional atinge diretamente 
a UFRB, prova disso foi o anúncio de corte feito pela reitoria. “Os cortes na universidade 
vão afetar o nosso dia a dia. As obras não terão continuidade, pois não haverá verba. 
Recentemente houve cortes das bolsas dos estudantes de educação do campo, ou seja, 
um cenário que atinge diretamente a nossa comunidade”, contextualizou o professor.

Antonio Eduardo ainda falou um pouco da PEC 241, que vem causando grande 
preocupação para a classe trabalhadora. Segundo ele, a PEC 241 é uma mudança na 
constituição que permitirá que o governo use o orçamento destinado à educação e à 
saúde de acordo à sua conveniência. Por si só, a PEC 241 já seria motivo suficiente 
para toda a classe trabalhadora parar. A greve geral, explicou o presidente da APUR, 
é uma proposta política de mobilização não só da educação, mas também dos setores 
produtivos do país. “Uma medida política de organização nacional e de compartilhamento 
de mobilização. Mas é necessária uma organização para que seja possível fazer frente 
à situação complicada pela qual passa o país”, concluiu o docente.
Elielson Aquino, Assufba, também frisou a importância do momento para trazer 
esclarecimentos. Ele explicou que sua categoria entendeu que o dia 5 não deveria ser 
de paralisação, mas de debate e de construção.
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5 DE OUTUBRO NA UFRB – DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O DESMONTE DO ESTADO 
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presidente da APUR, professor Antonio Eduardo Oliveira; e a segunda “MP 746/16 e o 
desmonte do ensino médio público”, ministrada pelo professor Luiz Paulo de Oliveira. 

Comunidade acadêmica do CECULT debate filme 
A comunidade acadêmica do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas 
(CECULT) escolheu a exibição e debate do filme “O mundo global do lado de cá”, de 
Silvio Tender, como atividade de Mobilização conjunta do 5 de outubro. Na oportunidade, 
os presentes também discutiram sobre a PEC 241. 

Mobilização no CETENS discute os projetos de lei do golpe
No Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS), a mobilização 
foi uma mesa de debate com o tema “Intenções TEMERárias: os Projetos de Lei do 
Golpe”, com os debatedores Prof. Frederik Moreira e Profª Silvana Lima - Educação 
do Campo, e estudante de direito – turma PRONERA UEFS. A atividade contou com a 
organização do curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

CCS discute a PEC 241, mas também inclui momento cultural
Já no Centro de Ciências da Saúde (CCS), a atividade ocorreu no auditório da UMEPS, um 
café político-cultural, que contou com 58 pessoas, entre discentes, docentes e técnico-
administrativos. A atividade iniciou-se por volta das 9 horas com um café da manhã farto, 
organizado pelo coletivo, em seguida houve a declamação de um poema, que traduzia o 
momento e nos convidava para luta. Depois se passou para a discussão política, onde se 
fez uma breve abordagem da PEC 241. Ao final foram propostos três grupos de trabalho: 
formação política, metodologias, articulação e comunicação, que orientarão as atividades 
do grupo. A próxima reunião do coletivo Mobiliza CCS ficou agendada para o dia 12 de 
outubro às 9 horas. Para mais informações sobre a mobilização no CCS acesse: https://
www.facebook.com/Mobiliza-CCS-1123335691054697/?fref=ts.

Comunidade do CFP paralisa atividades e debate projetos que ameaçam a educação 
brasileira 

Na última quarta-feira (05/10), realizou-se no Centro de Formação de Professores (CFP) 
uma discussão a respeito do impacto da MP 746/2016, que trata da reforma do Ensino 
Médio, e o do projeto “Escola sem Partido”. O debate integrou o dia nacional de luta 
contra o desmonte do Estado brasileiro, conclamado por centrais sindicais e diversos 
movimentos sociais. No CFP, a atividade foi organizada pelo Diretório Acadêmico de 
Pedagogia (DAP), contando com a participação, durante todo o dia, de estudantes, 
professores dos diversos cursos e representantes da comunidade local. No geral, as 
falas apontaram para a importância da intervenção dos educadores neste debate, 
marcado pela ascensão de medidas verticais e antipopulares, sem legitimidade das 
urnas e que atacam conquistas sociais, inclusive os cortes nos repasses para a educação 
brasileira. Ao fim das atividades, o coletivo apontou os seguintes encaminhamentos: i) 
institucionalizar o debate, através dos fóruns acadêmicos; ii) contribuir com a comissão 
local constituída pelo conselho diretor do CFP; iii) elaborar e divulgar materiais sobre 
tais projetos e os respectivos impactos na educação brasileira; iv) ampliar o diálogo 
com a comunidade, fortalecendo as estratégias de resistência às medidas adotadas 
pelo governo Temer.

Fórum Tripartite do CAHL discute o golpismo 
Como parte da Mobilização do dia 5 de outubro contra o desmonte do Estado, o PL 257, 
a PEC 241, a destruição do ensino e construção da greve geral; a comunidade acadêmica 
do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) participou de mais um encontro do 
Fórum Tripartite. A mobilização ficou por conta de duas aulas públicas, 
a primeira com o tema “O golpismo de ontem e o golpismo de hoje”, ministrada pelo
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Disponível em: http://cut.org.br/noticias/dia-de-lutas-contra-o-desmonte-do-estado-reune-milhares-em-brasilia-9388/

DIA DE LUTAS CONTRA O DESMONTE DO ESTADO REÚNE MILHARES EM BRASÍLIA

Durante a Audiência Pública na Câmara 
dos Deputados, movimentos sociais e 
parlamentares criticaram a medida que 
prejudica a classe trabalhadora e favorece as 
camadas mais abastadas da sociedade. Para 
o deputado federal Paulo Pimenta (PT), a 241 
é a PEC da maldade, “essa é uma das ações 
que mais ferem os direitos constitucionais 
da população enviada ao Congresso por um 
presidente da república. A medida do governo 
golpista vai terminar com os direitos sociais 
conquistados pelo povo após décadas de 
lutas, vai paralisar o país e fará aumentar 
a desigualdade social e a pobreza, tão 
duramente combatidas nos governos Lula e 
Dilma Rousseff”.

Bloqueio antidemocrático contra trabalhadores
Após o final da audiência pública sobre a PEC 241, do Desmonte do Serviço Público, 
os trabalhadores que lotaram o auditório Nereu Ramos tentaram se instalar nas galerias 
do plenário da Câmara dos Deputados para acompanhar a votação do PL 4567, da 
entrega do pré-sal. Foram arbitrariamente barrados pela segurança legislativa, o que 
causou protestos, confusão, truculência e ameaças de prisão das lideranças Cutistas. 
A multidão de militantes que se concentrava fora da Câmara também foi barrada pela 
Polícia Legislativa, que impediu a mando da presidência o acesso à Casa do Povo e a 
defesa dos interesses da população brasileira.

No Dia Nacional de Luta contra o Desmonte do 
Estado mais de três mil trabalhadores participaram 
de ato para denunciar o fim dos programas sociais 
com a aprovação da PEC 241. Mobilizado pela 
CUT, a atividade aconteceu durante todo o dia 
05 de outubro na Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília, e faz parte das ações para barrar a medida 
criminosa, apoiada pelo governo ilegítimo de Michel 
Temer.

Sob relatoria do deputado federal Darcísio Perondi 
(PMDB), a PEC 241 prevê o congelamento por 20 
anos dos gastos públicos com saúde, educação e 
remuneração 

dos servidores. Para a vice-presidenta da CUT, 
Carmen Foro, que acompanhou as atividades, o dia 
de lutas foi vitorioso com a presença de diversos 
segmentos da classe trabalhadora.

“É preciso criar uma onda permanente de diálogo e esclarecimentos à sociedade sobre 
o que significa essa Proposta de Emenda à Constituição e a possibilidade de aprovação 
do Projeto de Lei 4567 de partilha do pré-sal”, explicou Carmen.

A dirigente reforçou que a pressão para que os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras 
não sejam usurpados deve acontecer em todas as instâncias, nos estados, juntos aos 
parlamentares e na Câmara dos Deputados

CUT aumenta pressão contra PEC 241, que tira investimentos dos serviços públicos

Escrito por: Luciana Waclawovsky/CUT Nacional

Informativo ONLINE 

VERGONHA: PL 4567 FOI APROVADO

  Disponível em : http://www.fup.org.br/ultimas-noticias/item/20020-mais-um-golpe-contra-o-povo-brasileiro-deputados-entregam-o-pre-sal-as-multinacionais

passo para acabar com o regime de partilha, que conquistamos 
a duras penas para que o Estado pudesse utilizar os recursos 
do petróleo em benefício da população. 

Entregar o Pré-Sal às multinacionais significará menos 
recursos para a saúde e a educação e o fim da política de 
conteúdo nacional, que gera empregos, renda e tecnologia 
para o nosso país. É a fatura do golpe, que foi articulado em 
comum acordo com os interesses dos setores empresariais e 
de mídia, que nunca admitiram que a exploração do Pré-Sal 
fosse uma prerrogativa do Estado brasileiro.    

Apesar da gravidade dos fatos desta quarta-feira, a FUP e 
seus sindicatos continuarão defendendo a soberania nacional e resistindo ao desmonte 
da Petrobrás e do regime de partilha.

Em uma sessão longa e tumultuada, em que deputados da 
oposição vestiram casacos de petroleiros para defender o 
Pré-Sal e foram chamados de “ladrões” por parlamentares 
governistas, foi aprovado o projeto de lei que entrega o 
Pré-Sal a empresas estrangeiras. Apesar da derrota desta 
quarta-feira, o coordenador geral da FUP, Zé Maria afirma 
que a batalha continua.

Com a aprovação do PL 4567/16, o povo brasileiro sofreu 
um duro golpe nesta quarta-feira. O projeto entrega a 
operação do Pré-Sal às multinacionais e foi aprovado com 
292 votos a favor e 101 contrários.

Além de um crime contra a soberania, o que aconteceu hoje em Brasília é o primeiro 

GOLPISTAS ENTREGAM PRÉ-SAL E QUITAM OUTRA PARCELA DO GOLPE

Após a votação dos destaques, o projeto segue para a sanção presidencial e dependerá 
apenas de Temer para ser implementado. A expectativa, porém, é que sejam rejeitados, 
pois, em caso de aprovação, voltam ao Senado e a base do governo não quer perder 
tempo.

Coordenador da FUP (Federação Única dos Petroleiros), José Maria Rangel, aponta que 
foi quitada hoje mais uma parcela do carnê do golpe.

“A primeira duplicata foi paga hoje com a abertura do pré-sal, a próxima vem na semana 
seguinte, quando vai à votação a PEC 241 – que congela os investimentos em serviços 
públicos por 20 anos. Viveremos uma sequência de ataques à classe trabalhadora e aos 
direitos sociais nunca visto na história deste país.” 

Para Rangel, os efeitos de mais esse funeral dos direitos trabalhistas no país serão 
sentidos em breve. “O pré-sal é a última oportunidade que temos de ter um país mais 
justo e com oportunidades para todos. Os entreguistas não têm argumentos para entregar 
o pré-sal e ficam se apegando à história de que a Petrobrás está quebrada, algo que 
demonstramos ser uma mentira. Infelizmente, argumentos ali não valiam.” 

Mobilização

A semana foi mais uma de intensas mobilizações comandadas pela CUT e pela FUP 
que não conseguiram reverter com informações um julgamento de cartas marcadas.

A votação do PLP 4.567 foi tumultuada e os parlamentares da base do governo tiveram 
de defender a entrega do pré-sal aos gritos de ‘golpistas’ e ‘entreguistas’. Nas galerias, 
o clima na Câmara continua hostil como era com o ex-presidente da casa, o deputado 
cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Diz o ditado que não há almoço grátis e o Brasil pagou caro aos financiadores do golpe. 
Por 292 votos a favor e 101 contra, o Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira 
(5) o PL 4.567/2016 (Projeto de Lei) que retira da Petrobrás a obrigatoriedade de ser 
a operadora única do pré-sal.

A proposta de autoria do atual ministro das Relações Exteriores do governo ilegítimo 
de Michel Temer (PMDB), José Serra, também determina o fim da participação mínima 
de 30% da empresa brasileira nos campos licitados e abre as porteiras para o capital 
estrangeiro explorar mais essa riqueza nacional.

Escrito por: Luiz Carvalho



7 BLA BLA BLA Exero 01, 5555

DOSSIÊ PEC 241/16 

A medida, que limita os gastos públicos por 20 anos, 
consagra o Brasil como paraíso dos rentistas

Figura no panteão dos anúncios da equipe econômica 
do governo a Proposta de Emenda à Constituição para 
instituir o Novo Regime Fiscal, a PEC 241. Em síntese, 
o “novo regime fiscal” pretende fixar limite à despesa 
primária dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
para cada exercício e pelos próximos 20 anos. Para 2017, 
o limite será equivalente à despesa primária realizada 
neste ano corrigida pelo IPCA. Daí em diante, será definido 
pelo valor limite do ano imediatamente anterior corrigido 
pelo índice de inflação.

A nova métrica do “equilíbrio fiscal” 
busca impedir o crescimento real 
do gasto primário de um ano para o 
outro. Sua ampliação será no máximo 
igual à inflação do ano anterior, ou 
seja, concedida apenas a atualização 
monetária. Como o PIB varia não 
só pela inflação, que majora seu 
valor nominal, mas também pelo 
aumento de todos os bens e serviços 
produzidos no País, salvo casos de 
deflação e recessão, a defasagem 
na taxa de expansão da despesa 
primária provocará a perda da sua participação relativa, 
decorrente de um crescimento inferior ao PIB.

O texto da PEC ressalta suas expectativas: “Estabilizar a 
despesa primária, como instrumento para conter a dívida 
pública… Entre outros benefícios a implantação dessa 
medida… reduzirá o risco-País e, assim, abrirá espaço 
para redução estrutural da taxa de juros”. Há quase 20 
anos, o advento do superávit primário estava prenhe da 
mesma esperança. De lá para cá a economia brasileira 
exibiu ao longo de 16 anos (1998 a 2013) superávits 
primários, o que não impediu o salto da dívida bruta do 
setor público do patamar de 40%, em 1998, para quase 
58% do PIB, em 2013, acompanhada da elevação de 
6% na carga fiscal, também medida em relação ao PIB.
Dizem os sabichões que a taxa de juro é elevada por causa 
do estoque da dívida, mas o caso brasileiro parece afirmar 
que a dinâmica da dívida é perversa em razão da taxa de 
juro de agiota. Mesmo em 2015, o ano da desgraça fiscal, 
82% do déficit nominal que engordou a dívida bruta foram 
gerados pelos juros nominais. Em vez de confirmarem 
as hipóteses que relacionam “espaço fiscal” e juros, os 
dados apontam a patologia da economia brasileira. Os 
resultados primários informados pelo FMI tampouco 
oferecem amparo às hipóteses que relacionam “espaço 
fiscal” e juros. Para evitarmos embates metodológicos 
acerca de defasagens temporais entre causa e efeito, 
utilizaremos uma singela média dos resultados primários 
de 2007 a 2015 para uma amostra de países.
Rússia, Índia, China, México, Estados Unidos, Reino Unido 
e Japão apresentam média deficitária (déficit primário), 
enquanto Chile, Alemanha, Turquia e Brasil apresentam 
média superavitária (superávit primário) no mesmo entre 
os países, com um déficit primário médio no período

toda a região do pré-sal está mapeada e não há risco de perder investimento, o governo 
determinou um modelo em que o óleo pertence ao país, que cede a área para exploração 
de quem der maior retorno financeiro.

O PLS 131 foi apresentado por Serra em março do ano passado, quando vazaram 
documentos que mostravam um acordo entre o ministro com a empresa Chevron para 
mudar as regras de exploração do pré-sal.

Prejuízo em três frentes

Para a FUP, as mudanças propostas por Serra representam prejuízo de receita, para o 
emprego e para a engenharia nacional. A empresa vencedora no atual regime abate o 
custo da exploração do que vai dar ao governo.

Atualmente, quem opera com menor custo é a Petrobrás, a US$ 8 o barril. Qualquer 
outra não faria por menos de US$ 16, o que significa menos recursos para o Estado 
para as áreas da saúde e da educação.

Como operadora única do pré-sal, a Petrobrás também faria o planejamento e o 
desenvolvimento da cadeia nacional de fornecedores, gerando emprego no país.

Além disso, a ampliação na produção e exploração gera mais conhecimento e qualificação 
da tecnologia de perfuração e produção, num desenvolvimento também da engenharia 
nacional que deixará o país.

“Essa cadeira (da presidência da Câmara) ultimamente parece amaldiçoada. A Casa 
segue extremamente fechada e continua a mesma dificuldade para entrarmos e nos 
manifestarmos, como acontecia com o Cunha. Chegaram ao absurdo de achar que iam 
entregar uma riqueza do país e iríamos aplaudir”, falou Rangel.

A resistência, porém, continua contra o bombardeio programado para as próximas 
semanas. “Essa foi uma batalha, outras ainda virão e tenho certeza que conseguiremos 
demonstrar à população que nós é que estamos certos. Esse projeto que estão levando 
adiante em nenhuma eleição sairia vencedor”, defendeu, mandando o recado a quem 
não tem voto.

Por que é um prejuízo?

O PL 4567, inicialmente PLS 131/2015, de autoria do ex-senador e atual ministro José 
Serra, rasga o regime de partilha (Lei 12.351/2010) aprovado durante o governo do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula instituiu a partilha para garantir que 50% do lucro com os royalties fossem 
destinados para um fundo social, de onde o governo tiraria recursos para aplicar em 
educação (75%) e saúde (25%).

A diferença da concessão em relação ao regime de partilha é que no primeiro, devido 
ao alto risco exploratório, quem ganha o leilão fica com a riqueza. Já na partilha, como 

PEC 241, A MORATÓRIA DO CONTRATO SOCIAL  

em torno de 6,5%. O México exibe déficit primário médio 
de 0,8% do PIB e pratica juros de 4,25%, já a Turquia com 
quase 1,3% de superávit médio sustenta juros de 7,5%.

O Brasil, com a maior média de superávit primário entre 
2007 e 2015 dentre os países listados (pasmem!), quase 
2% do PIB, exibe exuberantes 14,25% de taxa Selic, 
revertendo quase 10% do PIB aos detentores da dívida 
pública, que representa menos de 70% do PIB, enquanto 
a Grécia, que tem uma relação dívida/PIB de 170%, 
despende aproximadamente 5% do seu PIB com juros. No 
mundo da finança globalizada, demarcado pela hierarquia 
entre as moedas, a descuidada abertura da conta de 
capitais aprisionou as políticas econômicas “internas” à 

busca de condições atraentes para os capitais em livre 
movimento. Esse é o ponto central e inalcançável aos 
leitores de manuais papai-mamãe.

Surpreendentemente, o texto de proposição do “Novo 
Regime Fiscal” apresenta, no entanto, oposição e crítica 
explícita à pedra angular da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, concomitantemente ao reconhecimento do seu 
caráter pró-cíclico:

“O atual quadro constitucional e legal também faz com que 
a despesa pública seja prócíclica, quer dizer, a despesa 
tende a crescer quando a economia cresce e vice-versa. 
O governo, em vez de atuar como estabilizador das altas 
e baixas do ciclo econômico, contribui para acentuar a 
volatilidade da economia: estimula a economia quando ela 
já está crescendo e é obrigado a fazer ajuste fiscal quando 
ela está em recessão… Também tem caráter prócíclico a 
estratégia de usar a meta de resultados primários como 
âncora da política fiscal… o Novo Regime Fiscal será 
anticíclico: uma trajetória real constante para os gastos 
associada a uma receita variando com o ciclo resultarão 
em maiores poupanças nos momentos de expansão e 
menores superávits em momentos de recessão. Essa é a 
essência de um regime fiscal anticíclico.”

Gunnar Myrdal foi pioneiro na preocupação em estabelecer 
uma política fiscal capaz de suavizar as flutuações 
econômicas. Sua proposta apoiava-se em estímulos 
fiscais durante o período de retração e, simetricamente, 
medidas restritivas durante a expansão, contendo pressões 
inflacionárias e garantindo uma transição suave da parte 
descendente do ciclo. No entanto, sua proposta permitia 
ao governo equilibrar o Orçamento durante todo o ciclo 
econômico, em vez de considerá-lo ano a ano.

Apesar de assemelhar-se à proposta posterior de John 
Maynard Keynes para um Orçamento de capital, Myrdal, 
em 1930, via o investimento público como uma linha 
de defesa contra flutuações cíclicas, a ser ativada tão 
somente quando as circunstâncias assim determinarem. 
Recomendava, portanto, intervenções pontuais de 
curto prazo. A ideia de Keynes, por contraposição, é 
formulada como um projeto de longo prazo. Propunha 
a “socialização do investimento” em companhia de um 
sistema tributário progressivo, a eutanásia do rentista e 
o controle do movimento internacional de capitais para 
prevenir a instabilidade. Entre outras coisas, Keynes 
pretendia neutralizar os desvarios da finança nacional e 
internacional. Sua proposta jamais foi implementada, nem 

sequer ensaiada.

As propostas de Myrdal e Keynes 
sustentam em comum a regência de 
custeio e investimento por métricas 
distintas. A imposição de um limite 
linear e genérico às despesas primárias, 
como consta na PEC 241, pode 
deteriorar ainda mais a qualidade do 
gasto público.

Historicamente as despesas com 
atividades-meio e custeio apresentam 

tendência mais autônoma de crescimento. Por exclusão, 
os investimentos assumem o papel de despesas 
discricionárias. Os investimentos, já baixos e insuficientes, 
podem ser comprimidos ainda mais com a imposição de 
um limite genérico. Um regime fiscal que se pretende 
anticíclico necessariamente deve enfrentar a composição 
das despesas primárias. A abordagem do Orçamento 
camuflada em uma áurea exclusivamente técnica e 
científica delegável às burocracias não eleitas transformou-
se em ferramenta para limitar a disponibilidade de políticas 
que pareçam viáveis para a comunidade.

O Orçamento é um pilar do Estado Social, expressão da 
confiança ética construída a ferro e fogo pelos subalternos, 
que impôs o reconhecimento dos direitos do cidadão, a 
partir do princípio que estabelece que o nascimento de um 
cidadão implica, por parte da sociedade, o reconhecimento 
de uma dívida. Dívida com sua subsistência, com sua 
dignidade, com sua educação, com suas condições de 
trabalho e com sua velhice.

A imposição de limites cada vez mais restritos às despesas 
com serviços essenciais, enquanto juros podem exorbitar 
livremente, sinaliza simultaneamente credibilidade ao 
rentismo e temor à população de moratória ao contrato 
social.

Fonte: Carta Capital
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PATRUS ANANIAS: UMA PROPOSTA DE DESMONTE  

PEC 241 É GATILHO PARA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Antônio Augusto de Queiroz *

Em artigo publicado no jornal O Globo, o deputado 
Patrus Ananias (PT-MG) analisa a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 241/16), chamada PEC do Desmonte, 
que desconstitui a Constituição e, com ela, o estado 
democrático de direito.

Uma proposta de desmonte
A economia, ao contrário do que 
pretendem alguns, não é um 
conhecimento dogmático, que só 
oferece uma única saída. Tampouco 
é uma ciência dissociada dos 
valores éticos e democráticos. 
Os defensores do Estado mínimo 
e do neoliberalismo, no entanto, 
querem nos fazer acreditar que 
seus interesses e argumentos 
estão fundados em uma verdade 
inquestionável.

A integração de diferentes áreas 
do saber — História, Filosofia, 
Economia, Sociologia, Psicologia, 
Direito — abriu-nos as portas da 
interpretação. Interpretamos o 
objeto do nosso conhecimento e, ao 
fazê-lo, devemos interpretar a nós 
mesmos, os nossos sentimentos, 
as nossas reações. As nossas leituras dos fatos e dos 
acontecimentos são permeadas pela formação que 
recebemos, pelos valores que cultivamos, pela nossa 
visão de mundo, enfim, pelos nossos interesses.

Vivemos em sociedades conflitivas, que nos desafiam 
a explicitar e processar os conflitos pelas vias da 
democracia e do respeito às diferenças. Mas as classes 
economicamente mais poderosas sempre procuraram 
impor os seus interesses econômicos como se fossem um 
bem para toda a sociedade. Como sabemos, nem sempre 
os bens são bem compartilhados!

A Proposta de Emenda Constitucional nº 241/2016 
se insere nesse contexto. A quem interessa? Ao povo 
brasileiro? Quanto mais a leio e estudo, mais me convenço 
de que não.

A PEC desconstitui a Constituição e, com ela, o estado 

democrático de direito. Ao propor que os investimentos 
públicos fiquem limitados, durante 20 anos, pelo 
índice inflacionário do ano anterior, fere de morte os 
princípios e normas constitucionais que apontam para o 
desenvolvimento integrado e sustentável na perspectiva da 
igualdade — direitos e oportunidades iguais para todos — 
e da justiça social. Congela por duas décadas a situação 
em que estamos. E parar é sempre retroceder!

A proposta começa por afrontar cláusula pétrea da 
Constituição da República — o artigo 60, parágrafo 4º, 
inciso IV. Constitucionalistas notáveis, liderados pelo 
professor Paulo Bonavides, vinculam os direitos e as 
garantias individuais aos direitos e garantias fundamentais 
nos termos do Título II da Carta Magna.

Mais grave: a PEC afronta e desmonta toda a Constituição, 
porque o texto constitucional aponta para realizarmos 
progressivamente o Estado do bem-estar Social. Nessa 
perspectiva, começa por desconstituir integralmente os 
artigos 1º e 3º e seus incisos; atropela os artigos 5º e 
6º, que se articulam e se complementam na medida em 

que o exercício dos direitos individuais 
pressupõe
o atendimento das necessidades 
materiais básicas. Faz tábula rasa do 
Título VIII — Da Ordem Social — com 
todos os seus 41 artigos. E o processo 
de desconstrução das políticas 
públicas vai muito além das travas que 
a PEC impõe à expansão e melhoria 
das políticas públicas de educação 
e saúde. A Saúde, registre-se com 
ênfase, integra a seguridade social e 
compartilha os objetivos da Previdência 
e da assistência social.

À luz das limitações estabelecidas pela 
PEC, não é difícil prever o futuro do 
Benefício da Prestação Continuada 
(BPC), do Bolsa Família e de outras 
políticas públicas de assistência social 
e de segurança alimentar. Não restará 
nada.

O desmonte das políticas públicas sociais, especialmente 
daquelas mais diretamente voltadas para a promoção 
dos pobres, leva ao desmonte do próprio Estado nacional 
brasileiro.

Em síntese, a PEC 241, se aprovada, desmontará a 
Constituição, as políticas públicas sociais, o Estado 
nacional brasileiro. Congelará e, assim, fará retroceder o 
país por 20 anos. O tempo de uma geração!
Penso que é hora de debatermos ampla e democraticamente 
o projeto de país que nós queremos, em vez de regredirmos 
à condição de colônia a que alguns querem, outra vez, nos 
submeter.

Patrus Ananias - Deputado Federal (PT-MG)

A PEC 241, que congela o gasto público, em termos reais, 
por 20 anos, não se sustentará sem uma ampla e profunda 
reforma da previdência. É por isso, aliás, que o novo 
regime fiscal vem antes das mudanças previdenciárias, na 
perspectiva de que o fim justifica os meios. Se o Congresso 
aprovar esse limite de gastos, terá que dar os meios, e a 
reforma da previdência será essencial para esse fim.

A definição de um teto de gasto, que corresponderá ao 
valor desembolsado no ano anterior mais o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA, impede a 
expansão do gasto além desse limite. Logo, para que se 
aumente uma despesa, é preciso que se compense com 
a redução de outra.

Se tudo o mais que está relacionado ao papel do Estado 
ficasse congelado, tudo bem. Mas a população cresce, as 
demandas por saúde, educação, previdência e outros bens 
e serviços públicos também crescem e o governo, com o 
gasto engessado, não poderá atendê-los, exceto se cortar 
dos atuais beneficiários.

No caso da saúde e da educação, o governo, como 
condição para aprovar a PEC, pode até admitir, por dois 
anos, um aumento em relação ao executado em 2016, 
que poderá ser coberto com a receita da venda de ativos.

Entretanto, para sustentar esse gasto, mantida a regra 
do congelamento, mesmo que o PIB e a receita cresçam, 
o governo terá que cortar em outras rubricas, ampliando 
o conflito distributivo. E mesmo que privatize todas as 
empresas estatais, os recursos que ingressarem serão 
destinados ao pagamento de juros e amortização da 
dívida, que não estarão sujeitos ao teto de gastos.

Em relação à reforma da previdência, o raciocínio é 
simples. A despesa de 2016 com os atuais aposentados 
e pensionistas, mantida a correção anual pelo INPC para 
todos os benefícios do INSS, já está no limite imposto 
pela PEC. Logo, qualquer nova aposentadoria só poderia 
ser paga com o corte de outra despesa do governo, ou 
à medida em que os atuais aposentados e pensionistas 
deixem de receber seus benefícios, por exemplo, quando 
falecerem. 

E, mantida a correção dos benefícios apenas pelo INPC, 
ou seja, sem computar o “ganho” real dos aposentados 
que ganham o salário mínimo, poderia haver um 
“descolamento” entre esse critério e o reajuste do limite 
de gastos pelo IPCA: nos últimos 20 anos, a diferença 
entre esses dois índices, acumulados, é de mais de 10 
pontos percentuais (262% no caso do INPC, e 252% no 
caso do IPCA). 

Isso leva à conclusão obrigatória da desvinculação entre 
os reajustes do piso da previdência e o salário mínimo, 
e, ainda, à mudança do critério de reajuste dos demais 
benefícios para que seja adotado o IPCA em lugar do 
INPC.

Como não há outras despesas, exceto a de juros ou de 
pessoal, que sejam significativas a ponto de compensar 
por um ou dois anos o aumento da despesa previdenciária, 
isto significa que, além do sacrifício aos servidores, já que 
os juros da dívida são sagrados para o atual governo, a 
reforma da previdência será inevitável, e quem aprovar o 
limite de gastos ficará obrigado a também aprovar essa 
reforma.

E a reforma da previdência não será apenas para mudar 
as regras para as futuras gerações, até porque sem o corte 
de direito imediato ela não produzirá os resultados que o 
governo necessita para manter seus gastos dentro dos 
limites impostos pela PEC 241.

A reforma da previdência, portanto, tende a alcançar: 
a) os atuais beneficiários e com redutor do benefício, 
possivelmente via corte do reajuste e instituição de 
contribuição aos aposentados e pensionistas do INSS; 
b) a desvinculação entre o reajuste do piso do INSS e 
o salário mínimo; c) os segurados que ainda não têm 
direito adquirido, ou que não preencheram os requisitos 
para requerer aposentadoria, poderão ter sua contribuição 
aumentada e o tempo de permanência em atividade 
ampliado, mesmo que haja regra de transição; e d) 
os futuros segurados terão regras bem mais severas e 
restritivas.

No caso do servidor público, a situação poderá ser 
ainda pior. Os atuais aposentados e pensionistas, além 
do congelamento do benefício durante a vigência da 
PEC, poderão ter que contribuir com alíquota maior e 
sobre a totalidade do benefício. Os que ingressaram no 
serviço público antes de 2003, que pela atual regra de 
transição ainda poderiam ter paridade e integralidade na 
aposentadoria, perderão esse direito, além de também 
terem que contribuir com alíquota maior e permanecer 
mais tempo em atividade, mesmo que haja nova regra de 
transição em relação ao tempo que falta para aposentaria. 
E os futuros segurados do regime próprio serão submetidos 
às regras do Funpresp, porém com novas exigências.

A PEC 241, como se vê, constitui-se numa espécie de 
gatilho que, uma vez aprovada, forçará a reforma da 
previdência. Sem o congelamento do gasto público, 
ambiente no qual o governo poderia ampliar o gasto, seja 
mediante aumento da receita ou por intermédio de déficits 
públicos, a possibilidade de reforma da previdência com 
corte de direitos seria muito baixa. Com o congelamento, 
a reforma se impõe, inclusive por pressão da sociedade.

(*) Jornalista, analista político e diretor de Documentação 
do Diap.
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PEC 241 VAI LEVAR SALÁRIO, SAÚDE E EDUCAÇÃO PARA O BURACO 
Escrito por: Luiz Carvalho

Informativo ONLINE 

Cartão de visitas do governo ilegítimo de Michel Temer 
(PMDB), a PEC 241 (Proposta de Emenda Constitucional), 
deve ser votada no próximo dia 6. Sob relatoria de Tarcísio 
Perondi (PMDB-RS), o texto estabelece o congelamento 
por 20 anos de gastos governamentais.

Nas próximas duas décadas, o investimento em políticas 
públicas teria como base a despesa do ano anterior corrigida 
pela inflação. Caso seja aprovada, ainda que a economia 
cresça, os governos federal, estaduais e municipais não 
poderão ampliar 
o investimento e 
desrespeitar o teto 
estabelecido pela 
emenda. Regras que 
afetam diretamente 
programas sociais 
como o Bolsa 
Família, políticas 
públicas para saúde 
e educação e até 
mesmo a política 
permanente de 
valorização do salário 
mínimo.

Nesta terça (4), 
houve a leitura de 
parecer e pedido de 
vistas. Como o prazo 
é de duas sessões, 
o tema deve voltar 
à pauta na quinta-
feira. Em linhas 
gerais, transfere para 
2018 a aplicação 
do teto para saúde 
e educação. Os 
demais setores 
serão atingidos pela 
limitação.

Para frear essa puxada de tapete nos direitos trabalhistas, 
a CUT promoverá em 5 de outubro o Dia Nacional de Luta 
contra o Desmonte do Estado. A ideia é mostrar ao país 
como a PEC 241 atinge o coração dos investimentos e 
políticas que beneficiam toda a população.

Secretário-adjunto de Relações do Trabalho, Pedro 
Armengol, define a proposta como o motor do projeto de 
entrega dos serviços públicos ao setor privado, revestido 
de modernização arquitetada pelo ilegítimo Michel Temer 
(PMDB) e pelos financiadores do golpe.

“Essa é a mãe de todas as reformas. Se aprovada a PEC 
241, não precisa nem discutir outros itens como o PL 257 
– que congela o aumento dos servidores públicos –, porque 
o Estado já estará desmontado, sem nenhuma perspectiva 
de atendimento social. A Constituição estabelece o mínimo

que deve ser aplicado em políticas públicos de saúde, 
educação e essa obrigação cai por terra com a proposta”, 
definiu.

Para ter uma ideia do impacto das alterações, caso já 
estivessem em vigor, o governo federal teria investido 
47% menos em educação do que investe atualmente (R$ 
377 bilhões) e 26% a menos em saúde (R$ 300 bilhões), 
conforme estudo do Dieese (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Só o fim

Analisa do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar), Marcos Verlaine, define a proposta como 
uma ferramenta para abrir às portas para a revogação de 
políticas de distribuição de renda, entre as quais, a política 
de valorização do mínimo.

“O salário mínimo é uma lei federal, vão abrir espaço 
para alterar essas e outras conquistas, o candidato Aécio 
Neves (PSDB-MG) já falava isso em 2014 na campanha. 
E o argumento será o cumprimento do teto de gastos, que 
implicará na revisão de uma série de políticas”, alertou.

Ele acredita que a PEC, nos moldes em que foi enviada ao 
Congresso, é uma tentativa de anunciar o pior dos mundos 
para depois negociar.

“De qualquer forma, essa medida 
vai afetar todas as políticas públicas 
de distribuição de renda, porque 
nascem do orçamento da União. E 
ao frear os gastos federais, acabam 
por limitar também o investimento 
em estados e municípios, que tem 
na União a maior parte do recurso 
para orçamento.”

Outro problema, avalia, será a 
gestão desse congelamento para 
lidar com demandas que vão 
desde a progressão na carreira dos 
servidores públicos até o aumento da 
demanda por políticas públicas com 
o aumento da natalidade.

Responsabilidade em dobro
Secretária-geral Adjunta da 
CUT, Maria Faria, aponta que os 
movimentos têm a responsabilidade 
de mostrar à sociedade o cenário 
devastador que se forma disfarçado 
de aprimoramento de gestão.

“Quando o governo golpista fala 
que não vai aumentar investimento, 
significa que vamos ter retrocesso no 
acesso a políticas públicas por parte 

da sociedade e dos trabalhadores que estão na base da 
pirâmide. O que fazemos é a defesa do estado brasileiro, 
do estado democrático”, falou.

Armengol também avalia que a atividade desta quarta-
feira ganha ainda mais peso com avanços de proposta 
privatizantes nas eleições municipais.

“No momento em que eleições sinalizam tendência de 
crescimento da direita, o ato no dia 5 toma dimensão 
muito maior de resistência da classe trabalhadora para 
evitar essa tragédia

Nossa missão é buscar mostrar isso aos trabalhadores, 
que o momento político vivido por nós é fruto de um golpe 
que escancarou a ascensão de forças comprometidas com 
a agenda neoliberal ortodoxa.



10 BLA BLA BLA Exero 01, 5555

  Disponível em: http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8402

MINISTÉRIO PÚBLICO TENTADA PROIBIR CARTAZES COM ‘FORA TEMER’ NO COLÉGIO 
PEDRO II

no âmbito administrativo a responsabilidade funcional 
dos agentes públicos que ordenaram e colocaram os 
referidos cartazes, bem como daqueles que permitiram 
tais atos; 4) informem ao Ministério Público Federal a 
comprovação das medidas adotadas no prazo de 72 
horas, a contar do recebimento desta.”

O MPF ameaça os administradores públicos, todos 
eleitos para os cargos que ocupam, com ação de 
“improbidade administrativa” e crime de “prevaricação” 
caso não cumpram a ‘recomendação’.

Os participantes do fórum associaram termos usados 
pelo Ministério Público Federal no ofício enviado à administração do Colégio Pedro II a 
materiais do projeto ‘Escola Sem Partido’, que prega o fim da liberdade e do pensamento 
crítico nas escolas. Para técnico-administrativos e docentes, é nítida a semelhança no 
trecho em que justifica a medida dizendo que “a doutrinação política e ideológica de 
alunos atenta contra a integridade intelectual de crianças e adolescentes”.

O Ministério Público Federal encaminhou notificação à 
administração do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro (RJ), 
recomendando à Reitoria e às direções de dois campi – 
Humaitá e Realengo II – que retirem as faixas e cartazes 
do sindicato dos servidores afixadas nas dependências do 
CPII. O ofício diz que a “liberdade sindical não significa 
conferir um escudo para a salvaguarda da prática de atos 
ilícitos”, numa referência à afixação de cartazes e faixas 
com os dizeres ‘Fora Temer’.

A tentativa do MPF de proibir quaisquer manifestações 
favoráveis à campanha “Fora Temer” no Colégio Pedro 
II foi repudiada em reunião do Fórum das Entidades da 
instituição, atividade aberta à participação de técnico-administrativos, professores, 
estudantes e responsáveis. A investida do Ministério Público foi considerada autoritária 
e comparada ao período da ditadura empresarial-militar. A reunião ocorreu na noite 
dessa terça-feira (4), no campus Tijuca II.

O documento do MPF recomenda ainda ao reitor e aos diretores-gerais de Realengo II e 
Humaitá que: 1) adotem as devidas providências para a retirada imediata dos cartazes 
com a inscrição ‘Fora Temer’; 2) proíbam a colocação futura de cartazes, banners ou 
panfletos com o conteúdo político-partidário nas dependências do Colégio Pedro II; 3) 
apurem 

DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O DESMONTE DO PAÍS NA UFRB
limite de gastos aos Estados, suspensão de concursos 
públicos, congelamento de salários. Tem ainda a PEC 
241/16, que limita por 20 anos o investimento do Estado 
nas despesas primárias em saúde, educação, segurança e 
reduz investimentos públicos em infraestrutura. Ou seja, 
são 20 anos sem reajuste salarial.

A MP 746/16, que trata da reforma do ensino médio, 
também foi tratada na plenária. Ainda foi destacada a 
reunião que a Reitoria apresentou os cortes orçamentários 
da UFRB previsto para os próximos anos.

À tarde, foi feito um chamado para retomar o debate sobre a construção do Sindicato 
próprio. A discussão teve início ainda no período da greve e, na assembleia realizada no 
dia 01/12/2015, formou-se uma comissão. Três reuniões aconteceram.

Agora, ficou acertado que no dia 13/10 ocorre nova reunião da comissão para debater 
a construção de um seminário sobre a organização sindical e sua importância para os 
trabalhadores.

Técnico-administrativos da UFRB se juntaram a 
docentes e estudantes, nesta quarta-feira (05/10), 
Dia Nacional de Luta contra o Desmonte do Estado 
Brasileiro, no auditório da Reitoria, em plenária 
conjunta, para debater os ataques aos direitos dos 
trabalhadores. A atividade contou com o apoio do 
movimento estudantil.

Na mesa, que contou com a participação dos 
representantes da Assufba, Aida Maia e Elielson 
Aquino, e da Associação do Professores do Recôncavo, 
Antônio Eduardo e Nilton Cardoso, os dirigentes 
sindicais chamaram atenção para os projetos que tramitam na Câmara Federal e no 
Senado, como a reforma da Previdência, que institui idade mínima de 65 anos para 
que homens e mulheres se aposentem, o PLS 131/15, proposta que determina o fim do 
modelo de partilha que garante recursos do pré-sal para a educação e o PL 4.567/16, 
que retira a exclusividade da Petrobras na exploração do pré-sal, aprovado na noite desta 
quarta-feira (05/10) pelos deputados.

Não é só isso. A agenda conservadora do governo é agressiva. O PLC 54/16 (antigo PLP 
257/16) renegocia a dívida dos Estados e Municípios com a União e impõe um 
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A MP 746/2016 E OS DESDOBRAMENTOS NAS POLÍTICAS AFIRMATIVAS NO ENSINO SUPERIOR 

A condição socioeconômica de existência e as oportunidades de acessar a determinadas 
instituições do ensino médio, promoverá neste espaço social novas regras meritocráticas 
para definição de quem está habilitado ou não para integralização em uma das áreas 
(1. Linguagens; 2. Matemática; 3. Ciências da natureza; 4. Ciências Humanas e; 5. 
Formação técnica e profissional; como também, pela disposição de recursos que se dará 
pela relação matemática com o número de alunos). Ao tempo em que, a necessidade 
de sobrevivência empurrará parcelas de estudantes à formação que lhes permita a 
inserção no mercado. Neste caso tanto as formações profissionais como as certificações 
intermediárias previstas na MP, serão concessões estabelecidas pelo sistema de ensino 
que permitirá ao estudante pobre o ingresso no mercado de trabalho.

Diante do exposto, ainda que resumidamente, pode-se afirmar que a MP 746/2016 
transfere para a faixa dos 15 aos 18 anos de idade, a definição das futuras carreiras 
profissionais associadas às áreas do conhecimento propostas; as escolas públicas irão se 
transformar em centros formativos para áreas específicas; as escolas da iniciativa privada 
irão prover melhores recursos de investimento em pessoal e incentivo para assegurar a 
condição de herdeiros dos seus alunos, para quem o ensino superior é uma sequencia 
“natural” no itinerário formativo; o ENEM deverá se adequar a esta nova realidade com 
seleções específicas por áreas do conhecimento; neste sentido, a seleção meritocrática 
do vestibular que se esvaziou com o SISU será reinventada para o acesso deste novo 
corpo discente as escolas do ensino médio.

Conclui-se que esta MP promoverá dentro do mesmo sistema de ensino – médio e 
público não federal – hierarquizações e distinções que serão indicadores qualitativos e 
propagadores de desigualdades horizontalizadas. As escolas públicas terão especificidades 
no atuar e no fazer dos itinerários dos estudantes, e, assim haverá aquelas, cujos 
contextos – origem socioeconômica dos alunos, tamanho da escola e alunos por 
turma; como também, a permanência; irão estabelecer relações e papéis diferenciados, 
hierarquizando as escolas que atuam nas trajetórias escolares, daquelas, escolas, que 
exercem a função de captadores de alunos para a conclusão do ensino médio. As 
que atuam nas trajetórias escolares são responsáveis por um acompanhamento que 
assegura formas distintas de permanência (material e simbólica), acesso a bens culturais 
e fortalecimento das redes sociais. As captadoras, não constituem relações com os 
alunos e a sua especificidade está associada a reprodução de conteúdos e concessão 
de diplomas do ensino médio, sem integralização por áreas do conhecimento

A questão que emerge deste modelo distintivo das escolas do ensino médio como 
consequência da MP 746/2016 é: Como será a seleção dos alunos de cada uma destas 
escolas?

O dialogo entre a mídia e o governo federal revela que a interdependência entre eles é 
maior do que se imagina. A ideologia que se busca colocar em evidência, e que implica no 
sucateamento da coisa pública, é uma meta comum a estas instituições. Concomitante 
com a edição da MP 746/ 2016 a mídia vem apresentando em editoriais escritos e 
televisivos o índice desfavorável das escolas públicas no ENEM 2015, exceto os IF’s 
e CEFET ś que foram excluídos da lista de rankeamento e análise. Esta correlação de 
forças de forma indireta alcança a universidade e promove uma nova forma de ataque 
às políticas de ações afirmativas que alteraram nos últimos 14 anos o perfil do alunado 
das instituições superiores, principalmente, nos cursos de alto prestígio.

Mas como as ações de intervenção que promovem a ensino médio em tempo integral 
com recursos da União pode ter este efeito? Bem, tomemos como ponto de partida a 
própria LDB quando estabelece a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
e que no primeiro momento da expansão do ensino superior promoveu um boom no 
setor privado. Os atores que integravam aquela política de expansão são os mesmos 
que se apoderam de forma ilegítima do governo, e agora reeditam através da aprovação 
de constitucionalidade, a Lei 9.637/1988 que diz no “Art. 1o O Poder Executivo 
poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e 
à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.”, as denominadas Organizações 
Sociais.

Estas ações influenciam diretamente nas políticas de ações afirmativas de acesso e 
permanência de estudantes negros e pobres na educação superior. Cego é quem não 
quer ter a consciência do que virá. Ou seja, ao estabelecer pela MP 746 o ensino integral, 
pauta de reivindicação dos movimentos sociais em prol da educação com financiamento 
da união, faz-se o mesmo que o acordo MEC/USAID, isto é, atende-se um ponto e 
subtraem-se muitos.

O tempo integral e a definição de itinerários formativos associados as habilidade e 
competências dos estudantes tenderia a maximizar, em potência, o perfil do alunado nas 
instituições superiores, ao mesmo tempo em que, promoveriam uma seleção precoce 
e discriminatória dos estudantes no processo de integralização dos seus currículos em 
áreas que lhes possibilite acessar os cursos de alto prestígio e demanda social. Neste 
caso, a seleção dos estudantes aos referidos cursos, ocorrerá antes do ingresso nas 
instituições superior, onde não há políticas afirmativas de cunho racial ou social.

José Raimundo de J. Santos - Sociólogo, Docente CFP/UFRB
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