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Capitulação do reformismo à proposta de educação burguesa e uma alternativa 

autônoma dos trabalhadores 

Camarada Basílio 

 

O reformismo dos movimentos sociais está alinhado, no geral, com as políticas interestatais 

e empresariais de educação. 

A Contradição destes com o Estado e a burguesia está reduzida, atualmente, a reivindicar a 

manutenção ou o aumento de recursos para a educação (nem sequer fazendo a distinção 

pública/privada, em muitos casos), a manutenção e ampliação das políticas de cotas no acesso à 

universidade, o não fechamento de unidades escolares, etc. Ou seja, as reivindicações mínimas. 

No meio sindical, o reformismo atua de forma parlamentarista, economicista e legalista. Isto 

significa que tem como principais métodos de atuação a negociação com governos e parlamentares 

(ou promoção de candidatos saídos de seu meio), por um lado, e a greve e mobilizações de massa 

por outro. Porém a greve é planejada e executada dentro dos marcos legais da burguesia, ou seja, 

nos casos permitidos pela Lei de Greve e pela legislação em geral do Estado, com pequenas 

exceções. Estão assim excluídas as greves de solidariedade, ou motivadas por pautas diferentes da 

salarial e das condições mínimas de trabalho, que são ilegais. Uma greve de caráter insurrecional 

nem sequer é cogitada. 

Isto vale para todos os ramos. Mas no caso da educação, especificamente, a lei não permite, 

por exemplo, uma greve que tenha como pauta a anulação da reforma do Ensino Médio, a extinção 

de tal ou qual política ou a adoção de determinado currículo. Os burocratas sindicais atrelam então 

as pautas extralegais às legais, o que falseia a luta dos trabalhadores e a desmoraliza, pois a 

burocracia fomenta o fim da greve assim que a pauta salarial é considerada atendida ou perdida. A 

moral da historia, para muitos trabalhadores é: greve só por salario. 

A burocracia sindical, para mascarar seu caráter recuado e a limitação de sua atuação, 

imputa esta estreiteza de ação a supostas concepções da própria base de trabalhadores, que chama 

de “economicista”, como num espelho invertido. No discurso de dirigentes cutistas, a crítica à CUT 

muitas vezes é imputada a uma falta de consciência de classe e a um corporativismo supostamente 

inerente às categorias. 

É preciso que os trabalhadores se mobilizem por salário e condições de vida, condições de 

trabalho, e, com a mesma importância, pela disputada da função de seu trabalho 

(autodeterminação). No ramo da educação, não fazer esta disputa é servir à reprodução da sociedade 

capitalista sem nenhuma resistência. 

O reformismo na educação sob um discurso pedagógico que se esforça para parecer 

progressista e inclusivo, adere ao projeto elitista de reprodução social na medida em que defende e 

participa de alguns de seus pilares: 

 No reformismo, disputar políticas educacionais é acima de tudo disputar o Estado que as 

formula, continuando a dinâmica de cima para baixo, e não criar um projeto autônomo de 

classe trabalhadora, com suas próprias diretrizes, métodos e objetivos (a exemplo da CNTE 

no México); 

 Manutenção da divisão: sindicato para pautas econômicas e massa de manobra 

política/eleitoral de x partido e tecnocratas para o planejamento (formulação das políticas 

públicas, elaboração dos currículos e diretrizes educacionais); 

 O reformismo participa da política burguesa tanto na esfera oficial (abertamente) como na 

informal e tradicional política fisiológica e autoritária brasileira (de forma velada). 

Abandonou e agora sabota ativamente a Organização por Local de Trabalho; ausenta-se e 
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boicota a luta pela democratização das escolas, dando total liberdade de ação às Secretarias 

e Regionais de Educação (cujos cargos de confiança são disputados e por vezes assumidos 

pelos reformistas) e direções; 

 A obediência a órgãos internacionais e a cooperação ativa com a burguesia, através dos 

programas Prouni, Pronatec, FIES, da gestão por OS, do compromisso Todos pela 

Educação, e da implementação da BNCC, entre outros; 

 O caráter neutro, “cidadão”, conciliador: não se fala em uma educação para o socialismo, 

mas sim para os direitos humanos, ou para o pleno exercício da cidadania, sempre pautada 

nas leitas nacionais e internacionais. A fragilidade da postura “republicana do reformismo é 

evidente, pois os setores mais reacionários da sociedade, em vez de aceitarem a tentativa de 

conciliação ou disputa comportada, atacam ferozmente as pautas cidadãs , apesar de toda 

sua moderação e constitucionalidade (p. Ex. Através do Escola sem Partido, do combate ao 

“kit gay”, do apoio a militarização de escolas, etc); 

 O debate pedagógico dentro dos sindicatos de professores está em posição secundária e 

verticalizada. No caso dos sindicatos cutistas, a CNTE é o espaço de formulação das 

limitadas diretrizes político-pedagógicas que as diretorias sindicais adotam. Esta forma de 

organização contribui para alienar os trabalhadores de base de tal debate. 

 O ensino superior não é tratado como direito, diferentemente do ensino básico, porque a 

Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos assim o definem. 

Desta forma, não se questiona o ENEM como limitador de acesso e elemento chave na 

difusão e reprodução da ideologia meritocrática; ao contrário reivindica-se o ENEM e seus 

conteúdos e formas tidas como democráticas, em oposição ao vestibular tradicional. 

 

 

As organizações de base de trabalhadores devem desenvolver um pensamento pedagógico 

autônomo, de acordo com sua visão de mundo e seus objetivos. Isto implica em projetar, para o 

médio prazo: 

1. Pesquisar e debater os objetivos, os conteúdos e métodos da educação em geral e escolar em 

especifico pela e para a classe trabalhadora, chegando-se a uma Proposta Pedagógica 

paralela aos documentos oficiais (PCN, DCN, Currículos estaduais/municipais, etc.); 

2. Militar junto aos cursos de licenciatura no sentido de divulgar de nossa Proposta Pedagógica 

(tanto junto aos trabalhadores da educação como aos estudantes e futuros professores); 

3. Disputar a adesão das escolas à P.P, e aplica-la, mesmo que individualmente ou em pequeno 

grupo, dadas as suas limitações. 

  


