
 

 

II ENCONTRO NACIONAL DA JUVENTUDE DA CNTE 

CARTA ABERTA DOS/AS JOVENS TRABALHADORES/AS EM EDUCAÇÃO 

 

O Coletivo de Juventude da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, reunido em seu II 

Encontro Nacional, nos dias 12 a 14 de agosto de 2016, em Brasília, em comemoração ao Dia Internacional da 

Juventude, reafirma o compromisso dos/as jovens profissionais da educação com a defesa da democracia em 

nosso País e no continente Latino-americano, contra a retirada de direitos sociais da classe trabalhadora e em 

favor da escola pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade socialmente referenciada. 

 

Também reafirma o compromisso com a valorização dos/as profissionais da educação, aprofundando o debate 

sobre a realidade dos/as jovens trabalhadores/as da educação, combatendo a desigualdade salarial, a divisão 

sexual do trabalho e a violência de gênero. 

 

O golpe institucional em curso no Brasil, que não se pauta em crime de responsabilidade da Presidenta Dilma 

Rousseff, mas tão somente na usurpação do poder para implementar, ao arrepio da democracia, a falida 

agenda neoliberal e conservadora das elites nacionais – derrotada nos quatro últimos pleitos eleitorais –, 

representa grave rompimento do regime democrático e a submissão da vontade do povo, expressa nas urnas, 

por mais de 54 milhões de votos, pelos ditames do mercado.  

 

As propostas de alterações na Constituição Federal e os projetos de lei encaminhados pelo governo interino e 

golpista ao Congresso Nacional – todos com a finalidade de suprimir direitos – demonstram os verdadeiros 

interesses das forças reacionárias que tomaram de assalto o poder no Brasil. Por isso, é preciso uma reforma 

profunda do sistema político, através de uma Constituinte exclusiva e soberana. 

 

Para os jovens educadores e educadoras da CNTE, o golpe também significa enorme retrocesso nas políticas 

de emancipação da juventude brasileira, em especial para a significativa parcela de estudantes que frequenta a 

escola pública. 

 

Os diversos programas que se articulam com o Estatuto da Juventude, aprovado em 2013 por meio da Lei 

Federal nº 12.852, estão ameaçados, entre os quais, o Brasil Alfabetizado, a Escola Aberta, a Escola de 

Fábrica, o Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio (Promed), o Cultura Viva, o Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Jovens e Adultos (Proeja), o Programa 

Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE) e o de Inclusão de Jovens (ProJovem). 

 

A política privatista do atual governo interino no Ministério da Educação, aliada à lógica conservadora dos 

propositores da Lei da Mordaça, já implica em retrocessos de várias políticas públicas, como o desmonte das 

atuais secretarias: SECADI e a COEDI, e programas implementados na última década, como o Universidade 

para Todos (ProUni), Programa Mais Educação, as Bolsas para Iniciação à Docência na escola pública 

(PIBID), o Ciência sem Fronteiras e as Bolsas de Iniciação Científica da CAPES e do CNPq – todas 

contingenciadas e com cortes anunciados no orçamento do MEC para 2017. 

 

Para os/as trabalhadores/as em educação que atuam nas escolas públicas dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, os projetos enviados ao Congresso Nacional e/ou defendidos pelo governo golpista colocam em 

risco a concepção de escola pública e as políticas de ingresso, qualificação e valorização dos profissionais da 

educação, que têm sido construídas especialmente com advento das Conferências Nacionais de Educação 

(CONAEs). 

 

 

 



 

 

 

E para contrapor essa agenda de retrocessos, a juventude da CNTE se compromete em intensificar sua 

participação na luta dos sindicatos filiados à CNTE, sobretudo no sentido de esclarecer os/as trabalhadores/as 

que estão nas escolas e de atuar diretamente nas mobilizações contra a Reforma da Previdência, que vai 

atingir diretamente os/as jovens trabalhadores/as da educação, contra a PEC 241/16, que congela o piso 

nacional do magistério e suspende as vinculações constitucionais de receitas da educação e da saúde por 20 

anos; o PLP 257/16, que congela salários dos servidores estaduais e municipais, suspende concursos públicos, 

aumenta alíquota previdenciária e estabelece novos ajustes fiscais por meio da Lei de Responsabilidade 

Fiscal; os PLs 4.567/2016 e 6.726/2013, que privatizam a exploração do Pré-sal, comprometendo a soberania 

energética do país e as verbas do petróleo destinadas à educação e à saúde; o PL 867/15, que pretende instituir 

a Lei da Mordaça nas escolas, entre outras proposições nefastas de matizes neoliberal e conservadora. 

 

A juventude da CNTE também atuará com energia contra a privatização da escola pública por meio de 

Organizações Sociais e outras ações, apoiando as ocupações das escolas pelos estudantes, conscientizando a 

categoria sobre os prejuízos desse modelo neoliberal de gestão escolar e aderindo amplamente as lutas dos 

sindicatos de base da CNTE. 

 

Do ponto de vista da organização da juventude educadora nas escolas e nos sindicatos, é papel deste Coletivo 

contribuir com o debate para a inserção de novas metodologias e dinâmicas de elaboração e implementação 

dos currículos que respeitem os Direitos Humanos e a Constituição no trabalho escolar. Lutar pela 

preservação das culturas quilombolas, indígenas, cigana, garantindo de fato a efetivação das Leis 10639/03 e 

11645/08. Valorizar em sua prática diária as culturas urbanas, rurais e regionais, assim como entender como 

conteúdo curricular de aprendizagem e transformação a dança, a música, a poesia, o teatro, o circo e as artes 

em geral.  

 

A construção de uma sociedade justa, inclusiva, igualitária, sem intolerância religiosa, sem racismo, sem 

homofobia, sem transfobia, livre do machismo, com respeito à diversidade e em defesa da laicidade do 

Estado, contra o genocídio da juventude negra deverá ser a ação mobilizadora da juventude da CNTE, 

juntamente com a defesa da escola pública emancipadora e de qualidade social, com profissionais valorizados. 

Enfatizando a luta contra todas as formas de violência às juventudes. De modo que o Coletivo Nacional da 

Juventude da CNTE, em seu II Encontro Nacional, reforça esse compromisso e a disposição dos/as jovens 

educadores/as do Brasil em serem protagonistas deste momento histórico em defesa da democracia, do projeto 

inclusivo de desenvolvimento e da escola pública voltada para os ideais e anseios da maioria do povo 

brasileiro. 

 

Brasília, 14 de agosto de 2016 

Coletivo Nacional de Juventude da CNTE 

  
 


