
Projeto de 
congelamento

de gastos (PEC 241)

Projeto da reforma do 
ensino médio (MP 746)

Golpe na Educação!
Golpe na Saúde Pública!

Golpe em você!

O ensino público 
em perigo!
Sem discutir com a sociedade, os estudantes e os educadores, 
o governo de Michel Temer (PMDB) decidiu por em prática uma 
reforma do ensino médio, por meio da Medida Provisória 746, 
que cria dois padrões de ensino no país: um para os ricos e outro 
para os pobres.

Trata-se de um projeto que, na opinião dos especialistas 
em educação, não melhora o nível do ensino.  Apenas 
empobrece a formação e implanta um regime elitista de 
escola, sem mexer com os problemas estruturais do ensino 
médio. E desfigura o Plano Nacional de Educação, aprovado 
depois de intenso debate com a sociedade.

Junto com esta MP, o governo Temer também está aprovando 
a PEC 241, que congela os gastos do governo federal por vinte 
anos a partir de 2017. As estimativas apontam que a educação 
será uma das áreas mais afetadas por essa medida, podendo 
perder R$ 24 bilhões anuais.
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A educação deve preparar o estudante para o mercado de trabalho. Mas 
também deve assegurar uma formação para o exercício da cidadania. Essa 
mudança que está sendo proposta tem um foco mercadológico, destinado a 
produzir mão de obra. O processo educacional não pode produzir apenas mão 
de obra, mas cidadãos conscientes e agentes de sua história.
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“Tal MP traz em seu bojo a ideia já 
expressa, muitas vezes, pela elite 
econômica e classes mais abastadas 

de que a formação deve ser “bem bá-
sica” e se constituir na formação de mão 

de obra para o mercado. Sendo assim, teríamos 
duas escolas: Uma para os filhos dos trabalhado-
res que deve reproduzir força de trabalho e outra 
para a elite que pode pagar e seria destinada a 

formação superior(Universidade).O deputado fe-
deral, por São Paulo, do PTB, Nelson Marquezelli, 
expressou isso literalmente ao afirmar: “Quem 
não tem dinheiro não tem que fazer Universidade, 
os meus filhos vão fazer porque eu posso pagar”.
Os estudantes que tem clareza do que represen-
ta a MP resistem e devemos apoiá-los”.

Professor Osvaldo Alves de Araujo

“Em sintonia com a Doutrina So-
cial da Igreja Católica, não se pode 
equilibrar as contas cortando os 

investimentos nos serviços públicos 
que atendem aos mais pobres de nos-

sa nação. Não é justo que os pobres paguem 
essa conta, enquanto outros setores continuam 
lucrando com a crise.
Afirmamos nossa solidariedade com os Movimen-

tos Sociais, principalmente de trabalhadores e tra-
balhadoras, e com a juventude, que manifestam 
seu descontentamento com as propostas do gover-
no, bem como todas as organizações que lutam na 
defesa dos direitos da população”.
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