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18 anos de história e de lutas
A luta pelos direitos da categoria, dos específicos aos mais gerais, por melhores salários e

condições dignas de trabalho, pela democratização das estruturas de poder do Centro Paula Souza
e contra o projeto neoliberal na educação, tão em voga no final do século passado e no início deste,

deu o tom nestes 18 anos de existência do Sindicato dos Trabalhadores do Ceeteps - Sinteps,
completados em 13 de dezembro de 2011.

Entre altos e baixos, vitórias e obstáculos... a resistência sempre esteve presente.
Os funcionários e professores do Centro Paula Souza já protagonizaram grandes mobilizações.

Em 2003, o Sinteps publicou uma revista especial, resgatando
os primeiros 10 anos de vida da entidade, seus pioneiros, sua batalha pela estruturação material e

política e suas grandes lutas.

Em 2011, uma nova revista especial, desta vez marcando os 18 anos do Sindicato,
 procura mostrar os fatos marcantes desde o surgimento, mas com ênfase na primeira

década deste novo século.

Em sua primeira parte, a revista resgata a história de 1993 aos dias de hoje. Dividida em
capítulos, o primeiro deles  – “De Covas a Alckmin, o neoliberalismo finca as garras no

Centro Paula Souza” – demonstra como a conjuntura atual é produto do mesmo projeto
político implantado no país em meados dos anos 90.

O capítulo 2 intitula-se “18 anos de história e de lutas” e estampa as greves e grandes
mobilizações que marcaram o período. Os fatos mostram que os reajustes salariais só vieram

após paralisações prolongadas e que o vínculo com a Unesp também se mantém graças à
mobilização da comunidade.

 O terceiro capítulo – “No rastro da grande greve de 2011, as sementes das
próximas lutas” – retrata o balanço que alguns personagens da greve fazem do movimento.

Também aponta as perspectivas e desafios do próximo período, mostrando que, entre as demandas
centrais de 2012, estão o reajuste salarial, um plano de carreira que atenda aos interesses dos

trabalhadores, a democratização do Centro e a manutenção do vínculo com a Unesp.
Por fim, conclui que o fortalecimento do Sindicato, com o surgimento de novos militantes, foi um

dos grandes saldos da greve.

Em sua segunda parte, a revista dos 18 anos traz um conjunto de artigos, que abordam temas
relacionados à nossa luta – um histórico das carreiras no Ceeteps, a batalha pela democratização

das estruturas de poder no Centro, o financiamento da educação pública no Brasil e em São Paulo,
o Plano Nacional de Educação – PNE, as reformas na educação profissional dos anos de 1990 e

seus reflexos nos dias atuais, os desafios do movimento estudantil.
Além de resgatar aspectos da nossa história, estes artigos também cumprem o papel de estimular

a reflexão sobre estas questões.

Boa leitura! Que estejamos juntos, na luta, nos anos que virão!

Neusa Santana Alves – Presidente do Sinteps
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CAPÍTULO 1

1º de janeiro de 2011. A posse

de Geraldo Alckmin marca o início do

quinto mandato do PSDB à frente do

maior estado do país. De volta ao Palácio

dos Bandeirantes, o atual governador si-

naliza a continuidade dos aspectos centrais

da política de seus antecessores  - Covas e

Serra – para o Centro Paula Souza. Pe-

quenas diferenciações existem, é verdade,

mas são apenas manifestações dos dife-

rentes interesses que marcam os grupos

que compõem o esquadrão tucano.

No atual mandato, que se esten-

de até final de 2014, Alckmin demonstra

a intenção de dar prosseguimento, em

ritmo menos alucinante, à política de ex-

pansão das ETECs e FATECs.

Começar o resgate da história

do Sinteps nestes últimos 18 anos por este

aspecto, que se encaixa exatamente no fim

De Covas a Alckmin, o neoliberalismo
finca as garras no Centro Paula Souza
Os primeiros disparos tucanos no Ceeteps feriram a democracia e os salários
dos trabalhadores. Eram parte de um novo projeto para a educação nos países

pobres, que tinha no PSDB seu grande artífice

da cronologia que esta publicação mos-

tra, tem um propósito. Alckmin e sua

política não surgiram como raio em céu

de brigadeiro. Eles se inscrevem num

projeto mais amplo do PSDB para a edu-

cação brasileira, por sua vez inserido nas

políticas desenhadas pelos principais ór-

gãos de fomento do capital internacio-

nal, como é o caso do Banco Mundial.

Para a professora Silvia Elena de

Lima, atual secretária geral do Sinteps,

uma das autoras do artigo “Democrati-
zar o Ceeteps, uma tarefa para a co-
munidade”, nas páginas 26 a 29, trata-

se de um projeto de privatização do

Centro Paula Souza, expresso na expan-

são sem as verbas e infra-estrutura ne-

cessárias, no crescente arrocho salarial e

na constante precarização das condições

de ensino, pesquisa e extensão.

Democracia à moda tucana
Um salto no tempo. Agora, o

ano é 1991. O Sinteps, da forma que o

temos hoje, ainda não existe (veja box
abaixo). O Centro ainda sente os tremo-

res provocados pela crise aberta com a

polêmica em torno à criação da Uni-

versidade Tecnológica Paulista, a UTP,

como mostra detalhadamente a Revista
dos 10 anos do Sinteps, de agosto/2003.

O longo processo de debates em torno

da UTP, que culminou com o engaveta-

mento da proposta, havia desgastado

bastante o então superintendente, o pro-

fessor Oduvaldo Vendrameto. Seu man-

dato se expirava em setembro de 1991

e a informação de que ele pretendia con-

tinuar no cargo geraram descontenta-

O Sindicato dos Trabalhadores do

Centro Paula Souza – Sinteps surgiu em 1993,

como produto de várias lutas e da organiza-

ção da categoria em outras entidades. Antes

daquele ano, existiam outras entidades no Cen-

tro. Duas delas – a Associação dos Servidores

do Ceeteps (ASPS) e a Associação dos Docen-

tes das Escolas Técnicas do Ceeteps (Adeteps)

acabaram se unindo para dar lugar à criação do

Sinteps. A ASPS havia sido fundada em 1979,

enquanto a Adeteps é de 1984.

A assembleia de fundação do Sinteps

aconteceu no dia 7 dezembro de 1993. No dia

13 de dezembro, uma solenidade marcou a cria-

ção da nova entidade, dando posse a uma dire-

toria colegiada, constituída pelas diretorias das

duas entidades que deram origem ao Sindicato.

O surgimento do Sinteps

A revista especial
dos 10 anos do

Sinteps, de 2003,
pode ser

conferida em
www.sinteps.org.br,

no item
‘Publicações’

Antes que o Sinteps fosse

criado, uma rica história, que combi-

na obstáculos e conquistas, desenro-

lou-se no Centro. Entre eles, desta-

que para a única vez em que tivemos

um superintendente eleito diretamen-

te pela comunidade – o professor

Elias Horani, em 1992 (confira nas
páginas a seguir e no artigo “Demo-
cratizar o Ceeteps, uma tarefa
para a comunidade”). Ele se afastaria do

cargo antes do término do seu mandato, após

a chegada do PSDB ao poder, em 1996.

A Revista dos 10 anos do Sinteps, de

2003, apresenta um relato detalhado des-

tes fatos, inclusive com o depoimento de

Horani.
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mento na comunidade.

Como relata a Revista dos 10 anos
do Sinteps, as entidades repre-

sentativas de servidores (ASPS),

dos docentes (Adeteps e Adfa-

tec) e dos estudantes (CA

XXIII)  – cansadas dos pro-

cessos sucessórios de cartas

marcadas e listas de apoio a can-

didatos pouco comprometidos

com o ensino público –  trou-

xeram à discussão a necessida-

de de participação no proces-

so sucessório e iniciaram uma

consulta paralela. O período foi

marcado por perseguições e até

demissões. À luz de regras claras, as enti-

dades promoveram debates e consegui-

ram que a comunidade votasse massiva-

mente. Ao mesmo tempo, a instituição

promoveu o processo sucessório oficial.

Na consulta paralela, venceu a

professora Maria Helena Rachid, docen-

te do segundo grau. Esse fato foi deter-

minante para um racha entre as entida-

des. A Adfatec e o CA XXIII de Abril,

que haviam participado de toda a con-

sulta, recusaram-se a assinar a ata que ho-

mologaria o resultado. “Foi uma grande

decepção, mas isso não impediu a ASPS

e a Adeteps de continuarem na luta, en-

caminhando o resultado ao Conselho

Deliberativo do Centro”, lembra Salva-

dor dos Santos Filho, ex-presidente da

ASPS e, posteriormente, membro da di-

retoria do Sinteps por várias gestões.

A intervenção da

Unesp, por conta do vín-

culo, foi decisiva para so-

lucionar o impasse. O

então reitor da Universi-

dade, Milton Landim,

nomeou como superin-

tendente pró-tempore o

professor Kazuo Wata-

nabe, que era vice de Ven-

drameto. Ao mesmo

tempo, atendendo à co-

munidade, a Unesp con-

vocou nova consulta di-

reta, que apontou o professor Elias

Horani como vencedor. Horani teve seu

nome enviado em lista tríplice ao então

governador, Fleury Filho, que o ratifi-

cou como primeiro superintendente elei-

to da história do Centro.

Empossado em setembro de

1992, Horani deveria encerrar seu man-

dato em 1996. Mas eis que chegou ao

poder o PSDB, com a eleição do gover-

nador Mário Covas. Quando faltavam

nove meses para a conclusão de seu man-

dato, Horani foi afastado do cargo e en-

viado para a Secretaria de Ciência, Tec-

nologia e Desenvolvimento Econômico.

Em seu lugar, assumiu o vice Luís Se-

bastião Prigenzi, tendo Marcos Monteiro

como seu chefe de gabinete. Em entrevis-

ta à Revista dos 10 anos, Horani declarou:

“Decidi que não compraria a briga, pois

considerava que o Centro era muito frágil

e poderia ser ainda mais prejudicado.”

Naquele momento, o Sinteps já

era realidade. Criado em 1993, o Sindi-

cato promoveu em 1995 o seu primeiro

congresso, na cidade de Nazaré Paulista

(veja box sobre os congressos da entidade na
pág. 15), e deliberou pela deflagração de

uma grande campanha contra o grupo

interventor e as propostas de reformas

que sopravam da Secretaria de Ciência,

Tecnologia e Desenvolvimento Econô-

mico: corte de verbas, fechamento de cur-

sos e de algumas escolas, mudanças cur-

riculares. A pressão da comunidade, que

realizou passeatas e manifestações, for-

çou o governo Covas a recuar... ao me-

nos naquele momento.

Em 1996, o governador Mário

Covas designou Monteiro como supe-

rintendente interventor. O professor

Horani, que em momento algum havia

deixado de lecionar, voltou às salas de

aula e só deixou o Centro em 2001.

Na tentativa de facilitar suas in-

vestidas, o governo Covas iniciava naque-

le momento uma verdadeira guerra para

tentar quebrar o vínculo do Ceeteps à

Unesp, cujas batalhas entram e saem de

pauta constantemente.

O cenário nacional
O ano é 1996. Estamos no meio

do primeiro mandato do ainda fortale-

cido Fernando Henrique Cardoso. O

ministro do Planejamento e Orçamento

atende pelo nome de José Serra, pasta

que seria trocada pela Saúde nos anos de

1998 a 2002. O titular da Educação é

Paulo Renato Souza.

Enquanto o país assiste a um lei-

lão de votos que terminaria na aprova-

ção da reeleição pelo Congresso Nacio-

nal, sob encomenda expressa do Planal-

to, é na economia e na educação que as

medidas mais ousadas se desenrolam.

Na economia, a burguesia naci-

onal divide-se entre o apoio e a crítica

velada ao Plano Real. Frações importan-

tes do empresariado estão descontentes

com o favorecimento às empresas estran-

geiras, que conseguem escoar seus pro-

dutos no Brasil com baixos preços, gra-

O professor Elias
Horani, primeiro e

único superintendente
eleito da história do

Centro

O ‘1º Encontro de Professores, Funcionários e Estudantes do Ceeteps’ foi
realizado em 24 de agosto de 1996, na sede do Sindicato dos Químicos de SP.
Na foto, fala Salvador dos Santos Filho, tendo ao lado Carlos Eduardo Baldijão

(esq); Emanoel Rocha Woiski, da Adunesp; e Silvia Elena de Lima

Página 6



revista

HISTÓRIA

ças à desvalorização do dólar. Já os ex-

portadores brasileiros, pelo mesmo mo-

tivo, reclamam que seus produtos ficam

caros no mercado externo. Esse setor,

representado pelo então PPB de Paulo

Maluf, setores do PMDB e outros, pede

mudanças no Plano Real. Em defesa da

continuidade da política tucana, falam o

PSDB, o então PFL etc. A vitória destes

últimos, expressa na aprovação da emen-

da da reeleição, só sofrerá abalos no iní-

cio do segundo mandato de FHC, em

1999, quando o real é desvalorizado.

Enquanto a economia debate o

Plano Real, o MEC adota medidas polê-

micas. Têm início o processo de avalia-

ção das universidades, com a instituição

do Exame Nacional de Cursos, o “Pro-

vão”. A intenção inicial, de penalizar as

universidades públicas com diminuição de

verbas a partir de possíveis maus resulta-

dos, sofre um abalo. Organizados pela

UNE, mais de 50% dos estudantes entre-

gam as provas em branco e, entre os que

participam efetivamente, os resultados ob-

tidos pelas instituições públicas são, de lon-

ge, superiores aos das privadas.

As investidas do governo FHC

contra a educação respondem à cartilha

ditada pelo Banco Mundial: avaliação

produtivista, privatização por dentro  –

começam a se consolidar as fundações

de “apoio” –, expansão da oferta de va-

gas por meio da ampliação da rede pri-

vada de ensino. De acordo com dados

do Censo de Educação Superior do

MEC, o número de instituições privadas

de ensino superior aumentou 111% nos

oito anos de governo FHC. Esse ritmo

de crescimento prosseguiria no governo

Lula, mas em menor escala.

O início do primeiro governo

nacional tucano também marca os pas-

sos iniciais nas reformas administrativa

(cuja meta principal era acabar com a

estabilidade do servidor público), traba-

lhista e previdenciária no país. Em grande

medida, as pretensões do PSDB são bar-

radas pela reação popular e, ironicamen-

te, pela oposição petista no Congresso

Nacional. No governo seguinte a FHC,

muitas destas iniciativas seriam retomadas,

desta vez com êxito, pelo presidente Lula.

FHC lá, Covas aqui
Em São Paulo, Mário Covas

procura reproduzir a política do gover-

no FHC. Em novembro de 96, após in-

tensa mobilização dos bancários, o Ba-

nespa é privatizado e entregue ao grupo

espanhol Santander.

É também em 1996 que os tu-

canos tentam desferir um golpe pesado

contra as universidades, que certamente

traria sequelas ao Centro Paula Souza. No

meio dos debates sobre a Lei de Diretri-

zes Orçamentárias (LDO), na Assembleia

Legislativa de São Paulo (Alesp), o de-

putado Vaz de Lima apresenta uma emen-

da propondo a cobrança de mensalida-

des nas universidades estaduais paulistas.

A reivindicação apresentada pelo Fórum

das Seis – já consolidado como espaço

de organização e reivindicação dos do-

centes e servidores da Unesp, USP, Uni-

camp e Centro Paula Souza – é de au-

mento do repasse do ICMS de 9,57%

para 11% para as universidades e dota-

ção de 2% para o Centro.

Docentes, servidores e estudan-

tes protagonizam uma forte greve, inici-

ada em 27 de maio e encerrada no final

de junho, que une as reivindicações da

data-base com a bandeira de mais ver-

bas e contra a emenda Vaz de Lima. A

mobilização – mais forte nas universida-

des estaduais paulistas, mas também ex-

pressiva no Ceeteps – força a bancada

governista na Assembleia Legislativa a re-

cuar e a retirar a emenda Vaz de Lima.

Naquele mesmo ano, o presi-

dente Fernando Henrique Cardoso lan-

çaria um projeto de lei visando a rees-

truturação do ensino técnico e tecnoló-

gico do país. Este e outros ataques leva-

riam os trabalhadores e estudantes do

Centro à reação, em muitos momentos,

nos anos seguintes. Mas isso

é assunto do próximo capítulo

1996 foi um ano de muita
luta no Centro Paula Souza e
nas universidades estaduais

paulistas. A reforma do
ensino técnico, impulsionada

pelo governo FHC, foi um
dos elementos de

mobilização. Na foto,
manifestação conjunta de
estudantes, professores e
funcionários do Ceeteps,

Unesp, USP e Unicamp nas
imediações da Assembleia
Legislativa de São Paulo
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18 anos de história e de lutas.
As greves e mobilizações que

marcaram a entidade
Reajustes salariais vieram após paralisações prolongadas.

Vínculo com a Unesp também se mantém graças à mobilização da comunidade

HISTÓRIA

Os fatos que se desen-

rolaram no Centro Paula Souza

no início da década de 90, até os

primeiros anos do mandato Co-

vas, descritos no primeiro capí-

tulo dessa reportagem, foram

apenas o início da turbulência

tucana. Daqueles anos, até 2011,

muitas são as greves, passeatas,

atos públicos, manifestações e

outras formas de luta, em São

Paulo e nas cidades que sediam

as ETECs e FATECs.

A reforma iniciada
com FHC

Em 1996, o presidente

Fernando Henrique Cardoso lan-

çou um projeto de lei visando a

reestruturação do ensino técnico

e tecnológico do país. Em mar-

ço, entrou na Câmara dos Deputados o

Projeto de Lei 1.603/96, síntese do pen-

samento neoliberal para o ensino técnico

e tecnológico.

O PL 1.603/96 objetivava co-

locar o país em posição subalterna den-

tro da tão propalada globalização da eco-

nomia. A Diretoria do Sinteps conclamou

a comunidade para a resistência e a rea-

ção foi imediata. Neste ano, pela primei-

ra vez, os trabalhadores do Centro dei-

xaram de receber o reajuste salarial apli-

cado nas universidades estaduais paulis-

tas. Até então, por força do vínculo exis-

tente entre Ceeteps e Unesp, vínhamos

recebendo os mesmos percentuais nego-

ciados pelo Fórum das Seis (sindicatos

da USP, Unesp, Unicamp e Sinteps) com

o Conselho de Reitores das Universida-

des Estaduais (Cruesp). A mobilização da

categoria foi insuficiente para reverter o

quadro. Vendo a fragilidade da mobili-

zação, Covas não repassou o índice do

Cruesp naquele ano e repetiu a dose nos

anos seguintes.

O início do ano de 1997 foi

marcado pela retirada do PL 1.603/96

da Câmara dos Deputados. O governo

FHC percebeu que não conseguiria con-

vencer a comunidade acadêmica, bem

como a sociedade civil organizada, de

que sua “proposta para o ensino técnico

e tecnológico” para o país fosse eficaz.

O argumento utilizado para a retirada do

projeto foi a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (LDB), aprovada pelo Con-

gresso Nacional em dezembro de 1996,

que lhe proporcionava a oportunidade

de regulamentar o capítulo da educação

profissional através de decretos. Editou

o Decreto 2.208/97 que, em síntese, era

uma cópia piorada do PL 1.603/96.

Após três anos de tentativas, em

1998 o governo estadual conseguiu, fi-

nalmente, impor as suas reformas: cur-

sos foram fechados; a demanda para o

vestibulinho nas escolas técnicas reduzi-

da; currículos enxutos e um grande nú-

mero de professores demitido. A cate-

goria continuava com os mesmos salá-

rios de maio de 1995.
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Aproveitando a

maré iniciada com a reforma

do ensino técnico, Covas in-

vestiu novamente contra o

vínculo do Centro à Unesp.

Sua intenção era a de facilitar

o caminho para as reformas

previstas no Decreto 2.208/

97. Em março, Covas enviou

à Assembleia Legislativa o

Projeto de Lei nº 96/98, pro-

pondo desvincular o Ceeteps

da Unesp e vinculá-lo direta-

mente à Secretaria de Ciên-

cia, Tecnologia e Desenvol-

vimento Econômico.

A comunidade reagiu

prontamente. O Sinteps deflagrou

uma campanha emergencial, pro-

movendo grandes passeatas em São

Paulo. A pressão do movimento

emperrou a tramitação do PL 96/

98 na Assembleia Legislativa. A

quase deflagração da greve dos tra-

balhadores do Centro naquele ano,

tendo como reivindicação central a

concessão dos reajustes aplicados

pelo Cruesp nas universidades, tam-

bém rendeu frutos parciais: o go-

verno enviou à Assembleia Legis-

lativa projeto concedendo 10% de

reajuste ao pessoal do Centro, índi-

ce considerado baixo pela catego-

ria, mas que foi suficiente para nu-

blar o clima da mobilização.

Em 1999, iniciou-se o se-

gundo ano das mudanças estrutu-

rais no ensino técnico. A sociedade

começou a perceber que a propos-

ta, aprovada como a salvação do

ensino técnico, e a promessa de

democratização de tal modalidade

de ensino, na verdade, não passa-

ram de balela. “O que constatamos

foi a derrocada de um sistema ar-

duamente construído pela socieda-

de”, lamenta Neusa Santana Alves,

atual presidente do Sinteps.

Em março, teve início a

campanha salarial da categoria, que

enfrentava um cenário de demis-

sões de professores, falta de repo-

sição de pessoal técnico-administra-

tivo, condições físicas das escolas

se deteriorando. A qualida-

de do ensino, que era a mar-

ca registrada do Ceeteps, se

debilitava rapidamente.

Como ocorreu nos

anos anteriores, a campanha

salarial dos trabalhadores do

Ceeteps não se deteve ape-

nas na questão salarial, pois

a luta pela reabertura das

vagas, que começou em

maio, arrastou-se até a me-

tade de junho. Como man-

ter as vagas significava a ma-

nutenção do emprego, esta

foi a prioridade da campa-

nha salarial de 1999.

Em 2000, uma
grande greve

O ano de 2000 ficou marcado

na história do Ceeteps. Uma greve

de 48 dias, unindo trabalhadores e

estudantes pela defesa do vínculo do

Ceeteps à Unesp e pela campanha

salarial da categoria, foi o fato do

ano. Servidores e professores da

USP, Unesp e Unicamp também se

lançaram à greve em 2000.

Em abril, o governo havia man-

dado o PL 96/98 (o do desvín-

culo) à Assembleia Legislativa.

Esse fato somou-se à revolta con-

tra os baixos salários para deto-

nar o movimento. No dia 27/04,

foi realizado um grande ato pú-

blico convocado pelo Sinteps em

frente ao Ceeteps. Foi, sem dúvi-

da, o mais representativo da cate-

goria até então. Por toda a praça,

viam-se adesivos e camisetas com

os dizeres referentes às reivindi-

cações dos trabalhadores. O peso

da representação que os compa-

nheiros presentes ao ato carrega-

vam era de 40% dos trabalhado-

res do Ceeteps, que estavam com

as atividades totalmente paralisa-

das naquele dia. No meio do mo-

vimento, a adesão chegaria a 70%

da categoria.

A adesão dos estudantes à gre-

ve, em grande parte das unidades,

foi um capítulo à parte. Em boa
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A luta contra a reforma do ensino técnico, impulsionada
pelo governo FHC, espalhou-se pelo país nos anos

seguintes. Na foto, manifestação em Brasília, em 1999

A grande greve de 2000 unificou trabalhadores
e estudantes do Centro em defesa do vínculo

com a Unesp
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medida indignados pela nova tentativa de

quebra do vínculo, eles também apoia-

ram as reivindicações salariais da catego-

ria. Juntos, trabalhadores e estudantes pro-

moveram passeatas, atos e vigílias, colhe-

ram abaixo-assinados e moções de apoio

nas câmaras municipais. Em protesto à

falta de negociações, os estudantes ocu-

param o prédio da Administração Cen-

tral do Ceeteps.

No dia 18 de maio, um grande

ato reuniu cerca de 40 mil pessoas (pro-

fessores da rede estadual, docentes, ser-

vidores e estudantes das três universi-

dades estaduais e do Ceeteps) na Ave-

nida Paulista. Naquele mesmo dia, a

polícia entrou no prédio da Adminis-

tração, ocupado pelos alunos, e agre-

diu vários manifestantes. Trazendo de

volta os sombrios tempos da ditadura

militar, a PM invadiu o Centro Acadê-

mico XXIII de Abril e o prédio da

FATEC/SP. A saída dos policiais, 10

dias depois, só ocorreu após muitas de-

núncias e protestos por parte de sindi-

catos, entidades estudantis, parlamen-

tares e da reitoria da Unesp.

Em agosto, o PL 96/98 foi no-

vamente arquivado na Assembleia Legis-

lativa. Essa foi a maior vitória do movi-

mento. Trabalhadores e estudantes do

Centro ganharam a discussão com o go-

verno, mobilizaram-se no estado inteiro

e mostraram sua força. Porém, em con-

trapartida, apesar de haver espaço orça-

mentário para um reajuste de, no míni-

mo 15%, professores e funcionários ti-

veram que amargar outro ano sem re-

composição salarial.

“Foi um ano inteiro de lutas, que

ficarão marcadas nos corações e mentes

de todos os que participaram, pela bele-

za da dinâmica que conseguimos impor

ao movimento”, lembra Silvia Elena de

Lima, atual secretária geral do Sinteps.

Mais uma pitada
da democracia tucana

No início do segundo semestre

de 2000, o governo estadual inventou um

novo jeito de “eleger” os dirigentes do

Centro. Poderiam se inscrever todos os

que assim o desejassem. Feito isso, o

Conselho Deliberativo do Centro mon-

taria uma lista tríplice para o cargo de

diretor-superintendente e outra para vice.

A decisão final caberia a um único elei-

tor: o governador. Assim foram “eleitos”,

naquele ano, Marcos Antonio Monteiro

como superintendente e Alfredo Colen-

ci Jr. para vice. A luta pela democracia

no Centro é tema do artigo “Democra-
tizar o Ceeteps, uma tarefa para a co-
munidade”, assinado por Silvia Elena de

Lima e Denise Rykala, nas páginas 26 a

29desta revista.

Preparando 2004
Nos anos de 2001, 2002 e 2003,

embora continuassem amargando forte

arrocho salarial, os trabalhadores do Cen-

tro não conseguiram encampar as propos-

tas de luta defendidas pelo Sinteps. Foram

anos sem greves e sem grandes manifes-

tações. Em 2002, o governo limitou-se a

enviar um projeto de lei à Assembleia Le-

gislativa, propondo reajuste de 5%.

No decorrer de 2003, uma sé-
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Indignados com a ameaça de quebra do vínculo do Centro com a Unesp, estudantes
ocuparam o prédio da Administração Central em 2000
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rie de iniciativas – abaixo-as-

sinado, o envolvimento de

mais pessoas no trabalho de

mobilização, estar na mídia

mais vezes e, ainda, realizar

uma vitoriosa paralisação no

dia 22/05, com a adesão de

estratégicas 27 unidades –

deu o tom no que viria no

ano seguinte.

Em 2004, a greve vin-

gou. Cansados do arrocho

salarial e do descaso do go-

verno, os trabalhadores do

Centro Paula Souza protago-

nizaram uma greve de mais de

80 dias e mostraram que são

fortes para defender seus di-

reitos. Contaram com a ativa

solidariedade dos estudantes.

O governo endureceu, mas o

movimento trouxe frutos,

como é o caso do reajuste de

10% e da grande visibilidade

na imprensa.

Em 2005, ainda como

produto da forte greve de

2004, o governo anunciou, em

agosto, um reajuste para os tra-

balhadores do Centro. Porém,

pela primeira vez na história do

Ceeteps, os índices foram di-

ferenciados para docentes (15%) e

funcionários (8,5%). Depois de mui-

tas denúncias feitas pelo Sinteps, o

governo enviou projeto à Assem-

bleia Legislativa, mantendo a diferen-

ciação, mas com um pequeno acrés-

cimo nos valores: 20% no valor da

hora-aula para os docentes e 11%

sobre o salário base e o adicional de

função para os funcionários.

Em paralelo à luta salarial,

2005 foi marcado por uma verda-

deira batalha na Alesp. Por conta de

desavenças na base aliada do gover-

no e, também, devido à mobiliza-

ção nas universidades estaduais pau-

listas e no Ceeteps, o plenário da

Alesp aprovou um aumento de ver-

bas: dotação de 1% do ICMS para

o Ceeteps, 10% do ICMS para as

universidades e 31% da receita tri-

butária para a educação pública

paulista. A reivindicação do

Fórum das Seis (do qual faz

parte o Sinteps) era de dota-

ção de 2,1% do ICMS para o

Ceeteps, 11,6% do ICMS para

as universidades e 33% do to-

tal da receita tributária para a

educação paulista.

Como era de se espe-

rar, o então governador Ge-

raldo Alckmin vetou o aumen-

to de verbas, o que desenca-

deou uma forte mobilização

nas universidades e no Centro.

Na USP, Unesp e Unicamp,

funcionários, estudantes e do-

centes chegaram a fazer uma

greve no segundo semestre

contra o veto. Mostrando sua

total submissão ao governo, no

entanto, a Assembleia Legisla-

tiva não revogou o veto, como

poderia ter feito.

A chegada de Serra
2007 começou sob o

impacto da posse do gover-

nador José Serra. Logo nos

primeiros dias de governo, o

tucano baixou um conjunto

de decretos que atingiam di-

retamente as universidades e

o Centro Paula Souza. Nos dias 1º

e 2 de março, o Sinteps promoveu

o “Encontro dos Trabalhadores das
ETEs e FATECs” para estudar as

mudanças.

Em resumo, os decretos “es-

quartejavam” o sistema de educação

pública paulista, colocando cada

parte em uma secretaria diferente (o

Ceeteps foi para a Secretaria do De-

senvolvimento, enquanto as univer-

sidades foram alocadas na Secreta-

ria de Ensino Superior); retirando a

autonomia das três universidades es-

taduais paulistas, obtida pela luta dos

docentes, funcionários e estudantes

em 1989; proibindo contratações;

não atendendo o movimento sindi-

cal do funcionalismo público.

Em sua reunião de 12/3/2007,

a direção do Sinteps (Diretoria Exe-

cutiva, Diretoria Regional e Conse-

HISTÓRIA
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Acima e abaixo, flashes da grande greve de 2004.
Movimento forte entre os trabalhadores e apoiado pelos alunos
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lho de Diretores de Base) somou esta si-

tuação ao fato de a categoria estar em

data-base e propôs a realização de uma

greve geral, da mesma forma como es-

tava sendo proposto aos servidores e do-

centes das universidades estaduais paulistas.

A reivindicação era de 65% de reajuste para

todos, índice necessário para repor as per-

das acumuladas pela não aplicação dos ín-

dices concedidos pelo Cruesp nas universi-

dades desde 1996.

Embora não tivesse sido defla-

grada no Centro Paula Souza, a greve

foi forte na USP, Unesp e Unicamp, con-

seguindo forçar Serra a recuar parcial-

mente nos decretos. Uma grande pas-

seata foi realizada no dia 31 de maio,

com a presença de trabalhadores e es-

tudantes do Centro.

Em 2007, o Sinteps teve uma

conquista importante: indicar a compa-

nheira Silvia Elena de Lima para conse-

lheira no Conselho Universitário (CO) da

Unesp, o que seria de grande valia na

defesa do vínculo entre Ceeteps e Uni-

versidade dali em diante.

Em 2008, um conjunto de ma-

nobras do governo Serra na imprensa, in-

clusive anunciando falsos reajustes, através

da implantação de um plano de carreira,

brecou a deflagração da greve no Centro,

prevista para o início de março. A carrei-

ra, aliás, é tema do artigo “As carreiras
dos trabalhadores do Ceeteps. Aspec-
tos históricos importantes para enten-
der o momento atual”, assinado por Sil-

via Elena de Lima e Neusa Santana Alves,

nas páginas 30 a 42 desta revista.

Em 2009, o Sinteps promoveu

uma campanha pelo estado, inclusive com

outdoors, com o mote “As ETECs e FA-
TECs são excelentes, mas o salário óóó...”.

Assim como ocorreria no ano seguinte,

o Sindicato impulsionou a realização de

assembleias setoriais em boa parte das

unidades espalhadas no estado, concla-

mando os trabalhadores a entrar em gre-

ve, mas a maior parte não concordou.

No dia 5 de março de 2010, um belo

ato público chegou a ser realizado na

FATEC/SP, para marcar o lançamento

da campanha, inclusive com o apoio de

muitos estudantes, mas a mobilização não

avançou a partir daí.

O ano terminou com a realiza-

ção do VI Congresso dos Trabalhado-

res do Centro, em dezembro, que apon-

tou a necessidade da greve em 2011.

2011, ano de greve e de luta
pela dignidade dos

trabalhadores do Centro
Após seis anos em conseguir re-

agir à altura frente aos ataques do gover-

no – não por coincidência, os mesmos

seis anos em que ficamos sem reajuste –

os trabalhadores das ETECs e FATECs

protagonizaram 30 dias de movimenta-

ção, desafios, decepções, alegrias... enfim...

um aprendizado que só a luta traz. Pas-
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Em 2005, a luta foi por mais verbas para a educação pública. Houve greves e manifestações contra o veto
do governador Alckmin ao aumento que havia sido aprovado na Assembleia Legislativa

Em 2007, o protesto foi contra os decretos do recém-empossado José Serra
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samos por momentos memorá-

veis nesta greve, em São Paulo e

no interior, e eles ainda estão vi-

vos na nossa memória.

Reunido no dia 8/4, o

Conselho de Diretores de Base

(CDB) do Sinteps aprovou a

realização de uma rodada de as-

sembleias setoriais para consultar

a categoria sobre a greve. Da úl-

tima semana de abril, até 9 de

maio, ocorreram assembleias em

93 unidades da capital, Grande SP, litoral

e interior. Para isso, foi fundamental a cha-

mada “corrente do bem”, com o surgi-

mento de dezenas de voluntários, que

tomaram para si a tarefa de organizar

suas unidades. Resultado: O SIM à greve

foi esmagador.

Os 30 dias que se passaram en-

tre a deflagração da greve, em 13 de

maio, num ato com mais de 700 pessoas

no pátio da FATEC/SP, e a assembleia

de suspensão, em 13 de junho, foram in-

tensos para os cerca de 60% da categoria

que estiveram em greve. Na capital e no

interior, foram vários atos públicos, pas-

seatas, assembleias, reuniões com pais e

alunos, idas às Câmaras de Vereadores

e Assembleia Legislativa etc. O ápice da

greve foi a realização de um grande ato

na capital, que reuniu cerca de duas mil

pessoas no vão livre do MASP, na ave-

nida Paulista, no dia 20 de maio. Pro-

fessores, funcionários e estudantes da ca-

pital e dezenas de cidades do interior

gritaram palavras de ordem pedindo re-

ajuste salarial, melhores condições de tra-

balho e de infra-estrutura

nas ETECs e FATECs.

Após o ato, desceram em

passeata até a frente das

Secretarias de Gestão e de

Desenvolvimento, onde

novo ato foi realizado.

A participação in-

tensa de boa parte dos gre-

vistas deu o tom na greve.

Eles organizaram atos e pas-

seatas regionais, aulas públi-

cas, visitas à Câmara de Ve-

readores etc. Cercaram o

governador e seus secretá-

rios em várias cidades,

como é o caso de Sorocaba, Catanduva e

Mongaguá.

Nosso movimento em 2011

foi marcado pela truculência da Supe-

rintendência do Ceeteps e do gover-

no Alckmin, que não pouparam me-

didas repressivas e de intimidação nas

unidades em luta (substituição de gre-

vistas, ameaça corte de ponto etc), in-

clusive a partir da desinformação e da

divulgação de inverdades. “As unida-

des vivenciaram uma verdadeira guerra

de números nos dias da greve”, lem-

bra Denise Rykala, atual tesoureira do

Sinteps. Diariamente, por comunica-

dos distribuídos nas unidades pela Su-

perintendência, ou entrevistas de mem-

bros do governo à imprensa, os nos-

sos “patrões” procuravam minimizar

o tamanho do movimento. A realida-

de, porém, era muito diferente: 93 uni-

dades realizaram assembleias para de-

cidir pelo início ou não da greve. No

auge do movimento, tivemos cerca de

80 unidades, entre ETECs e FATECs,

paradas. Pelo fato de concentrarem

boa parte das grandes escolas, estas 80
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Outdoor da campanha feita pelo Sinteps em 2009

Sidney Monteiro, da FATEC
Sorocaba, interpela a
superintendente Laura

Laganá durante audiência
pública na Assembleia
Legislativa, em agosto/
2011, convocada para
debater a situação da

categoria: O salário óóó...

unidades representaram uma adesão à

greve de cerca de 60% dos trabalha-

dores do Centro.

“Os motivos que nos levaram

à greve permanecem na ordem do dia”,

ressalta Neusa Santana Alves, atual pre-

sidente do Sinteps. “Ainda temos muito

a conquistar, mas é indiscutível que a

força da nossa mobilização é a única res-

ponsável pela movimentação do gover-

no Alckmin”, enfatiza. Para ela, a greve

também teve o mérito de conseguir des-

qualificar a comissão de diretores e for-

çar o Centro e o governo a retomarem

as negociações com o Sindicato e o Co-

mando Central de Greve. Ela encerra

lembrando que o movimento também

obrigou o governo a acelerar o proces-

so de elaboração da nova carreira (as-

sunto tratado pelo artigo “As carreiras
dos trabalhadores do Ceeteps. Aspec-
tos históricos importantes para en-
tender o momento atual”, nas pági-

nas 30 a 42 desta publicação).

As conquistas econômicas que

tivemos com a greve de 2011 – o reajus-

te de 11%, a progressão automática das

faixas iniciais dos docentes e au-

xiliares docentes, a equivalência

para algumas das funções admi-

nistrativas – são pequenas diante

das perdas enormes da categoria,

mas são produto direto

da nossa mobilização
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Ato público durante a
greve de 2011, no

dia 31 de maio, em
frente à

Administração
Central do Ceeteps
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Em 18 anos, seis congressos
Principal instância de discussão e deliberação dos trabalhadores do Centro, os seis

congressos realizados pelo Sinteps desde a sua criação, em 1993, foram importantes
na consolidação da entidade e na construção das mobilizações
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Acima e ao lado, imagens do
I Congresso, em 1995. Abaixo, o

 II Congresso, em 1998

O III Congresso aconteceu em 2001

Foi assim em 1995, com a

realização do 1º Congresso da cate-

goria, em abril, na cidade de Naza-

ré Paulista. No Congresso, a entida-

de consolidou-se. Os delegados

presentes deliberaram pela filiação à

CUT – Central Única dos Traba-

lhadores e à Fasubra – Federação

dos Sindicatos de Trabalhadores

das Universidades Brasileiras, e,

também, pela deflagração de uma

grande campanha contra o Grupo

de Trabalho Interventor,

instituído pelo governo

tucano recém-empossado,

visando a reestruturação

da organização adminis-

trativa, didático-pedagógi-

ca, do quadro de pessoal,

carreiras e cursos oferta-

dos pelo Ceeteps. Come-

çavam os tempos bicudos

do governo tucano.

O II Congresso,

realizado em abril de 1998, em Lou-

veira, teve a finalidade de discutir e

deliberar os rumos das lutas em de-

fesa dos direitos dos trabalhadores e

do ensino técnico e tecnológico em

meio às reformas tucanas.

O III Congresso, em setem-

bro de 2001, ocorreu novamente

em Nazaré Paulista. Entre outros

temas relevantes, discutiu e aprovou

propostas para um plano de carreira

dos trabalhadores do Centro.

Em dezembro de 2004, em

Serra Negra, aconteceu o IV Con-

gresso, que teve como pauta a situa-

ção nacional e internacional, passan-

do pelas reformas do governo Lula,

a reforma do ensino técnico e tec-

nológico, estatuto e carreira dos tra-

balhadores. A avaliação da greve de

2004, com seus avanços e limitações,

também foi ponto de pauta.
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...congressos
Em dezembro de 2007, aconte-

ceu o V Congresso, na cidade de Cara-

guatatuba. Além de discussões gerais so-

bre a conjuntura política e sindical, com

destaque para o primeiro ano de mandato

de José Serra à frente do governo paulis-

ta, foram feitos balanços da atuação da

entidade e traçados planos de luta para o

período seguinte.

No final de 2010, em dezembro,

em Nazaré Paulista, as discussões e delibe-

rações dos delegados e observadores pre-

sentes ao VI Congresso definiram a greve

como caminho a seguir em 2011.

HISTÓRIA
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O IV Congresso, em 2004

Em 2007, o V Congresso. Na foto ao lado (da esq. p/ a dir.), presença de representantes do Fórum das Seis:
Edmundo Fernandes Dias (Unicamp), Emanoel Rocha Woiski e Luiz Carlos de Freitas Melo (Unesp)

Em dezembro de 2010, o V Congresso, que fincou as bases para a
grande greve de 2011
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Nas reuniões realizadas

pelo Conselho de Diretores de

Base (CDB) do Sinteps após o

término da greve de 2011, fo-

ram apontados os próximos

passos da luta. Para o CDB, as

bases do movimento em 2012

já estão lançadas: vamos reivin-

dicar do Centro e do governo

novos reajustes salariais, uma

nova carreira que atenda aos in-

teresses dos trabalhadores, a

democratização das estruturas

de poder no Ceeteps (em 2012,

conclui-se o segundo mandato

da professora Laura Laganá e

temos que cobrar a realização

de eleições diretas), a manuten-

ção do vínculo com a Unesp,

entre outros pontos. No caso

destes dois últimos tópicos, leia

artigo nas páginas 26 a 29 (“De-
mocratizar o Ceeteps: Uma
tarefa para a comunidade”).

“Devemos aproveitar as peque-

nas vitórias desta greve para fortalecer a

categoria, fazer novos movimentos em

2012, 2013, 2014... até que tenhamos con-

dições de trabalho e salários dignos”,

destaca Salvador dos Santos Filho, da

diretoria atual do Sinteps.

Ele considera que as conquistas

econômicas que tivemos com a greve de

2011 são pequenas diante das perdas

enormes da categoria, mas são um pro-

duto direto da nossa mobilização. “E o

CAPÍTULO 3
No rastro da grande greve de 2011, as

sementes das próximas lutas
Entre as demandas centrais de 2012, estão o reajuste salarial, um plano de carreira

que atenda aos interesses dos trabalhadores, a democratização do Centro e a
manutenção do vínculo com a Unesp.

O fortalecimento do Sindicato, com o surgimento de novos militantes,
foi um dos grandes saldos da greve

saldo do movimento vai além dos nú-

meros, com o surgimento de uma nova

camada de militantes na categoria, gente

anônima que brotou no calor da greve e

fez a diferença”, diz. Num sindicato como

o Sinteps, que representa trabalhadores

espalhados por centenas de unidades, em

todo o estado, é difícil à direção – que

conta somente com três liberados – estar

presente da forma que seria necessário

em todos estes locais.

Esta é a avaliação de muitos

dos trabalhadores que participaram ati-

vamente da greve.

Para Renato Quintino, Auxiliar

Docente II na FATEC de São José dos

Campos, no Centro desde setembro de

2010, a greve foi “muito boa”, não só

pelas conquistas, mas, principalmente,

pela união e conhecimento que trouxe

para a categoria.

“Acredito que, desde a greve, o

movimento e o Sindicato vêm se forta-

lecendo não só na minha região, mas em

A greve de 2011 registrou grandes manifestações. Acima, ato no vão
livre do MASP, em São Paulo, no dia 20 de maio
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todo o estado”, considera Renato, que

também é aluno da instituição e, no final

de 2011, forma-se Tecnólogo em Ma-

nutenção de Aeronaves. Ele foi eleito di-

retor de base do Sinteps, na eleição reali-

zada logo após a greve de 2011 .

Como reflexo da greve, Renato

acha que as pessoas passaram a acreditar

mais na entidade sindical e, também, a

perceber que a luta traz conquistas. “Es-

tou certo de que, com paciência e persis-

tência, a cada ano, podemos mobilizar

mais pessoas. Juntos, venceremos. Divi-

didos, cairemos.”

Graduado pelo Centro, Marcos

Lucas Ronchi Mendes ingressou na insti-

tuição como docente em 2008. Atua na

ETEC Aristóteles Ferreira, em Santos, e

na nova ETEC Bertioga. Assim como

Renato, foi eleito diretor de base do Sin-

teps logo após a greve de 2011. Para ele,

a greve deste ano foi um marco de re-

tomada das lutas da categoria. “Avalio

como positivo o saldo final, afinal de

contas, a categoria deixou a situa-

ção chegar no estágio em que

nos encontramos por acei-

tar calada as imposições

do nosso empregador”,

pondera. “Considerando

que voltamos a reagir

apenas agora, em 2011,

retomamos a luta e, já

na primeira batalha

conseguimos o que

conseguimos, principalmente para os pro-

fessores nível 1, o saldo só pode ter sido

positivo, embora muito menos do que o

merecido, mas positivo, sem dúvida.”

Marcos ressalta que, com razão,

nem todos os trabalhadores sentiram-

se beneficiados com os resultados, em

especial os mais antigos de casa, mas ele

está convencido de que, “com as mobi-

lizações dos próximos anos, com as ba-

talhas que ainda estão por vir, revertere-

mos esse sentimento dentro de muito

pouco tempo”.

O novo diretor de base do Sin-

teps lembra que, desde 2004, ano de

uma greve que durou cerca de 80 dias,

quando ele ainda era estu-

dante, não via uma

m o v i m e n t a ç ã o

tão organizada nas

unidades da Baixa-

da Santista. “Acho

que não era vontade de

lutar que faltava, mas

apenas juntar as pontas e

fazer o nó que unisse os tra-

balhadores e os direcionas-

se para a luta.”

Miquéias Fer-

reira de Oliveira,

auxiliar adminis-

trativo desempe-

nhando a função

de inspetor de

alunos na ETEC

Elias Nechar, de Catanduva, também

faz parte da leva de novos trabalhado-

res que ingressaram no Centro nos úl-

timos anos. Ele está na instituição há

pouco mais de um ano.

Assim como Renato e Marcos,

tomou para si uma parte da tarefa de

ajudar a organizar a categoria e candi-

datou-se a diretor de base nas eleições

realizadas logo após a greve de 2011.

Ele relata que, em sua unidade, a adesão

nunca foi total, com muitas oscilações,

mas que a parcela que abraçou a luta foi

determinada e fez a diferença.

“Saímos fortalecidos, os ganhos

foram reais e bastante perceptíveis, por-

tanto, uma nova greve, se bem encami-

nhada, terá menos resistência por parte

da categoria”, pondera Miquéias. Ele

tem a certeza de que, com a participa-

ção ativa dos novos funcionários, da

forma como vimos em 2011, novas gre-

ves têm tudo para garantir mais conquis-

tas para todos.

“Assim que me tornei funcio-

nário, procurei me filiar ao Sindicato,

pois acredito que ele é o único que

pode representar a categoria contra

os desmandos do patrão, e tornei-me

diretor de base para poder contribuir

um pouco mais com o que acredito

ser o caminho justo”, prossegue Mi-

quéias. Ao longo de seu mandato, ele

pretende apresentar propostas para

aproximar mais os alunos das causas

Caravanas de várias partes do estado nos atos e manifestações da greve
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dos trabalhadores do Cen-

tro, fortalecer a união com

as categorias representadas

no Fórum das Seis, especi-

almente da Unesp, a cria-

ção de um blog somente

para expor problemas das

ETECs e FATECs, entre

outras.

Em 2012, Tânia

Vendrasco comemora 20

anos de Ceeteps e de ETEC

Lauro Gomes, de São Ber-

nardo do Campo, onde é do-

cente das terceiras séries do

ensino médio, na área de Lín-

gua Portuguesa. Ela avalia a

mobilização de 2011 como

positiva. “Houve entrega e

disponibilidade por parte de um nú-

mero pequeno de pessoas, mas essas

pessoas, que participaram ativamente da

mobilização, fizeram a diferença, diga-

mos que constituíram e realizaram al-

gumas ações extremamente positivas

para que o governo de São Paulo olhas-

se para nós”, enfatiza.

Em sua unidade, Tânia avalia

que a adesão foi boa, com cerca de

80% de mobilização no início e por

volta de 60% no final.

“Para quem ia passar mais al-

guns anos na indiferença, conquistamos

os 11% mais a progressão automática

para mais de 50% da categoria docen-

te, que ainda desconhece a política de

arrocho salarial que enfrentamos nos

últimos 20 anos, conquistamos o au-

mento do piso salarial e a equiparação

para os funcionários que recebiam me-

nos do que um salário mínimo”, enu-

mera. “Mas sabemos que poderíamos

ter conquistado muito mais se a parti-

cipação efetiva dos trabalhadores, no

geral, fosse maior.”

Tânia constata que essa partici-

pação ainda é pequena quando vê o nú-

mero de filiados ao Sinteps. “O que

ocorre? Sindicatos não estão mais na

moda? Posso estar equivocada, mas me

parece que há um discurso e uma práti-

ca neoliberal que contagiam o compor-

tamento das pessoas em relação a tudo

que as cerca”, lamenta. É o “cada um

por si e que vença o me-

lhor”, discurso reforçado

pelo governo nos últi-

mos 20 anos.

Para 2012, ela vê

com otimismo a perspec-

tiva de um novo movi-

mento no Ceeteps. “Se

eles insistem em nos ig-

norar, devemos insistir

em nos fazer presentes.

Educador não deve abai-

xar a cabeça quando luta pelo que é bom,

verdadeiro e justo, afinal, nosso papel é

o de preparar o mundo para as futuras

gerações”, conclui.

 

O legado da organização
A atual presidente do Sinteps,

Neusa Santana Alves, não tem dúvidas

de que um dos grandes legados da greve

de 2011 tenha sido a conscientização, de

parte da categoria, de que o fortalecimen-

to do Sindicato é a via mais eficaz para

garantir conquistas para os trabalhado-

res. “A maior virtude da greve foi a cons-

cientização dos trabalhadores de que é

necessária e urgente a ampliação da re-

presentação sindical nas bases”, diz. Para

ela, a presença constante de diretores sin-

dicais nas unidades e nas regiões do esta-

do trará mais segurança e credibilidade

na organização sindical. “Portanto, se que-

remos nos transformar numa categoria

forte e unida, temos que fortalecer o Sin-

dicato e eleger mais di-

retores sindicais”,

prossegue Neusa.

Denise Rykala,

atual tesoureira da en-

tidade, enfatiza que

toda unidade deve

ter, no mínimo, um

diretor sindical e que,

para isso, é preciso

haver trabalhadores

sindicalizados nas uni-

dades. “Este é o primeiro passo para a

categoria se fortalecer e se organizar.”

Marcos, da Baixada Santista,

considera que essa transformação já

deu passos largos em sua região. Além

dele, outros dois companheiros elege-

ram-se diretores de base. “Nos pró-

ximos anos, pretendemos eleger ao

menos um diretor de base por unida-

de na Baixada, para atuar como agen-

te multiplicador das informações e

realizar em cada local o trabalho de

conscientização”, projeta. 

Ele resume o sentimento da

maioria dos que abraçaram a luta em

2011: “A greve deste ano foi só uma fa-

gulha inicial. Mudanças profundas ocor-

reram nas mentes dos trabalhadores e

na compreensão de seus papéis profis-

sionais e sociais dentro desta

instituição pública de ensino”

Tânia, da ETEC Lauro
Gomes: “Educador
não deve abaixar a

cabeça”

Da esq. p/ a dir., Renato, Marcos e
Miquéias, novos diretores de base

do Sinteps: trabalho na
base da categoria
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A movimentação nas unidades
durante a greve 2011

SantosHortolândia

Campinas Garça

Campinas

Presidente
Prudente

Catanduva
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Imagens da luta em 2011
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Passeata na
avenida Paulista,
em São Paulo, no

dia 20 de maio
de 2011

Imagens da luta em 2011Imagens da luta em 2011
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Uma história de vida no Centro Paula Souza
De aluno e bibliotecário da Júlio de Mesquita à militância sindical na ASPS e no Sinteps

A revista dos 18 anos do Sin-

teps abre espaço para uma homenagem

a todos os companheiros e companhei-

ras que participaram e participam ativa-

mente da história de lutas da categoria.

Impossível seria citar devidamente a to-

dos, pois são muitos. Na pessoa de Sal-

vador dos Santos Filho, atual vice-presi-

dente do Sinteps (mandato 2009/2012)

e peça chave na organização da categoria

desde o surgimento das primeiras enti-

dades representativas no Centro, rende-

mos nossas homenagens a todos.

Salvador cursou o ensino pro-

fissionalizante, hoje correspondente ao

ensino técnico de segundo grau, numa das

escolas que foi incorporada ao Ceeteps

em 1982 e que se transformou numa de

suas mais sólidas e tradicionais unidades:

a ETE Júlio de Mesquita, localizada na

cidade de Santo André.  Anos depois,

em 1987, a ela voltaria como bibliotecá-

rio concursado. Coube a ele a tarefa de

instalar a biblioteca na escola.

Sua atuação junto à Comissão

Central de Avaliação, que muito trabalhou

para a aplicação da carreira dos servido-

res da Unesp aos servidores do Ceeteps,

Os primeiros filiados
Waldir Pires ingressou no Centro Paula Souza em 1976,

como contínuo porteiro. Atualmente, é chefe da seção gráfica da ins-

tituição. Quando a Associação dos Servidores do Ceeteps (ASPS) foi

criada, em 1979, ele foi um dos primeiros a se filiar.

Trabalhando ao lado de Waldir, como oficial de artes gráfi-

cas, Luiz Diogo Morgado ingressou no Ceeteps há 23 anos. Logo

nos primeiros meses, associou-se à ASPS.

Nos documentos de fundação do Sinteps, em dezembro de

1993, Waldir e Luiz aparecem na lista dos primeiros filiados à entidade.

Em nome destes dois trabalhadores, símbolos da gente dedi-

cada e batalhadora que compõe o quadro funcional do Centro Paula

Souza, o Sinteps presta homenagens a todos os servidores, auxiliares

docentes e professores representados pela entidade.

de acordo com a Re-

solução 33/87, reper-

cutiu na eleição de Sal-

vador para secretário-

geral da Associação

dos Servidores do

Centro Paula Souza

(ASPS), em 1989.

“Cumpri as

funções sindicais em

paralelo à atividade

como bibliotecário na

ETE Júlio de Mesqui-

ta”, lembra. Foi um

período de intensa

disputa interna, que lhe propiciou uma

aproximação com o recém-criado Fórum

das Seis, composto pelas associações de

docentes e de funcionários da USP, Uni-

camp e Unesp. Por conta disso, passou a

participar de negociações salariais com o

Conselho de Reitores das Universidades

Estaduais Paulistas (Cruesp), uma vez que

o índice acordado valia tanto para as uni-

versidades quanto para o Ceeteps, por for-

ça do vínculo com a Unesp.

Em 1991, concorreu como pre-

sidente nas eleições para a ASPS e foi elei-

to.  “Foram mais dois

anos de intensa luta, jun-

tamente com a associa-

ção dos docentes das es-

colas técnicas e a associ-

ação dos docentes das

faculdades de tecnolo-

gia”, destaca Salvador, re-

ferindo-se, respectiva-

mente, à Adeteps e à

Adfatec, que se uniram

durante a primeira eleição direta para Su-

perintendente, em 1992. Ele lembra que

“a democracia, a duras penas, parecia ter

se instalado no Centro Paula Souza”. No

entanto, em 1995, com a vitória do PSDB

e a posse do governador Mário Covas,

teria início um período de intervenção no

Centro, que se estende aos dias de hoje.

Em 1993, da fusão entre a ASPS

e a Adeteps, surgiria o Sindicato dos Tra-

balhadores do Centro Paula Souza, o Sin-

teps, no qual até hoje Salvador desempe-

nha funções na Diretoria Executiva.

Salvador, durante o
IV Congresso do
Sinteps, em 2004

Waldir (esq.) e Luiz: filiação ao Sindicato na
primeira hora
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Salvador dos Santos Filho
. Presidente da ASPS no mandato 1991-1993.

. Membro da Diretoria Executiva do Sinteps por três

mandatos (1994/1997, 2003/2006 e 2006/2009).

. Atual vice-presidente do Sinteps,

mandato 2009/2012.

Marcos José de Abreu
. Presidente da ASPS na gestão iniciada em

maio/1993, últi-

ma antes da fusão

com a Adeteps,

que deu origem

ao Sinteps.

. Primeiro presi-

dente do Sinteps,

nos anos de

1993/1994, ao

lado de Silvia

Elena de Lima,

ambos referenda-

dos pela assem-

bleia de fundação

do Sindicato.

Maria Celeste Mendonça
. Membro da diretoria da Adeteps, de 1988 a 1993.

. Primeira presidente eleita do Sinteps,

mandato 1994/1997.

Denise Rykala
. Membro da última diretoria da ASPS.

. Membro da Diretoria Executiva do Sinteps

desde a sua criação.

. Presidente do Sinteps no mandato 2000-2003.

. Atual tesoureira-geral do Sinteps, mandato 2009-2012.

Silvia Elena de Lima
. Presidente da Adeteps no mandato que teve início

em 1992, o último antes da fusão com a ASPS, que deu

origem ao Sinteps.

. Primeira presidente do Sinteps, nos anos de 1993/1994,

ao lado de Marcos José de Abreu, ambos referendados

pela assembleia de fundação do Sindicato.

. Membro da Diretoria Executiva do Sinteps desde a criação.

. Presidente do Sinteps na gestão 1997-2000.

. Atual secretária-geral do Sinteps, mandato 2009-2012.

HOMENAGEM AOS PIONEIROS
Presidentes

Quando foi fundado, em 1993, o Sinteps teve como primeira direção um colegiado formado pelas

diretorias da Associação dos Servidores do Ceeteps (ASPS) e da Associação dos Docentes das Escolas

Técnicas do Ceeteps (Adeteps). Depois disso, já foram realizados quatro processos eleitorais.

Muitos dos companheiros que estão, hoje, à frente da entidade, fazem parte de sua história desde a

fundação. Abaixo, confira quem figura no rol de presidentes do Sindicato desde a sua criação. Os fatos

que marcaram suas respectivas gestões espalham-se nos capítulos de história desta publicação.

Neusa Santana Alves
. Membro do CDB de 2000 a 2003.

. Presidente do Sinteps nos mandatos 2003-2006 e

2006-2009.

. Atual presidente do Sinteps, mandato 2009-2012.

À esquerda,
Silvia e Marcos,
durante a posse
do primeiro CDB
do Sinteps, em
1994.
Abaixo, Celeste,
em ato público
em 1997

Neusa, durante ato público
do funcionalismo paulista,

em março/2009
Silvia, durante
lançamento do
livro “Os
(des)caminhos
da Educação
Profissional e
Tecnológica no
Estado de São
Paulo”, em
dezembro/2008.
Livro escrito em
parceria com
Salvador e
Clovis Roberto
dos Santos Filho

Denise, durante ato da data-base
2006, em conjunto com as universi-
dades estaduais paulistas
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O mandato da

atual Diretora Superin-

tendente do Centro Pau-

la Souza (Ceeteps), Lau-

ra Laganá, encerra-se no

segundo semestre de

2012. Não há possibili-

dade de recondução por

se tratar do seu segundo

mandato.

Nos bastidores,

os prováveis sucessores

já se movimentam rumo

ao cargo, sem, contudo,

preocupar-se em aten-

der aos anseios da co-

munidade acadêmica. E

é assim porque eles sa-

bem que sua ascensão ao

cargo não dependerá de

nós, trabalhadores e es-

tudantes do Ceeteps.

Assim como na

indicação nos dois man-

datos de Marcos Antonio Monteiro e nos

dois mandatos de Laura Laganá, seis pes-

soas, estranhas ao Ceeteps em sua maior

parte, que compõem o Conselho Deli-

berativo do Ceeteps, é que vão “eleger”

o próximo dirigente da autarquia. O

Democratizar o Ceeteps:
Uma tarefa da comunidade

Como a defesa do vínculo com a Unesp se entrelaça na batalha
pela participação de funcionários, professores e estudantes na

condução dos destinos da instituição

* Por Silvia Elena de Lima
e Denise Rykala

* Silvia Elena de Lima e Denise Rykala são diretoras do Sindicato dos Trabalhadores do Centro
Paula Souza - Sinteps

nome escolhido por estes iluminados será

enviado ao governador, para sua nome-

ação. Obviamente, tudo terá sido com-

binado anteriormente com o próprio

governador, com seu partido e com os

seus interesses políticos partidários.

Através deste sistema, o

Ceeteps vai sendo dirigido por

pessoas ligadas ao PSDB, sub-

metidas às demandas do par-

tido, alheias aos interesses da

comunidade e sem qualquer

compromisso com os profes-

sores, funcionários e alunos. É

por isso que temos o mais bai-

xo salário da educação profis-

sional e tecnológica do Brasil;

é por isso que as condições de

trabalho são ruins e, às vezes,

até precárias; é por isso que a

expansão do Ceeteps é feita

aos sabores dos desejos e com-

promissos políticos; é por isso

que não há democracia em

nossa instituição e que, nos

poucos rincões em que há al-

guma participação da comu-

nidade, a escolha de diretores

de unidades nem sempre aca-

ba com a nomeação do pri-

meiro colocado.

Mas este quadro já foi diferente.

E isso mostra que é possível, se houver

interesse da comunidade acadêmica, de-

mocratizar o Ceeteps. Podemos, sim, ter

eleições para os dirigentes do Centro.

ARTIGOS
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Podemos, sim, ampliar a estrutura do seu

Conselho Deliberativo e garantir a parti-

cipação dos diversos segmentos da co-

munidade. Podemos, ainda, ter a implan-

tação de novos Conselhos, também com

a participação dos segmentos, para dis-

cussão administrativa, de ensino, de pes-

quisa e de extensão de serviços à comu-

nidade, objetivos diretos de uma institui-

ção pública da educação profissional e

tecnológica.

Tão logo o processo democrá-

tico foi conquistado no país e a Consti-

tuição Cidadã foi promulgada, em 5 de

outubro de 1988, os ares da democracia

começaram a rondar todas as instâncias.

No Centro, não foi diferente.

No ano seguinte, 1989, foi

promulgada a Constituição do Estado

de São Paulo. A autonomia universitá-

ria, consagrada na Constituição Fede-

ral, após muita luta das entidades re-

presentativas das universidades estadu-

ais paulistas, foi reconhecida através do

Decreto 29.598/89.

Como na época o governo não

intervinha no Ceeteps e havia o pleno

respeito ao vínculo e associação com a

Unesp, certos direitos previstos na auto-

nomia universitária foram estendidos ao

Centro. É o caso, por exemplo, da inclu-

são da regulamentação do Ceeteps na

discussão do Regimento Geral da Unesp.

Mas, tomava corpo, também,

naquele mesmo ano, a polêmica discus-

são da transformação do Ceeteps em

Universidade Tecnológica Paulista – a

UTP, que seria a quarta universidade no

estado, plataforma política do então Di-

retor Superintendente da autarquia, Odu-

valdo Vendrameto.

Resgatamos neste ponto trechos

da matéria publicada na revista em co-

memoração aos 10 anos do Sinteps:

Em 1989, começa a ganhar

terreno no Centro uma grande po-

lêmica: a criação da quarta universi-

dade estadual pública, a UTP. A Uni-

versidade Tecnológica do Estado de

São Paulo tinha sido um dos prin-

cipais itens na plataforma política do

professor Oduvaldo Vendrameto,

que havia assumido a Superinten-

dência do Centro dois anos antes.

O processo de discussão assume um

roteiro com a comunidade, com o

objetivo de convencê-la de que a ideia

é boa. Servidores, docentes e estu-

dantes passam a apoiar a proposta.

As quatro entidades representati-

vas da época (ASPS, Adeteps,

Adfatec e CA XXIII de Abril) são

favoráveis à UTP.

O ponto de discórdia sur-

ge quando Vendrameto percebe que

não seria o mandatário da futura

instituição, pois o governador Ores-

tes Quércia nomeara como reitor

pró-tempore o professor Antonio

Celso Fonseca de Arruda, da Uni-

camp. A partir daí, o superintenden-

te do Centro e seu grupo de susten-

tação, contraditoriamente, saem a

campo para tentar persuadir a comu-

nidade de que o projeto é inviável,

Mas, àquela altura dos acontecimen-

tos, fica difícil reverter o quadro.

Neste clima de contradição,

os docentes do terceiro grau, através

da Adfatec, mudam seu posiciona-

mento e passam a atacar a ideia da

UTP. Os argumentos utilizados na

época eram de que haveria perdas de

direitos, os funcionários da Uni-

camp substituiriam os do Centro,

os docentes de terceiro grau que não

tivessem mestrado ou doutorado

seriam demitidos...entre outros.

A ASPS e a Adeteps per-

maneceram na defesa da UTP, mas

o governador Orestes Quércia acaba

tirando o projeto da Assembleia Le-

gislativa, após três anos de tramita-

ção, em parte devido à polêmica, mas

também porque não tem mais inte-

resse político. As marcas daquele

tempo permanecem vivas até hoje e

o sentimento de quem vivenciou a

experiência foi de que “perdemos o

bonde da história”.

A polêmica, as manobras políti-

cas, as pressões sofridas pelos segmen-

tos em função de seus posicionamentos

foram decisivas para fomentar na comu-

nidade a discussão de que já era hora de

democratizar o Ceeteps. Assim, em 1991,

com a proximidade do término do man-

dato de Oduvaldo Vendramento, as en-

tidades representativas dos servidores ad-

ministrativos, docentes e estudantes, can-

sadas dos processos sucessórios de car-

tas marcadas e de constrangimentos em

listas de apoio a um ou a outro candida-

to que circulava pelas unidades, reivindi-

caram a participação da comunidade no

processo sucessório que se iniciara.

A negativa do governo em per-

mitir a participação da comunidade, man-

tendo o processo sucessório restrito aos

seis membros do Conselho Deliberativo

do Ceeteps, impulsionou o movimento

chamado de “Processo Paralelo de Con-

sulta”, encabeçado pela Associação dos

Servidores do Ceeteps (ASPS), Associa-

ção dos Docentes das Escolas Técnicas

do Ceeteps (Adeteps), Associação dos

Docentes das FATECs (Adfatec) e Cen-

tro Acadêmico XXIII de Abril.

Foi um período de muita difi-

culdade: dirigentes das entidades foram

ameaçados, trabalhadores foram suspen-

sos, advertidos e até demitidos, mas em

nenhum momento o movimento de re-

sistência foi intimidado.

O processo paralelo foi realiza-

do com regras claras, debates entre os

candidatos e uma participação maciça da

comunidade. Neste mesmo período, um

processo sucessório oficial foi deflagra-

do pela instituição, mas, temendo a imi-

nente revolta da comunidade – que não

teria seu escolhido nomeado, pois fora

votado num processo não reconhecido

pelo governo – a Unesp interveio no

processo e nomeou como Diretor Su-

perintendente interino o então Vice-Di-

retor Superintendente, Kazuo Watanabe.

Face às pressões, paralisações de

trabalhadores e estudantes e com a ocu-

pação da Congregação pelos estudantes

da FATEC São Paulo, o Reitor da Unesp,

Prof. Dr. Milton Barbosa Landim, aten-

deu aos clamores da comunidade e, usan-

do prerrogativas do vínculo e associação

do Ceeteps à Unesp, convocou nova

Assim como na
indicação nos mandatos
de Monteiro e de Laura
Laganá, seis pessoas,
estranhas ao Ceeteps

em sua maior parte, que
compõem o Conselho
Deliberativo, é que vão

“eleger” o próximo
dirigente da autarquia.

ARTIGOS

Página 27



revista

consulta. Tal consulta foi organizada pelo

Conselho Deliberativo do Ceeteps, mas

com regras de participação da comuni-

dade já definidas e com a presença ofici-

al das entidades no processo eleitoral.

Não tivemos paridade (os docentes re-

presentaram 60%, os funcionários 25%

e os alunos 15%), mas houve proporção

entre 2º e 3º graus. Houve acordo entre

as entidades e a comunidade representa-

da que as regras atendiam às reivindica-

ções e a normalidade voltou ao Ceeteps.

Num brilhante trabalho, novos

debates foram organizados, a campanha

dos candidatos mostrou suas intenções

e, ao final do processo, foi sagrado ven-

cedor o professor Elias Horani, que ob-

teve aceitação em todos os segmentos.

Empossado em setembro de

1992, Horani demonstrou que valeu a

pena a luta da comunidade. Foi um man-

dato organizado, democrático, participa-

tivo e resistente. Tão resistente que cau-

sou seu afastamento do cargo

logo no primeiro ano da gestão

tucana em São Paulo.

Foi no mandato de

Horani que vários entraves fo-

ram resolvidos, como a contra-

tação inédita de um profissio-

nal da área para gerir a Unida-

de de Recursos Humanos. Foi

nesta gestão que os coordena-

dores de área passaram a ser

eleitos por seus pares; que os

diretores escolhidos nos pro-

cessos de consulta eram nome-

ados; que a política salarial do

Cruesp foi respeitada; que

acordos trabalhistas foram fei-

tos, como o pagamento do adicional no-

turno, entre outros.

Foi também na gestão de Hora-

ni que a consulta à comunidade se con-

solidou, com a repetição do processo no

momento de definir o cargo de Vice-

Diretor Superintendente (na época os

mandatos não eram coincidentes) e com

a realização do primeiro e único Con-

gresso do Ceeteps, convocado pelo Con-

selho Deliberativo da instituição e orga-

nizado pelas entidades representativas da

comunidade. Plenárias, debates, seminá-

rios e o congresso propriamente dito

contaram com re-

presentação paritá-

ria entre professo-

res, funcionários e

alunos das ETEs e

FATECs, que dis-

cutiram, pela pri-

meira e única vez na

história da institui-

ção, os rumos que

queriam impulsio-

nar ao ensino técni-

co e tecnológico

público paulista.

Foi um momento rico, único e

inspirado pelo processo de democrati-

zação no país.

Crescemos com orçamento. Foi

neste período que as escolas da então

Divisão de Supervisão e Apoio às Esco-

las Técnicas Estaduais (DISAETE) fo-

ram incorporadas ao Ceeteps, após de-

bate com a comunidade, que se dividiu:

as associações dos servidores e dos do-

centes das ETECs foram favoráveis e a

Associação dos Docentes das FATECs

foi contrária. Mas a maioria venceu e as

escolas incorporadas tiveram um salto de

qualidade já no primeiro ano, com me-

lhorias significativas de infra-estrutura,

pessoal e salários. Os índices de evasão e

repetência caíram impressionantemente.

Também foi neste período que

o planejamento institucional contou com

a participação das unidades de ensino.

Para elaboração da peça orçamentária do

Ceeteps, a Assessoria de Planejamento e

Desenvolvimento

(APDE) pesquisou

todas as unidades,

que enviaram seus

relatórios demons-

trando as necessi-

dades em curto,

médio e longo pra-

zo. Foi a partir des-

te diagnóstico que

o Sinteps iniciou

sua luta pela dota-

ção orçamentária

de 2,1% do Im-

posto sobre Circulação de Mercadorias

e Serviços (ICMS), quota-parte estadual,

para o financiamento do Ceeteps, pre-

vendo as necessidades das unidades e a

proposta de expansão.

Infelizmente, em 1995 a social

democracia venceu as eleições nacionais

e no estado de São Paulo. O recente pro-

cesso de democratização do país foi in-

terrompido pelos com-

promissos da corrente

com o Consenso de Wa-

shington – conjunto de

medidas adotadas, a partir

de 1989, por órgãos liga-

dos às nações dominantes,

como o FMI e o Banco

Mundial, para ditar recei-

tas de ‘ajuste’ aos países em

desenvolvimento que pas-

savam dificuldades – e

com o neoliberalismo.

Sob a afirmação de que

tudo o que fosse público

era ruim e tudo o que fos-

se privado tinha sucesso,

repetidas pelas mídias do país, o patri-

mônio público foi dilapido e o desmon-

te do Estado foi iniciado, com a apatia

da maior parte da sociedade.

Fruto de intensa propaganda, era

quase um crime falar mal do PSDB, as-

sim como do neoliberalismo. Os merca-

dos eram donos e senhores das decisões.

Tudo a eles se submetia e as pessoas fo-

ram incentivadas a concorrer entre si.

Também às pessoas foi imposta

a culpa por não obter sucesso. A empre-

gabilidade passou a ser responsabilidade

individual de cada cidadão e, assim, o

Passeata em 14/5/1997

Foi no mandato de
Horani, o primeiro e único
superintendente eleito do
Ceeteps,  que os diretores
escolhidos nos processos

de consulta eram
nomeados; que a política

salarial do Cruesp foi
respeitada; que acordos
trabalhistas foram feitos,

entre outros.
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governo se eximia da crise do desem-

prego que assolou o país durante os dois

mandatos do presidente Fernando Hen-

rique Cardoso.

No Ceeteps não foi diferente. A

construção democrática iniciada em 1991

foi interrompida no início de 1995, com

a criação de um “grupo de trabalho”

para rever o papel da escola técnica. Fi-

zeram parte deste grupo pessoas de no-

toriedade no Ceeteps, como a atual Su-

perintendente Laura Laganá.

A reação ao grupo de trabalho,

denominado pela comunidade de inter-

ventor, atrasou os planos do governo

paulista no desmonte do Ceeteps. Todo

o ano de 1995 foi marcado por mani-

festações e o “trabalho” do grupo in-

terventor teve que ser engavetado, em

mais uma ação importante da Unesp na

defesa da integridade do Ceeteps. O

Reitor da época, Prof. Dr. Arthur Ro-

quete de Macedo, havia consolidado a

discussão do vínculo e associação do

Ceeteps à Unesp, através de ampla dis-

cussão no Conselho Universitário, atra-

vés da Resolução Unesp 63/95. O pa-

pel da universidade em não legitimar o

grupo interventor foi fundamental para

não haver a implantação das “medidas”

sugeridas pelo grupo, que, na opinião do

professor Elias Horani, registrada na
Revista Sinteps - 10 anos de histórias e de
lutas, “seria o início da privatização do

Paula Souza”.

A comunidade e a Unesp se-

guraram a intervenção durante 1995,

mas, no início de 1996, após Horani

rebelar-se contra os ditames do gover-

no e manter os índices do Cruesp aos

salários dos trabalhadores do Ceeteps,

bem como realizar o concurso públi-

co para integrar definitivamente ao

quadro do Centro os trabalhadores das

escolas incorporadas em 1993, sua de-

missão era ponto de honra do gover-

no. Mas não era possível demiti-lo sem

mostrar as garras da social democra-

cia, pois, afinal, Horani fora eleito e ti-

nha mandato.

Hábil, ao invés de demitir um

dirigente democraticamente eleito, o

governo paulista decidiu por afastá-lo

das funções para presidir uma “impor-

tante” comissão do governamental, que

nunca saiu do papel e que nunca teve

nenhum outro membro, a não ser o

próprio Horani.

Assim, numa manobra legal,

mas imoral, o Ceeteps passou a ser diri-

gido pelo Vice-Diretor Superintenden-

te, Sebastião Prigenzi, este completamente

subserviente aos ditames do governo.

Na verdade, Prigenzi jamais dirigiu o

Ceeteps, pois juntamente com sua as-

censão ao cargo de Superintendente

houve a nomeação de Marcos Antonio

Monteiro ao cargo de Chefe de Gabi-

nete e o Conselho Deliberativo, teve seus

trabalhos “suspensos” por um tempo.

Quando o mandato de Sebastião Pri-

genzi encerrou-se, Monteiro foi “eleito”

pelo novo Conselho Deliberativo, que

voltara a se reunir a portas fechadas. Ti-

nha início a intervenção no Ceeteps, que

continua até hoje, sem qualquer menção

dos atuais dirigentes à necessária reto-

mada do processo de democratização

da instituição. Ao contrário, neste ano

de 2011 acompanhamos o processo de

eleição na ETEC Getúlio Vargas, de São

Paulo, quando o terceiro colocado foi

o nomeado pela Diretora Superinten-

dente, Laura Laganá, reafirmando os

princípios que nortearam a intervenção

em 1996. E este não é o único caso na

história da intervenção: muitos outros

terceiros e até quartos colocados da lis-

ta tríplice foram nomeados nas unida-

des. Isso precisa acabar.

É certo que o individualismo

imposto ao subconsciente da humani-

dade provocou grande letargia nos mo-

vimentos organizados, como previa o

Consenso de Washington, que determi-

nou como uma de suas  prioridades o

enfraquecimento dos sindicatos para evi-

tar reações às medidas que seriam im-

postas na sequência. Mas este tempo está

ficando no passado.

A clara demonstração de que o

neoliberalismo estava errado; de que os

mercados não são capazes de se auto re-

gular; de que é o povo que os socorre

quando entram em colapso, como vimos

na recente crise norte-americana... tudo

isso, aliado ao grande movimento de

democratização do mundo árabe, com

a queda de ditadores históricos, há déca-

das no poder sem qualquer participação

do povo nas decisões do país e, ainda,

com a recentíssima crise na União Euro-

péia, fez o mundo perceber que o bem-

estar social deve ser reivindicado e que o

mundo está se transformando.

Como o Centro Paula Souza

fica no mundo, a coletividade deve per-

ceber que é possível, é viável, é justo e é

legal reivindicar a sua participação nos

destinos da instituição.

O Sinteps defende a ampla, ge-

ral e irrestrita democratização do Cee-

teps. Queremos a eleição paritária de

nossos dirigentes, seja na administração

central, seja nas unidades.

Queremos a ampliação do Con-

selho Deliberativo do Ceeteps, com a par-

ticipação paritária de todos os segmen-

tos da comunidade: professores, funcio-

nários e alunos nas discussões e delibera-

ções sobre os rumos da instituição, da

educação profissional e tecnológica pú-

blica do nosso estado.

Queremos a instalação de no-

vos conselhos: o de Ensino, Pesquisa

e Extensão de Serviços à Comunida-

de e o de Administração, ambos com

a participação de todos os segmentos

da comunidade.

Queremos a realização de con-

gressos institucionais, onde os temas cen-

trais sejam discutidos e aprovados por

delegados eleitos pela comunidade.

Queremos respeito!

Queremos votar e ser votados!

O Sinteps defende a
ampla, geral e irrestrita

democratização do
Ceeteps. Queremos a
eleição paritária de

nossos dirigentes, seja
na administração
central, seja nas

unidades.
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As carreiras dos trabalhadores do Ceeteps.
Aspectos históricos importantes para

entender o momento atual

* Por Silvia Elena de Lima
e Neusa Santana Alves

* Silvia Elena de Lima e Neusa Santana Alves são diretoras do Sindicato dos Trabalhadores do
Centro Paula Souza - Sinteps

A carreira dos traba-

lhadores do Centro Paula Sou-

za voltou à pauta da institui-

ção e da categoria no pós-gre-

ve 2011. Por isso, este artigo

tem o objetivo de fazer um

resgate histórico sobre o tema,

de modo a contribuir no de-

bate atual.

Desde a criação do

Ceeteps, em 1969, até 1976, as

carreiras do pessoal docente e

do pessoal administrativo segui-

am a Secretaria de Educação do

Estado de São Paulo, tendo em

vista a subordinação do Cen-

tro àquela pasta.

Em janeiro de 1976,

houve a criação da Unesp, atra-

vés da Lei Estadual 952. Na

mesma lei, o Ceeteps, que era

uma autarquia comum, passou

a ser uma autarquia de regime

especial associada e vinculada

à Unesp, o que lhe conferiu status dife-

renciado e privilégios junto à Fazenda

Estadual. Situação que permanece até

hoje, mas que é pouco respeitada pelo

governo do PSDB.

Um grande lapso de tempo se

passou até que fossem iniciadas as dis-

cussões sobre a estrutura das carreiras do

pessoal do Ceeteps, até porque

os salários eram bastante razo-

áveis perante o mercado de tra-

balho, uma vez que os reajus-

tes seguiam os parâmetros da

Unesp (após a vinculação)  e

das demais universidades esta-

duais paulistas, que eram deter-

minados por decreto do go-

vernador. Além disso, havia

pouquíssimos trabalhadores,

pois a estrutura era composta

apenas pela FATEC Sorocaba

e FATEC São Paulo.

Na época, as carreiras

dos servidores públicos eram

regidas por uma única lei, a Lei

Complementar 180, de 1978.

Como usaremos pontos desta

lei neste artigo, optamos por

destacar alguns de seus itens no

Anexo 1, que se encontram

ao final do artigo e podem ser

consultados pelo leitor para

uma melhor compreensão.

O Ceeteps já era associado e vin-

culado à Unesp, mas, naquela época, não

havia a autonomia universitária como
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hoje, nem mesmo havia dotação orça-

mentária para as universidades. Assim,

cada alteração salarial dependia de decre-

to do governador. Para regulamentar a

LC 180/78 nas Universidades e no Cee-

teps, foram editados dois decretos dis-

tintos. Devemos notar, no entanto, que o

artigo que lhes dá fundamento é o mes-

mo, o artigo 214 da LC 180/78.

Artigo 214 - Esta lei complementar

e suas Disposições Transitórias se-

rão aplicadas, nas mesmas bases e

condições, aos funcionários e servi-

dores das Autarquias, da Universi-

dade de São Paulo, da Universidade

Estadual de Campinas e da Univer-

sidade Estadual Paulista “Júlio de

Mesquita Filho”, mediante decreto,

de acordo com propostas das res-

pectivas Autarquias.

Parágrafo único - O decreto a que

alude este artigo será expedido den-

tro do prazo de 60 (sessenta dias,

contados da publicação desta lei

complementar).

A seguir confira partes do de-

creto nº 12.180, de 29/8/1978, que dis-

pôs sobre o reajuste a ser concedido à

Unesp naquele ano, e do decreto nº

12.177, de 29/08/1978, que dispôs so-

bre o reajuste a ser concedido no Cee-

teps no mesmo ano:

A imensa semelhança entre

Decreto nº 12.180, de 29 de agosto de 1978

Dispõe sobre a aplicação da Lei complementar nº 180,

de 12 de maio de 1978, aos funcionários da Universidade Esta-

dual Paulista “Julio Mesquita Filho” – Unesp

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTA-

DO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e com

fundamento no artigo 214 da Lei Complementar nº 180, de 12 de

maio de 1978, Decreta:

Artigo 1º – As disposições da Lei Complementar nº 180, de 12 de

maio de 1978, aplicam-se no que couber aos funcionários da

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”.

Artigo 2º – O Sistema de Administração de Pessoal de que trata

a Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978, será execu-

tado na Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Fi-

lho”; através do seu órgão de Recursos Humanos, observados os

mesmos princípios fixados na mencionada Lei Complementar.

Artigo 3º – O enquadramento dos cargos do Quadro da Univer-

sidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” na escala de

vencimentos, bem como a amplitude e a velocidade evolutiva

correspondentes, fica estabelecido de conformidade com o Ane-

xo I que faz parte integrante deste decreto.

Artigo 4º – Serão transformados, na forma indicada nos Anexos

II e III, que fazem parte integrante deste decreto, os cargos dos

funcionários que se encontravam, respectivamente em uma das

situações previstas nos artigos 12 e 14 das Disposições Transitó-

rias da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978.

Artigo 5º – Os prazos fixados no § 1º do artigo 12, §§ 2º e 3º do

artigo 14, § 2º do artigo 51, e nos artigos 54, 55 e 56, todos das

Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 180, de 12 de

maio de 1978, serão contados, para os funcionários da Universi-

dade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, a partir da data

de publicação deste decreto.

Artigo 6º – As disposições deste decreto aplicam-se aos inativos.

Artigo 7º – As despesas decorrentes da execução deste decreto

correrão por conta das dotações consignadas no Orçamento-Pro-

grama vigente da Autarquia, suplementadas, se necessário, nos

termos do artigo 7º da Lei nº 1.491, de 13 de dezembro de 1977.

Artigo 8º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-

ção, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 1978, evogadas as

disposições gerais ou especiais que disponham sobre a matéria

disciplinada neste decreto.

Palácio dos Bandeirantes, 29 de agosto de 1978.

Decreto nº 12.177, de 29 de agosto de 1978

Dispõe sobre a aplicação da Lei Complementar nº 180, de 12

de maio de 1978, aos servidores do Centro Estadual de Educa-

ção Tecnológica “Paula Souza”

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTA-

DO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e com

fundamento no artigo 214 da Lei Complementar nº 180, de 12

de maio de 1978, Decreta:

Artigo 1º – As disposições da Lei Complementar nº 180, de 12

de maio de 1978, aplicam-se no que couber aos servidores do

Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”.

Artigo 2º – O enquadramento das funções-atividades do

Quadro do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Pau-

la Souza” na escala de vencimentos, bem como a amplitu-

de e a velocidade evolutiva correspondentes, fica estabele-

cido de conformidade com o Anexo I que faz parte inte-

grante deste decreto.

Artigo 3º – Serão transformados, na forma indicada nos Ane-

xos II e III, que fazem parte integrante deste decreto, as fun-

ções-atividades dos servidores que se encontravam, respecti-

vamente em uma das situações previstas nos artigos 12 e 14

das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 180, de

12 de maio de 1978.

Artigo 4º – Os prazos fixados no § 1º do artigo 11, § 1º do

artigo 12 §§ 2º e 3º do artigo 14, § 2º do artigo 51,e nos

artigos 54, 55 e 56, todos das Disposições Transitórias da

Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978, serão

contados, para os servidores do Centro Estadual de Edu-

cação Tecnológica “Paula Souza”, a partir da data da pu-

blicação deste decreto.

Artigo 5º – As despesas decorrentes da execução deste de-

creto correrão por conta das dotações consignadas no Orça-

mento-Programa vigente da Autarquia, suplementadas, se

necessário, nos termos do artigo 7º da Lei nº 1.491, de 13 de

dezembro de 1977.

Artigo 6º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-

cação, retroagindo seus efeitos a 1.º de março de 1978, revoga-

das as disposições gerais ou especiais que disponham sobre a

matéria disciplinada neste decreto.

Palácio dos Bandeirantes, 29 de agosto de 1978.
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ambos os decretos não é coincidên-

cia: o tratamento dado ao Centro

Paula Souza era idêntico ao tratamen-

to dado às Universidades, em espe-

cial à Unesp, pois os governos res-

peitavam o vínculo e associação de

ambas as instituições.

O primeiro grande golpe nas

carreiras para os trabalhadores do

Ceeteps aconteceu em 1981, quando

o governador de São Paulo era Paulo

Maluf. Naquele ano, ele incorporou à

pequena estrutura do Ceeteps seis Es-

colas Técnicas Industriais, transforman-

do-as em Escolas Técnicas Estaduais.

Já estava previsto – mas não divulga-

do – que, em 1982, mais seis unidades,

agora os Colégios Industriais, seriam in-

corporados, de forma que o Ceeteps

ficaria, ao todo, com duas FATECs e

12 ETEs.

Sabendo de sua previsão de in-

corporação dos Colégios industriais,

Paulo Maluf editou um decreto espe-

cífico (nº 17.412, de 31/7/1981) para

a carreira dos docentes e auxiliares de

magistério das ETEs e FATECs, pois

os trabalhadores das Escolas Técnicas

Industriais recebiam salários muito aci-

ma dos praticados nos Colégios Indus-

triais. Numa estratégia de governo, atra-

vés do referido decreto, os salários fi-

caram congelados por um ano (de 1981

a 1982) para que, quando houvesse a

incorporação dos Colégios Industriais,

a diferença tivesse sumido. Devemos

lembrar que, naquela época, a inflação

oficial era muito alta e ficar um ano

com os salários congelados significava

um arrocho imenso.

Seu sucessor, o governador

José Maria Marin, vice de Maluf e de-

pois governador por dez meses no iní-

cio dos anos 80 (de 14 de maio de 1982

a 15 de março de 1983), em virtude da

desincompatibilização do governador,

que iria disputar uma vaga de deputa-

do federal, não mudou a situação da

carreira. Ressalte-se que ambos, Marin

e Maluf, eram “biônicos”, ou seja, ha-

viam sido empossados por eleição em

Colégio Eleitoral, pois na época ainda

vivíamos a ditadura militar no país, mas

ainda assim respeitavam a situação de

autarquia de regime especial do Cee-

teps, associada e vinculada à Unesp.

Além de entender o Ceeteps dentro da

estrutura da Unesp, como denota a re-

gulamentação da LC 180/1978, Marin

editou decreto específico para regula-

mentar a situação. Foi o decreto

20.833/83, de 11 de março de 1983.

Decreto nº 20.833, de 11/
03/1983

Dispõe sobre o Sistema de Admi-

nistração de Pessoal para o Centro

Estadual de Educação Tecnológica

“Paula Souza” - Ceeteps

JOSÉ MARIA MARIN, GOVER-

NADOR DO ESTADO DE SÃO

PAULO, no uso de suas atribuições

legais, decreta:

Artigo 1º - O Sistema de Adminis-

tração de Pessoal de que trata a Lei

Complementar nº 180, de 12 de

maio de 1978, será executado no

Centro Estadual de Educação Tec-

nológica “Paula Souza”, através do

órgão de Recursos Humanos da

Universidade Estadual Paulista “Jú-

lio de Mesquita Filho”, observados

os mesmos princípios fixados na

mencionada Lei Complementar.

Artigo 2º - Este decreto entrará em

vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 11 de

março de 1983.

JOSÉ MARIA MARIN

Alberto Brandão Muylaert, Secretá-

rio da Administração.

Este decreto harmonizou de

uma vez por todas como a relação en-

tre a Unesp e o Ceeteps se caracteriza-

ria nos próximos anos. Era a Unesp a

responsável pelo Sistema de Adminis-

tração de Pessoal do Ceeteps e isso foi

decisivo para a história dos trabalha-

dores do Centro.

A estrutura começava a cres-

cer e os trabalhadores começavam a se

organizar. Em 1985, os servidores ad-

ministrativos conquistaram, através da

Lei 4.672/1985 e da Resolução Unesp

73/85, o Estatuto dos Servidores do

Ceeteps, que lhes garante até hoje o re-

gime autárquico. Esta, sem dúvida, foi

a primeira conquista real em termos de

carreira. Todos os trabalhadores do

Ceeteps até então eram contratados

pelo regime da CLT, mas os funcioná-

rios, organizados na Associação dos

Servidores do Ceeteps (ASPS), após

vários anos de lutas, conquistaram a im-

plantação da carreira da Unesp. Com

isso, foram transformados de celetis-

tas em autárquicos, com Estatuto pró-

prio, e a regulamentação de sua carrei-

ra foi editada pelas Resoluções Unesp

30 e 33, de 1987 (Anexos 2 e 3)

Os docentes das ETEs, conta

a lenda (não há documentos, apenas

testemunhos de docentes da época), já

eram organizados na Associação dos

Docentes das Escolas Técnicas do Ce-

eteps (Adeteps), mas, por razões parti-

culares dos dirigentes da associação, fi-

caram de fora da transformação e con-

tinuam, até hoje, contratados pela CLT.

O mesmo acontece com os docentes

das FATECs e com os Auxiliares Do-

centes, que na época eram denomina-

dos Auxiliares de Instrução e Instruto-

res. Este fato acabou por deixar acéfa-

la a Adeteps por algum tempo, sendo

retomada apenas em 1988.

Estar na carreira da Unesp trou-

xe muitos benefícios aos servidores ad-

ministrativos e, ato contínuo, os docen-

tes começaram a enxergar a necessida-

de de rever sua carreira, regida até en-

tão pelo Decreto 17.412/81.

A luta pela carreira docente, que

se iniciara em meados dos anos 80, to-

mou corpo em 1988, com a Adeteps já

com outra direção e com o objetivo de

efetivamente representar os trabalhado-

res. Neste ano, foi deflagrada a primeira

greve dos docentes do Ceeteps. Apenas

os professores e auxiliares de magistério

das ETEs entraram em greve, mas foi o

suficiente para que o governador da épo-

ca, o primeiro eleito pelo voto popular

após o longo período de ditadura, Ores-

tes Quércia, entendesse a gravidade da

situação, pois os salários da época eram

péssimos. Ele editou o Decreto nº 28.493,

de 09 de junho de 1988, estabelecendo

novas bases para a carreira docente das

ETEs no Centro Paula Souza, aumen-

tando os níveis, que eram de A a C, para

A a F, com os índices referenciais que você

confere na tabela da página a seguir:
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Nível Função Índice
Multiplicador

I AIM – I Auxiliar de Instrução I 0,75
II AIM – II Auxiliar de Instrução II 0.85
III DEM –A Professor A 1,00
IV DEM – B Professor B 1,25
V – DEM – C Professor C 1,55
VI – DEM – D Professor D 1,95
VII – DEM – E Professor E 2,45
VIII – DEM – F Professor F 2,95

Tabela do artigo 1º do decreto 28.493, de 09 de junho de 1988.

Nesta época, a vinculação com

a Unesp se firmava. A Constituição Ci-

dadã fora promulgada em 5 de outubro

de 1988, a Constituição do Estado veio

na sequência, em 1989, consagrando a

autonomia universitária para as três uni-

versidades estaduais paulistas. Como o

governo da época respeitava o vínculo e

a associação do Ceeteps à Unesp, todos

os reajustes salariais definidos pelo Con-

selho de Reitores das Universidades Es-

taduais Paulistas (Cruesp) eram repassa-

dos, por Resolução do Reitor, a todos

os trabalhadores do Centro.

Se compararmos a Resolução

Unesp com os Decretos nº 28.493/88 e

nº 17.412/81, veremos que não há alte-

rações nos índices e na nomenclatura das

categorias docentes e de auxiliares de ins-

trução e instrutores. Ao editar a Resolu-

ção Unesp nº 26/89, a Universidade le-

vou para ela a organização das carreiras

do pessoal docente e auxiliar de docente

do Ceeteps, exatamente como havia fei-

to em 1987 com o pessoal técnico e ad-

ministrativo, através das Resoluções

Unesp nº 30 e nº 33, de 1987.

Resolução Unesp nº 26, de 03
de março de 1989

Dispõe sobre o novo sistema retribuitório

dos Docentes e Auxiliares de Magistério

do Centro Estadual de Educação Tecno-

lógica Paula Souza.

O REITOR DA UNESP, conside-

rando o disposto no Dec. 29.598/

89, determinando providências re-

lativas à autonomia universitária,

consagrada pelo art. 207, da Consti-

tuição Federal, bem como tendo em

vista a vinculação do Centro Esta-

dual de Educação Tecnológica Paula

Souza à Unesp, por força do artigo

15 da Lei 952/76, e “ad referendum”

do Conselho Universi-

tário, resolve:

Artigo 1º - Os valores

das horas de trabalho

prestadas pelos docen-

tes e pelos auxiliares de

magistério das Faculda-

des de Tecnologia coor-

denadas pelo Centro Es-

tadual de Educação Tec-

nológica Paula Souza se-

rão calculados mediante

aplicação, sobre o valor

da hora prestada fixado pela referência

ADS - Auxiliar de Docente, de índices

multiplicadores correspondentes a

cada uma das funções docentes e au-

xiliares na seguinte conformidade:

Referência Função Índice
Multiplicador

I ADS Auxiliar Docente 1,00
II ICS Instrutor 1,56
III DES 1 Professor Auxiliar 2,69
IV DES 2 Professor Assistente 3,51
V DES 3 Professor Associado 4,94
VI DES 4 Professor Pleno 5,80

Parágrafo único - Para o fim previs-

to neste artigo, o valor da hora pres-

tada, relativo à referência ADS -

Auxiliar de Docente, fica fixada em

NCz$ 1,29.

Artigo 2º - Os valores das horas pres-

tadas pelos docentes e auxiliares de

magistério das Unidades de Ensino

Técnico de Grau do CEETEPS se-

rão calculados mediante aplicação

sobre o valor da hora prestada fixa-

do o nível DEM-A - Professor A, de

índices multiplicadores correspon-

dentes a cada uma das funções do-

centes e auxiliares na seguinte con-

formidade:

Nível Função Índice
Multiplicador

I AIM – I Auxiliar de Instrução I 0,75
II AIM – II Auxiliar de Instrução II 0.85
III DEM –A Professor A 1,00
IV DEM – B Professor B 1,25
V – DEM – C Professor C 1,55
VI – DEM – D Professor D 1,95
VII – DEM – E Professor E 2,45
VIII – DEM – F Professor F 2,95

Parágrafo único - Para o fim pre-

visto neste artigo, o valor da hora-

aula prestada, relativo ao nível

DEM-A - Professor A, fica fixado

em NCz$ 1,76.

Assim, em termos salariais e de

carreira, tudo eram flores no Centro Paula

Souza. Com a aproximação do Ceeteps

à Unesp, as matrizes de pessoal foram

definidas como na Universidade, de

modo a permitir o trabalho de pesquisa

e extensão de serviços à comunidade, os

reajustes eram respeitados e as carreiras

atendiam ao mercado.

A Resolução Unesp nº 26, de

03/03/1989, posteriormente foi altera-

da pelas Resoluções 28/89, 32/89, 46/

89, 57/89, 77/89, 87/89, 09/90, 79/90,

60/91, 08/92 e 29/92, todas elas apli-

cando os índices de reajuste do Cruesp

aos salários dos do-

centes do Ceeteps,

mesmo fato ocor-

rendo para a aplica-

ção dos reajustes ao

pessoal administrati-

vo do Centro.

De tanto ter

que editar resoluções

para reajustar os sa-

lários do pessoal do Centro, a Unesp, que

detinha o controle do Sistema de Admi-

nistração de Pessoal do Ceeteps, confor-

me Decreto nº 20.833/83, e com a con-

sagração da autonomia universitária atra-

vés do Decreto nº 26.914, de 15 de mar-

ço de 1987, que criou o Cruesp, tomou

uma iniciativa. Para facilitar o repasse dos

índices do Cruesp ao pessoal do Centro,

o Conselho Universitário da Unesp apro-

vou a Resolução 63/92. Assim, os traba-

lhadores do Ceeteps vivenciaram, de 1988

a 1995, o período mais tranquilo em ter-

mos de carreira e re-

ajustes salariais.

Resolução Unesp
nº 63, de 30 de no-
vembro de 1992
(Alterada pela Resolu-

ção 34/94) (Anexo 4)

Dispõe sobre o siste-

ma retribuitório dos

servidores do Centro

Estadual de Educação

Tecnológica “Paula Souza”.

 O REITOR DA UNIVERSIDA-

DE ESTADUAL PAULISTA “JÚ-

LIO DE MESQUITA FILHO”, de
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acordo com o deliberado pelo Con-

selho Universitário em sessão de

26/11/92, resolve:

Artigo 1º - Aplicam-se aos servido-

res técnicos e administrativos do

Centro Estadual de Educação Tec-

nológica “Paula Souza” os seguin-

tes critérios de reajuste salarial:

I - aos servidores enquadrados nas

classes, séries de classes dos Grupos

Técnicos Especializados de Apoio

ao Ensino e à Pesquisa, Apoio Ad-

ministrativo e Apoio Operacional,

aplicar-se-ão os índices de correção

salarial específicos para essas catego-

rias, fixados pelo Conselho de Rei-

tores das Universidades Estaduais

Paulistas - CRUESP;

II - aos servidores não enquadrados

nas classes, série de classes dos Gru-

pos Técnicos Especializados de

Apoio ao Ensino e à Pesquisa, Apoio

Administrativo e Apoio Operacio-

nal, inclusive aos Procuradores de

Autarquia lotados no CEETEPS,

aplicar-se-ão os reajustes salariais es-

pecíficos de cada classe, determina-

dos pelo Governador do Estado de

São Paulo, para o funcionalismo

público estadual e para os Procura-

dores do Estado, respectivamente;

III - aos servidores Técnicos especi-

alizados da Área de Informática apli-

car-se-ão os reajustes salariais fixa-

dos pelo CRUESP para os servido-

res não docentes.

Artigo 2º - ao valor da hora-aula

prestada pelo ADS - Auxiliar de

docente e pelo DEM-A - Professor

“A”, aplicar-se-ão os índices de rea-

juste salarial estabelecidos pelo

CRUESP para a categoria docente.

Artigo 3º - As despesas decorrentes

da execução desta Resolução corre-

rão por conta do orçamento do

CEETEPS.

Artigo 4º - Esta Resolução entrará

em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 01/06/92.

(Proc. 678/50/01/89-RUNESP).

Publ. DOE nº 232, de 08/12/92, p: 31.

Em 1993, com sua estrutura al-

terada para nove FATECs e 14 ETEs, já

como instituição reconhecida internacio-

nalmente no desenvolvimento de ensino

técnico e tecnológico de excelência, o

Ceeteps encampou as unidades de ensi-

no técnico da Secretaria da Educação, que

haviam sido recém-incorporadas pela

Secretaria de Ciência e Tecnologia. Vie-

ram a fazer parte do Ceeteps 82 novas

unidades, das quais 35 agrícolas.

Neste ano, os trabalhadores evo-

luíram em sua organização, transforman-

do as duas associações (ASPS e Ade-

teps) em um sindicato único da catego-

ria, o Sinteps.

Durante o ano de 1994, as uni-

dades incorporadas experimentaram uma

evolução salarial sem precedentes, tendo

em vista que, em função do vínculo com

a Unesp, os salários no Ceeteps eram

muito maiores do que os praticados na

Secretaria de Educação, de onde vieram

originalmente.

Foi um ano de reestruturação

salarial e de investimentos. O diagnóstico

feito pelo Sinteps apontou redução na

evasão, na repetência e na rotatividade do

pessoal docente.

Até então, tudo continuava bem

no tocante à questão salarial no Ceeteps.

Iniciamos 1995 com um novo

governo. Começava no estado de São

Paulo a saga do PSDB, que perdura até

hoje. Aí, a história de crescimento e res-

peito aos trabalhadores foi tomada de

assalto e se transformou na tragédia vi-

vida hoje pelos trabalhadores das

ETECs e FATECs.

O novo governo destituiu o Di-

retor Superintendente que fora eleito pela

comunidade, nomeou um interventor,

fechou o Conselho Deliberativo.

Feita a intervenção, em 1996 teve

início o desmonte salarial dos trabalha-

dores do Ceeteps, com o não repasse do

reajuste definido pelo Cruesp aos salários

dos professores, funcionários e auxilia-

res docentes. A comunidade não reagiu.

Não acreditou no que estava acontecen-

do. Em assembleia geral da categoria, foi

aprovada uma vigília, mas os trabalha-

dores não compareceram. O governo,

que era unanimidade nacional (FHC tam-

bém reinava no governo federal), derro-

tou a categoria sem que ela esboçasse

qualquer reação. Dizia que merecíamos

muito mais que o Cruesp, que o Ceeteps

tinha que buscar sua identidade, desvincu-

lar-se da Universidade e trilhar seus rumos.

Com este discurso maroto, foi conven-

cendo corações e mentes desde que o pri-

meiro interventor, Marcos Antonio Mon-

teiro, assumiu de fato no Ceeteps. O dis-

curso continua com sua sucessora, Lau-

ra Laganá.

E, de discurso em discurso, o

PSDB vem se reafirmando no estado de

São Paulo e no Ceeteps, prometendo, sem

cumprir, uma carreira digna da qualida-

de dos resultados que imprimimos ao

nosso trabalho. Desde o

início da intervenção,

em 1996, doze longos

anos se passaram sem

que o governo concre-

tizasse seu discurso so-

bre um novo plano de

carreira.

Após muita en-

rolação, em 2008 foi

aprovada a tal carreira

prometida pelo gover-

no “pelo reconhecimen-

to dos nossos méritos”.

E, por mais incrível que

pareça, a lei que demorou dez anos para

entrar em vigor, pois teve sua discussão

iniciada em 1998 e somente foi implan-

tada a partir de 1º de abril de 2008, ape-

nas após três anos de vigência, já está em

vias de extinção. Falamos da Lei Com-

plementar nº 1.044, de 13 de maio de

2008, que instituiu o Plano de Cargos e

Salários do Ceeteps.

Quando o projeto da lei tomou

corpo, o Sindicato fez uma detalhada aná-

lise e alertou aos trabalhadores e à institui-

ção de que a proposta apresentada não al-

cançaria seu objetivo: estruturar os cargos

Plebiscito realizado
pelo Ceeteps em
2008: O Sinteps
defendeu o NÃO
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das ETECs e FATECs de forma decente.

Vários defeitos foram elencados,

como, por exemplo:

- A situação dos docentes de ETECs

muda muito pouco e a expansão se fará

através da contratação de docentes ape-

nas na categoria I, sem levar em conta a

experiência profissional docente do can-

didato, o que, certamente, continuará

sendo pouco atrativo, face ao valor de

R$ 10,00 proposto;

- Quase tudo o que interessa, como for-

mas de progressão e definição de per-

fil, ainda será definido pelo Conselho

Deliberativo, aquele órgão administrati-

vo formado por apenas seis pessoas,

todas elas, na prática, indicadas pelo

governador e que não têm compromis-

so direto com a instituição.

- Depois de tanto tempo recebendo o

pior salário da região Sudeste do Brasil,

a recuperação salarial dos professores de

ETEC, dos auxiliares e instrutores e dos

funcionários administrativos fica muito

aquém da qualidade oferecida pelo siste-

ma, tendo em vista os indicadores edu-

cacionais das ETECs, tanto no ensino

técnico com a alta empregabilidade,

como no ensino médio, com os resulta-

dos do ENEM.

- No artigo 19, não estão incluídas as li-

cenças médicas de portadores de doen-

ças incuráveis, como câncer, AIDS, dia-

betes e outras, cujo tratamento impõe ao

servidor o afastamento periódico e que

tem uma série de privilégios legais, por

conta da natureza agressiva da doença.

- No artigo 20, é feita uma diferenciação

entre os docentes de ETEC e FATEC,

quanto às horas aula efetivamente pres-

tadas e efetivamente ministradas.

- Nas ETECs tudo continuará igual nos

20% de hora atividade, ou seja, reuniões

pedagógicas, atendimento aos alunos,

preparação de aulas, correção de provas,

reuniões administrativas etc.

- O artigo 27 retira o direito à sexta parte

de quem ainda não o adquiriu.

- Pelos dados do artigo 39, são criados

1.376 cargos em comissão, aqueles que

não precisam de concurso público para

ingresso e com salários variando na faixa

de R$ 1.166,00 (para o nível médio) até

R$ 5.294,00 (para o nível superior), en-

quanto os cargos destinados a concurso

público de nível médio têm salários de

R$ 754,00.

- Ainda com base no artigo 39, são cria-

dos 20.633 cargos permanentes, dos quais

3.450 professores de FATECs; 15.000

professores de ETECs e 2.183 funcio-

nários. No caso dos funcionários, isso

representa uma relação muito alta entre

cargos em comissão e servidores de con-

curso, na razão de 2.183/1.376, ou seja,

um servidor sem concurso para cada 1,58

servidor concursado.

- O artigo 52 preserva a contratação pre-

cária, por tempo determinado, para a

criação de novas unidades e ou amplia-

ção das já existentes;

- Não há estabelecimento de política

salarial.

“Pensada” dentro de gabinetes e

“discutida” de forma a atender apenas

interesses políticos e partidários, a carreira

implantada em 2008 não atendeu aos tra-

balhadores do Ceeteps. Agora, míseros

três anos após, não atende sequer ao pró-

prio governo, que se vê engessado para

continuar a expansão megalomaníaca ini-

ciada em 2000, tendo em vista que a car-

reira não dispõe de quadros necessários.

Isso era de se esperar, pois em 2008 fo-

ram criados muito mais cargos em confi-

ança do que empregos permanentes.

Os empregos permanentes,

aqueles destinados aos cidadãos que pres-

tam concurso público e são aprovados,

têm este nome porque o regime de con-

tratação para todos os trabalhadores do

Ceeteps é o da Consolidação das Leis

do Trabalho (CLT) a partir de 2008, com

a promulgação da referida lei comple-

mentar. Antes dela, os professores e au-

xiliares de docentes eram contratados pela

CLT e o pessoal administrativo era con-

tratado em função autárquica, esta defi-

nida em estatuto.

Com a greve da categoria defla-

grada em maio de 2011, o governo se

apressou em informar que um novo pla-

no de carreira estava em estudos e que,

em breve, seria apresentado à categoria.

A pressão dos trabalhadores em greve

fez o governo comprometer-se com

datas e, finalmente, no início de agosto, o

primeiro modelo da proposta do novo

plano de carreira foi apresentado pela

Fundação Instituto de Administração

(FIA), organismo contratado a peso de

ouro pelo Ceeteps para o desenvolvi-

mento carreira.

Durante as reuniões que os

membros do Comando de Greve do

Sinteps tiveram com a Superintendência

do Ceeteps, com a Secretaria de Gestão

Pública e com a FIA para a apresentação

das premissas que norteariam a elabora-

ção da proposta, as intervenções dos in-

tegrantes do Comando sempre foram no

sentido de excluir a meritocracia, valori-

zar os trabalhadores por sua experiência

profissional e por sua capacitação pro-

fissional; recuperar a perda salarial impos-

ta à categoria (que já ultrapassa a casa dos

70%) e incluir a definição de uma políti-

ca salarial para evitar futuras perdas sala-

riais. No caso dos docentes, foi propos-

to pelo Comando de Greve o estabele-

cimento de jornada de trabalho.

Nenhuma das propostas apre-

sentadas pelos representantes dos traba-

lhadores foi aceita. As propostas do go-

verno em relação às reivindicações da ca-

tegoria durante a greve foram transfor-

madas na Lei Complementar nº 1.148, de

15 de setembro de 2011, que reclassificou

os salários dos trabalhadores do Ceeteps.

Também a promessa de apre-

sentação de nova proposta de carreira

foi concretizada em agosto, com a pu-

blicação, pelo Ceeteps, do documento

“Proposta de Características e Estruturas Ge-
rais de Novo Plano de Carreira, Salários e
Empregos Públicos do Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza - Ceeteps”.

O modelo que está em debate

nas unidades do Ceeteps prevê, justamen-

“Pensada” dentro de
gabinetes e “discutida”

de forma a atender
apenas interesses

políticos e partidários, a
carreira implantada em
2008 não atendeu aos

trabalhadores do
Ceeteps.
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te, o contrário do reivindicado pela cate-

goria. Por isso, o Sinteps organizou, em 25

de outubro de 2011, um seminário virtual

para discutir ambos os modelos e solicitar

propostas da categoria, o que aconteceu até

o dia de 30 de novembro de 2011.

O debate buscou esclarecer as

diferenças entre os modelos do Ceeteps

e do Sinteps:

- Progressão e promoção apenas por

avaliação de desempenho;

- Não há tabelas para saber os valores

salariais propostos;

- Não há perspectiva de implantação de

política salarial;

- Não há jornada para os docentes.

Cada um destes itens deve ser

destacado nesta análise. É o que faremos:

1) Desenvolvimento na carreira
baseado no mérito e no tempo
de experiência

A proposta apresentada pelo

Centro contém uma estrutura comum às

ETECs e FATECs, em três níveis, com

requisitos de escolaridade e experiência

para promoção, e em até 15 graus, de-

pendendo dos níveis. Segundo o texto

do Ceeteps, a proposta foi projetada para

“o desenvolvimento dos docentes ao lon-

go de 30 anos de serviço, com possibili-

dade de diversas trajetórias, sendo possí-

vel a permanência apenas no nível I ou II

com o desenvolvimento por progressão,

caso não se titule”.

O ingresso será feito no nível

inicial da carreira, podendo haver enqua-

dramento, no momento da contratação,

do candidato selecionado em nível supe-

rior, desde que cumpra as exigências de

escolaridade e experiência exigidas em

edital. O desenvolvimento na carreira se

dará por progressão e promoção.

A progressão é a mudança hori-

zontal de posições remuneratórias no

mesmo nível e poderá ser feita a cada 2

anos, tendo como requisito de mérito

duas Avaliações de Desempenho Indivi-

dual Anual com performance igual ou

superior a 70% (consecutivas ou não).

A promoção é a mudança verti-

cal de classe na carreira e poderá ser feita

a cada 6 anos, tendo como requisito de

mérito seis Avaliações de Desempenho

Individual Anual com performance igual

ou superior a 70% (consecutivas ou não),

além do cumprimento de requisitos de

escolaridade e experiência.

Para os docentes que não conse-

guirem cumprir os requisitos, mantém-se

a possibilidade de desenvolvimento por

progressão, mas com reajustes inferiores.

A proposta do Ceeteps para a

carreira de Auxiliar Docente prevê a am-

pliação do número de posições remune-

ratórias da carreira e a criação de uma clas-

se de formação superior como forma de

incentivar a formação continuada dos pro-

fissionais. Segue conceitos aplicados às

demais carreiras docentes. Ou seja: Possi-

bilidade de progressão (horizontal) a cada

2 anos e promoção (vertical) a cada 6 anos,

vinculadas à Avaliação de Desempenho

Individual satisfatória e cumprimento dos

requisitos para a promoção.

O Sinteps propõe, para todos os

trabalhadores (docentes, auxiliares docen-

tes e administrativos), que os critérios de

evolução na carreira sejam:

- Progressão de 2 em 2 anos para mu-

dança de grau (horizontal).

- Promoção de 3 em 3 anos para mu-

dança de nível (vertical).

Neste sentido, a proposta do Sin-

teps estabelece a divisão dos níveis de

cada carreira (docente, administrativa e

de apoio ao ensino e à pesquisa) em 15

graus, a fim de que a progressão hori-

zontal ocorra por tempo de serviço (au-

tomaticamente) e a promoção vertical

ocorra por mérito (este quantificado em

itens de titulação e capacitação).

Para os Docentes
- Carreira única para ETECs e FATECs,

com 6 níveis e 15 graus.

- Adoção de regime de jornada (10, 20,

30 e 40 horas semanais).

- 40% aulas; 40% pesquisa, extensão de

serviços à comunidade e iniciação cientí-

fica; 20% de livre cumprimento para pre-

paração de aulas, correção de provas,

reuniões de área e pedagógica.

- Possibilidade de contratação por hora aula.

Para os Auxiliares de Docentes
- Carreira de apoio ao Ensino e à Pes-

quisa, com 3 níveis e 15 graus.

- Possibilidade de acesso à carreira docente.

Para os Técnico-Administrativos
- Carreira em 3 níveis e 15 graus, em 3

classes (básico, médio e superior).

- Incentivo à qualificação.

2) Salários
Não é possível saber exatamen-

te o que propõe o Centro neste ponto.

O item seria melhor explicado se o Cee-

teps tivesse apresentado as tabelas de va-

lores salariais, afinal, o documento não

se intitula “Proposta de Características
e Estruturas Gerais de Novo Plano de
Carreira, Salários e Empregos Públicos
do Centro Paula Souza”?

Não há como os trabalhadores

opinarem sobre uma proposta que não
inclua as tabelas salariais.

A proposta do Sinteps prevê ta-

belas atualizadas pelos valores dos índi-

ces do Cruesp.

3) Política salarial
A proposta do Centro não pre-

vê nenhuma política salarial. Em sua pro-

posta, o Sinteps resgata a política salarial

do Cruesp, regulamentada pela Resolução

Unesp nº 63/94, para a qual temos obti-

do muitos êxitos nas ações de Isonomia

Salarial. Na proposta do Ceeteps, não há

nenhuma política salarial, nem mecanismos

de reajuste anual dos salários.

4) Manutenção da hora-atividade
e da hora-atividade específica
nas condições e percentuais
vigentes

A proposta do Ceeteps não

avança um milímetro na organização das

atividades docentes. Devemos registrar

que a legislação nacional já prevê o míni-

mo de 1/3 das atividades docentes fora

da sala de aula. Manter as horas ativida-

des como estão fere o princípio legal do

Piso Nacional da Carreira Docente.

A proposta do Sinteps prevê

jornada de trabalho. Na jornada, 40%

destinados às horas aula; 40% para inici-

ação científica, ou pesquisa, ou extensão

de serviços à comunidade; 20% para ati-

vidades afetas à carreira docente, como

preparação de aulas, preparação e corre-

ção de provas e avaliações, reuniões de

área e pedagógicas.
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A íntegra da proposta do

Sinteps encontra-se no site do Sindi-

cato e já foi protocolada junto à Su-

perintendência do Ceeteps, Secreta-

ria de Desenvolvimento, Secretaria

de Gestão Pública e Gabinete do

Governador.

Considerações finais
Para concluir, queremos regis-

trar um breve resumo sobre as regras

vigentes para a avaliação dos emprega-

dos públicos e servidores autárquicos do

Ceeteps. Elas foram publicadas no Diá-

rio Oficial de 22/07/2011 e vigorarão,

se não houver resistência dos trabalha-

dores, nos próximos processos de ava-

liação de mérito.

As condições para participação

no processo de avaliação são previstas

no artigo 19 da LC 1.044/2008 (a car-

reira em vigor):

Artigo 19 - Para concorrer ao pro-

cesso de avaliação de desempenho,

para fins de progressão, os servido-

res (todos – professores, funcionários
e auxiliares docentes) deverão aten-

der aos seguintes requisitos:

I - estar no exercício do seu empre-

go público há pelo menos 3 (três)

anos. A deliberação acrescenta, para
os docentes, que o tempo será conta-
do no emprego público em que esti-
ver enquadrado e para os administra-
tivos (CLT ou estatutário), o tempo
será contado no mesmo emprego pú-
blico ou função e grau em que estiver
enquadrado.
II - não possuir mais de 6 (seis) fal-

tas, justificadas ou injustificadas, em

cada ano civil, no interstício do grau;

III - não ter sofrido qualquer penali-

dade administrativa, nos últimos 36

(trinta e seis) meses que antecedam o

processo de avaliação de desempenho.

Parágrafo único - O período de que

trata o inciso I deste artigo interrom-

per-se-á quando o servidor estiver

afastado para ter exercício em em-

prego público de natureza diversa

daquele que ocupa, exceto quando:

1 - admitido para emprego público

em confiança ou designado como

substituto de emprego público em

confiança de comando no Ceeteps;

2 - o afastamento for considerado

como de efetivo exercício para to-

dos os efeitos legais, nos termos da

legislação pertinente;

3 - afastado para freqüentar cursos

específicos, indicados em regula-

mento, como requisito para a pro-

gressão;

4 - afastado, sem prejuízo do seu

salário, para participação em cursos,

congressos ou demais certames per-

tinentes à respectiva área de atuação,

pelo prazo máximo de 90 (noven-

ta) dias;

5 - afastado nos termos do § 1º do

artigo 125 da Constituição do Esta-

do (§ 1º - Fica assegurado ao servi-

dor público, eleito para ocupar car-

go em sindicato de categoria, o dire-

to de afastar-se de suas funções,

durante o tempo em que durar o

mandato, recebendo seus vencimen-

tos e vantagens, nos termos da lei.)

A seguir, resumiremos a publi-

cação, destacando os pontos que mais

interessam aos trabalhadores.

- Todo enquadramento será feito com

data de 1º de junho (e isso valerá tam-

bém para os anos seguintes);

- Os docentes com ampliação de carga

horária serão avaliados em todas as uni-

dades em que atuam, ponderando-se sua

média final pela fração da carga horária

dispensada a cada uma;

- Os empregados públicos e servidores

estatutários afastados do emprego públi-

co ou função, exercendo emprego pú-

blico em confiança há menos de 1 (um)

ano, poderão optar pela avaliação das

competências no emprego público ou

função de que é titular;

- Os docentes designados para exerce-

rem a função de Coordenador partici-

parão de todo o processo no emprego

público permanente de docente;

- Fará jus à evolução funcional o empre-

gado público ou servidor estatutário que

obtiver média ponderada final igual ou

superior a 75% (setenta e cinco por cen-

to) dos instrumentos a que se referem os

artigos 9, 10, 11 e 14 da deliberação.

- Os instrumentos abaixo comporão a

média de desempenho de cada empre-

gado público e servidor estatutário para

fins de análise de sua evolução funcional,

conforme definição de ponderações es-

pecíficas para cada categoria:

I - auto avaliação;

II - avaliação do superior imediato;

III - avaliação dos clientes internos;

IV - avaliação da equipe de trabalho;

V - avaliação dos docentes do(s) curso(s)

em que o avaliado atua;

VI - atualizações e melhoria da forma-

ção para o exercício profissional;

VII - atualizações e atividades acadêmi-

co-profissionais;

VIII - atividades acadêmico-profissionais

de ensino, pesquisa tecnológica e extensão;

IX - Prova específica para cada categoria

X - resultado dos indicadores do Siste-

ma de Avaliação Institucional – SAI

O previsto nos incisos I, II e X

será aplicado a todos os empregados

públicos e servidores estatutários;

O previsto nos incisos I a V e

IX será informatizado e deverá ser res-

pondido, conforme a pertinência;

Nos incisos VI a VIII, depende-

rão de documentação comprobatória e

abrangerão o período correspondente

aos 3 (três) anos anteriores ao período

de avaliação;

Cada um dos instrumentos pre-

vistos nos incisos I a X deste artigo terá

atribuída uma nota final, em uma escala

de 0 (zero) a 100 (cem);

Cliente interno é “o colaborador

ou área da instituição que recebe um pro-

duto ou serviço de outro colaborador

ou área”;

Equipe de trabalho é o “grupo

de pessoas com habilidades complemen-

tares, comprometidas umas com as ou-

tras pela missão e objetivo comum e um

plano de trabalho bem definido”.

A proposta do Centro
não prevê nenhuma
política salarial. Em

sua proposta, o Sinteps
resgata a política

salarial do Cruesp,
regulamentada pela

Resolução Unesp
nº 63/94
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Tabela 1 - Descreve as competências que serão
analisadas para a evolução funcional

Emprego/
função

C
O
M
P
E
T
Ê
N
C
I
A
S

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Docente FATEC
Docente ETEC
Aux. Docente
FATEC ou ETEC
Artigo 09

Organização e adminis-
tração de aprendizagem;

Administração da pro-
gressão das aprendiza-
gens;

Concepção e contribuição
na evolução dos dispositi-
vos de diferenciação;

Envolvimento dos alunos
em suas aprendizagens e
seu trabalho;

Trabalho em equipe;

Participação na adminis-
tração da escola;

Utilização de novas
tecnologias;

As 7 competências são desmem-
bradas em 45 descritores compor-
tamentais (conforme Anexo I)

Servidor Administrativo
(CLT ou autárquico)

Artigo 12  - A avaliação de desempenho dos
empregados públicos e servidores estatutários
técnicos e administrativos, para fins de progres-
são, será efetuada de acordo com critérios obje-
tivos e  vinculados às atribuições e responsabili-
dades inerentes ao emprego público ou função,
respeitados os seguintes fatores:
I - assiduidade; II - disciplina; III - pontualidade;
IV - iniciativa; V - responsabilidade;
VI - qualidade do trabalho; VII - produtividade;
VIII - relacionamento pessoal; IX - organização;
X - interesse pelo trabalho;
XI - aperfeiçoamento de conhecimentos, median-
te apresentação de certificado de conclusão de
cursos pertinentes à área de atuação do servidor,
com duração mínima de 30 (trinta) horas.

Artigo 13 (Os fatores dispostos no artigo anterior
serão expressos, levando-se em conta 7 (sete)
competências, a saber).

Foco em resultado;

Organização e planejamento;

Negociação;

Comunicação;

Orientação para clientes internos;

Capacidade de adaptação;

Trabalho em equipe.

As 7 competências são desmembradas em 35
descritores comportamentais (conforme Anexo V)

Cargo em Comissão
Artigo 15

Liderança da equipe;

Foco em resultado;

Visão sistêmica;

Comunicação;

Orientação para a comunidade
externa;

Flexibilidade;

Criatividade para otimização de
recursos;

Pró-atividade e antecipação de
problemas

Habilidade no relacionamento
interpessoal.

As 9 competências são desmembradas
em 45 descritores comportamentais
(conforme AnexoVIII)
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Tabela 2 - Descreve a ponderação de cada item do processo de avaliação

Docente FATEC
Docente ETEC

Artigo 11

I. Auto avaliação do
interessado, com per-
centual de 10%;
II. Avaliação do superior
imediato, com percen-
tual de 20%;
III. Prova de Desenvolvi-
mento e Planejamento
do Trabalho
Docente, com percentu-
al de 20%;
IV. Atualizações e ativi-
dades acadêmico-pro-
fissionais, com
percentual de 40%, de
acordo com o Anexo III
para os docentes das
Faculdades de Tecnolo-
gia e Anexo IV para os
docentes das Escolas
Técnicas;
V. Resultado dos indica-
dores de Desempenho
Pedagógico do SAI, com
percentual de 10%.

Aux. Doc. FATEC
ou ETEC
Artigo 10

I. Auto avaliação do inte-
ressado, com percentu-
al de 10%;
II. Avaliação do superior
imediato, com percentu-
al de 15%;
III. Avaliação dos docen-
tes do(s) curso(s) em
que o interessado atua,
com percentual de 15%;
IV. Prova de conhecimen-
tos sobre competências
da função, com percen-
tual de 20%;
V. Atualizações e ativida-
des profissionais, com
percentual de 30%, de
acordo com o Anexo II;
VI. Resultado do indica-
dor de Desempenho Pe-
dagógico do SAI, com
percentual de 10%.

Servidor
Administrativo

Artigo 14

I - Auto avaliação do in-
teressado, com percen-
tual de 20%;
II - Avaliação do superi-
or imediato, com per-
centual de 25%;
III - Avaliação dos clien-
tes internos, com per-
centual de 25%;
IV - Atualizações e me-
lhoria da formação para
o exercício
profissional, com per-
centual de 10%, confor-
me Anexo VI;
V - Resultado do indica-
dor de Desempenho
Profissional do SAI, com
percentual de 20%.

Cargo em Comissão
Administrativo

 Artigo 16

I. Auto avaliação do interessado, com
percentual de 20%;
II. Avaliação do superior imediato, com
percentual de 20%;
III. Avaliação da equipe de trabalho, com
percentual de 20%;
IV. Atualizações e melhoria da forma-
ção para o exercício
profissional, com percentual de 10%,
conforme Anexo VI;
V. Resultado dos indicadores do SAI
com percentual de 30%.

Cargo em Comissão Docente Artigo 17

I. Auto avaliação do interessado, com
percentual de 10%;
II. Avaliação do superior imediato, com
percentual de 20%;
III. Avaliação da equipe de trabalho, com
percentual de 10%;
IV. Prova de conhecimentos sobre ges-
tão e/ou liderança,
com percentual de 20%;
V. Atualizações e melhoria da formação
para o exercício
profissional, com percentual de 10%,
conforme Anexo VIII para os ocupantes
de emprego público permanente das
Faculdades de
Tecnologia e Anexo IX para os ocupan-
tes de emprego público permanente
das Escolas Técnicas;
VI. Resultado dos indicadores do SAI
com percentual de 30%.

Artigo 18

Para os Diretores e Vice-Diretores será
levado em conta o resultado do Indica-
dor de Desempenho Profissional do SAI.

Nas tabelas, foram citados vá-

rios anexos, cada qual para uma parte

da avaliação. A quantidade de anexos é

desproporcional à quantidade de remu-

neração que receberemos, caso seja-
mos aprovados.

Numa análise bem inicial, po-

demos afirmar categoricamente que é

melhor ser “aspone” do que ser profes-

sor em termos de avaliação profissio-

nal docente, tendo em vista que mais

valem as “experiências profissionais de-

signadas” do que o exercício da docên-

cia. Tanto para ETEC quanto para FA-

TEC, a pontuação destes “critérios” é,

no mínimo, três vezes maior do que a

pontuação dos critérios de titulação e

aperfeiçoamento profissional.

Também é muito importante

estar fora da sala de aula o maior tem-

po possível, produzindo artigos e de-

positando patentes, participando de cur-

sos, seminários, congressos, palestras,

pois aí teremos a pontuação necessária

para progredir como professor. Os alu-

nos e as aulas são apenas detalhes des-

cartáveis na avaliação docente.

Escrever ou publicar livros é

bobagem. Tanto faz escrever o livro in-

teiro ou apenas um capítulo – a diferen-

ça de pontuação é muito pequena, quase

igual a um artigo.

Além da meritocracia, onde

apenas ganham pontos os “escolhidos”,

também há absurdos de exigências,

como se quem estabeleceu os critérios

não conhecesse a realidade das escolas.

Pelos R$ 1,5 milhão que a FIA ganhou,

poderia ter ido visitar as unidades e ver
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a nossa realidade de trabalho, conhecer

nossos salários, ver que não temos di-

nheiro para frequentar cursos, congres-

sos, seminários. Ver que, na maioria, so-

mos contratados por hora aula, não te-

mos jornada para desenvolvimento de

pesquisas, extensão de serviços à comu-

nidade, desenvolvimento de patentes...

Quanto aos funcionários admi-

nistrativos, escassos pelo descaso do go-

verno com os salários e condições de tra-

balho, o que se espera? Que cumpram as

tarefas ou façam cursos após a jornada de

oito horas trabalhadas, recebendo o imen-

so salário de R$ 700,00? R$ 836,00? R$

1.700,00?, dependendo do nível (básico,

médio ou superior). Este trabalhador, que

muitas vezes gasta horas no transporte para

o trabalho (e no retorno para casa), pois o

poder público também não consegue re-

solver este grave problema da população,

trabalha oito horas diárias, recebe salários

insignificantes frente ao mercado e ainda

“faz bicos” para complementar a renda,

tem qual tempo e qual dinheiro para fazer

“cursos de qualificação”?

E os Auxiliares Docentes? Des-

viados de suas funções desde a contrata-

ção, farão provas sobre a rotina de tra-

balho nas oficinas, laboratórios e salas

especiais. Será que, se falarem a verdade

sobre a rotina de trabalho (nas bibliote-

cas, secretarias e outros departamentos

em que são usados como estepe) serão

aprovados na prova?

Para os Auxiliares Docentes e os

Servidores Administrativos, a tabela é tão

nebulosa que não permite uma análise,

nem superficial. O que certamente po-

demos afirmar é: 75 é a nota que preci-

samos. Desta, apenas 30 pontos depen-

dem de nós e de nosso esforço. O resto

será determinado por “impressões” da

chefia, da vontade e da sensibilidade de

um grupo de pessoas com habilidades

complementares, comprometidas umas

com as outras pela missão e objetivo

comum e um plano de trabalho bem

definido. Onde é que tem isso mesmo

no Ceeteps?

Detalhe: depois desta maratona,

a vitória significa 5% a mais no salário

para os Servidores Administrativos; 10%

a mais para os Auxiliares Docentes e 12%

a mais para os Docentes.

Tão desconectada da realidade

da instituição que dirige, a Diretora Su-

perintendente só faz dizer: “...não posso

fazer nada...”

Para isso, a categoria terá que

responder em 2012 com greve geral,
para o estabelecimento de uma car-
reira decente, com salários atualiza-
dos, com perspectivas claras de evo-
lução funcional e com respeito à nos-
sa política salarial.

Anexo 1

LEI COMPLEMENTAR Nº 180, DE
12 DE MAIO DE 1978

(Atualizada até a Lei Complementar nº 1.123, de 1º de
julho de 2010)

Dispõe sobre a instituição do Sistema de Administração de
Pessoal e dá providências correlatas.

Artigo 1º - Esta lei complementar institui o Sistema de Ad-
ministração de Pessoal relativo aos funcionários públicos
civis e servidores da Administração Centralizada e da
Autarquia do Estado.

TÍTULO I - CAPÍTULO III

Dos Conceitos Básicos

Artigo 5º  - Para os fins desta lei complementar conside-
ra-se:
I - função de serviço público: conjunto de atribuições
cometidas a funcionário público ou a servidor;
II - cargo público: conjunto de atribuições e responsabili-
dades cometidas a funcionário público;
III - função-atividade: conjunto de atribuições e respon-
sabilidades cometidas a servidor;
IV - funcionário público: pessoa legalmente investida em
cargo público;
V - servidor: pessoa admitida para exercer função-ativi-
dade;
VI - referência numérica: símbolo indicativo do nível de
vencimentos ou salário fixado para o cargo ou função-

Anexos ao artigo

atividade; (NR)
- Redação do inciso VI, dada pelo art. 1º, inciso I, da Lei
Complementar nº 209, de 17/01/1979.
VII - grau: valores fixados para uma referência numérica;
VIII - padrão: conjunto da referência numérica e grau;
IX - classe: conjunto de cargos e/ou funções-atividades, da
mesma denominação e amplitude de vencimentos;
X - série de classes: conjunto de classes da mesma natu-
reza de trabalho, hierarquicamente escalonadas de acor-
do com o grau de complexidade das atribuições e o nível
de responsabilidade;
XI - quadro: conjunto de cargos e de funções-atividades
pertencentes a Secretaria de Estado ou a autarquia;
XII - posto de trabalho: lugar em determinada unidade
administrativa, necessário ao desempenho de uma fun-
ção de serviço público;
XIII - lotação: soma dos postos de trabalho fixados para
cada unidade administrativa.

TÍTULO III - CAPÍTULO II

Das Formas de Provimento de Cargos e Preenchimento
de Funções-Atividades

Artigo 18 - São formas de provimento de cargos públicos:
I - a nomeação;
II - a transposição;
III - o acesso;
IV - a reintegração;
V - a reversão;
VI - o aproveitamento;
VII - a readmissão;
Parágrafo único - O provimento dos cargos nas formas
indicadas neste artigo far-se-á sempre em caráter efetivo,
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exceto quando da nomeação nas hipóteses mencionadas
nos incisos I e III, do artigo 16, deste lei complementar.

Artigo 19 - São formas de preenchimento de funções-ativi-
dades:
I - a admissão;
II - a transposição;
III - o acesso;
IV - a reversão.

SEÇÃO I
TÍTULO X
Da Promoção

Artigo 84 - Promoção é a passagem do funcionário ou
servidor, ocupante de função-atividade de natureza perma-
nente, de um grau a outro da mesma referência e proces-
sar-se-á obedecidos, alternadamente, os critérios de me-
recimento e de antiguidade. (NR)
Parágrafo único. O mérito do funcionário ou servidor a que
se refere o “caput”, que se encontrar exercendo cargo de
provimento em comissão, respondendo pelas atribuições
de cargo vago de direção, chefia ou encarregadura ou no
exercício de um destes cargos  na qualidade de substituto,
ou ainda, no exercício de função dessa natureza retribuída
mediante “pro labore” nos termos do artigo 28 da Lei nº
10.168, de 10 de julho de 1968, será avaliado em face 
das condições de merecimento próprias desses cargos
ou funções e aproveitamento tanto no cargo ou função em
que se encontrar, quanto no cargo ou função-atividade de
natureza permanente do qual for titular ou ocupante. (NR)
- Redação do art. 84 e parágrafo único, dada pelo art. 1º da
Lei Complementar nº 260, de 30/06/1981.

Artigo 85 - Anualmente serão promovidos até 20% (vinte por
cento) dos funcionários e servidores da mesma classe.

Artigo 86 - Os procedimentos, interstícios e demais condi-
ções referentes à promoção constarão de regulamento, a
ser proposto pelo órgão central de recursos humanos.
- Os efeitos deste Título foram suspensos transitoriamen-
te, no âmbito da Secretaria da Assembléia Legislativa, nos
termos e condições da Lei Complementar nº 505, de 19/
01/1987.

TÍTULO XIV
Das Disposições Gerais e Finais

Artigo 205 - Para os fins desta lei complementar, passam
a ser considerados servidores:
I - os admitidos em caráter temporário nos termos do arti-
go 1º da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974;
II - os atuais extranumerários;
III - os atuais funcionários interinos;
IV - os servidores admitidos nos termos da legislação
trabalhista.
§ 1º - Os servidores referidos nos incisos II e III passam a
exercer funções-atividades correspondentes a funções de
serviço público de natureza permanente.
§ 2º - Os interinos a que alude o inciso III ficam, a partir de
28 de fevereiro de 1978, sujeitos ao regime instituído pela
Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974, e suas alterações
posteriores, e exonerados dos respectivos cargos. (NR)
- Redação do § 2º, dada pelo art. 1º, X, da  Lei Comple-
mentar  nº 209, de 17/01/1979.
§ 3º - Aos servidores de que trata o inciso IV deste artigo

não se aplicam os benefícios desta lei complementar que
já lhes estejam assegurados pela legislação federal.

Artigo 214 - Esta lei complementar e suas Disposições
Transitórias serão aplicadas, nas mesmas bases e condi-
ções, aos funcionários e servidores das Autarquias, da
Universidade de São Paulo, da Universidade Estadual de
Campinas e da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho”, mediante decreto, de acordo com propos-
tas das respectivas Autarquias.
Parágrafo único - O decreto a que alude este artigo será
expedido dentro do prazo de 60 (sessenta dias, contados
da publicação desta lei complementar).

Anexo 2

RESOLUÇÃO UNESP Nº 30, DE
10 DE ABRIL DE 1987

Institui as classes e subclasses de Apoio ao Ensino e à
Pesquisa do quadro de Pessoal não docente da Universi-
dade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, estabele-
ce a escala de vencimentos; dispõe sobre enquadramento
e dá outras providências.

Artigo 1º - Ficam instituídas as classes e subclasses do
Grupo de Apoio ao Ensino e à Pesquisa do Quadro de
Pessoal não docente da Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” e sujeito ao regime autárquico,
de conformidade com o Anexo I, que faz parte integrante
desta Resolução.
Artigo 2º - Aplica-se às classes e subclasses do Grupo de
Apoio ao Ensino e à Pesquisa, a escala de referências
constante do Anexo II, que faz parte integrante desta Reso-
lução.
Parágrafo único – O ingresso nas classes e subclasses
do grupo será, preferencialmente, no nível inicial.
Artigo 4º - Para os integrantes das classes e subclasses
constantes do Anexo I desta Resolução, acesso é a eleva-
ção do servidor à classe de nível superior, mediante pro-
cesso seletivo especial de provas, de avaliação de traba-
lhos e de títulos, quando for o caso, na forma estabelecida
pela Comissão Central de Avaliação, obedecido sempre o
interstício mínimo de cada classe.
Parágrafo único – O interstício mínimo para fins de acesso
é de um ano em cada classe
Artigo 5º - Progressão é a passagem à subclasse de nível
superior na classe a que pertence o servidor, em conseqü-
ência de seu mérito, apurado anualmente pela Comissão
de Avaliação.
Artigo 6º - Promoção é a passagem à subclasse de nível
para outro superior dentro da subclasse a que pertence,
na forma que vier a ser regulamentada.
Artigo 7º - Para os fins previstos nos artigos 3º, 4º e 5º, os
benefícios salariais serão concedidos sob a forma de
adicional de função, correspondente à diferença entre:
a) a soma do valor fixado para a referência da função
autárquica mais as vantagens pecuniárias percebidas
pelo servidor; e
b) o valor atribuído pela Comissão de Avaliação à classe e
nível correspondente às funções por ele efetivamente
exercidas.
§ 1º - A partir da concessão do adicional obtido na forma
deste artigo, cessarão todas as vantagens percebidas
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pelo servidor, as quais passarão a compor o valor final do
referido adicional.
§ 2º - O adicional de que trata este artigo incorpora-se aos
vencimentos para todos os efeitos e será revisto a cada
processo avaliatório, assegurando-se sempre ao servidor
a diferença apurada na forma indicada no “caput” deste
artigo, devidamente atualizada.
Artigo 8º - Para efeito de implementação do disposto nesta
Resolução, serão constituídas uma Comissão Central de
Avaliação para cada Unidade Universitária.
Parágrafo único – Nos “Campi” complexos, a Administra-
ção Superior do Campus equipara-se à Unidade referida
no “caput”.
....

Artigo 13 – A adoção da sistemática de que trata esta Re-
solução não excluirá a aplicação da legislação estadual
aplicável à Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho”.
Artigo 14 – O disposto na presente Resolução aplica-se,
no que couber, ao pessoal não docente do Centro Estadu-
al de Educação Tecnológica “Paula Souza”
Artigo 15 – As despesas decorrentes da presente Resolu-
ção correrão à conta de dotações próprias do orçamento
vigente da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho”, excetuadas as inerentes ao Centro Estadual
de Educação Tecnológica “Paula Souza”, que ficarão à
conta do seu próprio orçamento.
Artigo 16 – Esta Resolução e suas Disposições Transitóri-
as entrarão em vigor na data de sua publicação.
(Partes da resolução. A íntegra pode ser vista em unesp.br/
infobases)

Anexo 3

RESOLUÇÃO UNESP Nº 33, DE 29 DE ABRIL DE 1987

Institui os Grupos de Apoio Administrativo e de Apoio
Operacional do Quadro de Pessoal não docente da Univer-
sidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” nas mes-
mas bases e condições estabelecidas na Resolução
Unesp 30, de 10/04/87.

O Reitor da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho”, à vista do aprovado pelo Conselho Universitá-
rio em sessão de 26-3-87, resolve:

Artigo 1º - Ficam instituídos os Grupos de Apoio Administra-
tivo e de Apoio Operacional do Quadro de Pessoal não
docente da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho”, nas mesmas bases e condições
estabelecidas na Resolução UNESP 30, de 10-4-87 e de
conformidade com o anexo I que faz parte integrante desta
Resolução.

Artigo 2º - A Comissão Central de Avaliação será composta
por 9 membros, escolhidos pelo Reitor, sendo que 5 se-
rão servidores técnicos e/ou administrativos e 4 docentes.
Artigo 3º - A Comissão de avaliação, a nível de Unidade
Universitária, será composta por 5 membros, indicados
pelo Diretor da Unidade e designados pelo Reitor, sendo
que 3 serão servidores técnicos e/ou administrativos e 2
docentes.
Artigo 4º - O disposto na presente Resolução aplica-se, no
que couber, ao pessoal não docente do Centro Estadual
de Educação Tecnológica Paula Souza.
Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Pub. DOE nº 80, de 30/04/87, p : 14
Os anexos podem ser vistos em UNESP.br/infobases

Anexo 4

Resolução Unesp nº 34, de 17 de agosto de 1994

(Que garantiu os reajustes do CRUESP para todos os trabalhadores

do CEETEPS, menos os procuradores de autarquia, que têm reajus-

tes específicos.)

Altera dispositivos da Resolução UNESP 63, de 30/11/92,
que dispõe sobre o sistema retribuitório dos servidores do
Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”
e dá providências correlatas.

O Reitor da Universidade Estadual Paulista, de acordo
com o deliberado pelo Conselho Universitário, em sessão
de 04/08/94, resolve:

Artigo 1º - O inciso II do artigo 1º da Resolução UNESP 63,
de 30/11/92, passa a ter a seguinte redação:
“II - aos servidores que exercem o cargo de Procuradores
de Autarquia, lotados no CEETEPS, aplicar-se-ão os rea-
justes salariais específicos da categoria, determinados
pelo Governador do Estado de São Paulo”.
Artigo 2º - Fica acrescentado inciso IV ao artigo 1º da Re-
solução UNESP 63, de 30/11/92, com a seguinte redação:
“IV - os servidores não enquadrados nas classes, série
de classes dos Grupos Técnicos Especializados de Apoio
ao Ensino e à Pesquisa, Apoio Administrativo e Apoio
Operacional serão abrangidos pelos Dispositivos da Por-
taria UNESP nº 240, de 17/08/94.”
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 13/04/93, exceto
para as funções de Contador e Agente de Controle Interno
Contábil Chefe, cujos efeitos retroagem a 01/07/92.

(Proc. 1219/92-RUNESP - SP)
Publ. DOE nº 154, de 18/08/94, p: 34
Ret. DOE nº 156, de 20/08/94, p: 36
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As reformas na educação profissional
dos anos de 1990 e seus reflexos nos

dias atuais: algumas ponderações

* Por Marise Ramos

Introdução
As reformas educacio-

nais realizadas no Brasil a partir

dos anos 90 inserem-se num

contexto global de transforma-

ções produzidas pela crise do

capital, que constituíram um

novo padrão de sociabilidade. A

ideologia que a sustenta é de que

os indivíduos, os setores sociais

e os países devem se tornar

competitivamente adequados às

exigências do mercado, mediante

investimentos em competências

flexíveis. O Governo de Fernan-

do Henrique Cardoso assumiu

essas diretrizes como orientado-

ras e justificativas das políticas

educacionais implementadas em

seu governo.

Uma das medidas de

grande impacto na educação na-

cional foi a desorganização do

histórico ensino técnico de nível

médio promovida pelo Decreto 2.208/

97. Além de críticas ao custo da forma-

ção profissional de nível médio e à eliti-

zação deste tipo de ensino nas escolas

federais, considerava-se que, num país

onde o nível de escolaridade é tão baixo,

aqueles que chegam a fazer o ensino mé-

dio têm expectativas e condições de

prosseguirem os estudos ao invés de in-

gressarem imediatamente no mercado de

trabalho. Os recursos deveriam ser rever-

tidos, então, para aqueles

com menor expectativa

social, mediante cursos

profissionalizantes básicos

que requerem pouca esco-

laridade ou cursos técnicos

subsequentes ao ensino

médio e, portanto, alterna-

tivos ao ensino superior.

A posição descolada da

educação profissional em

relação ao sistema educa-

cional, assim como as po-

líticas de formação para o

trabalho, passaram a ser

orientadas para os progra-

mas de capacitação de

massa. As escolas técnicas

deixaram de oferecer ensi-

no médio profissionalizan-

te para oferecer cursos

técnicos concomitantes ou

sequenciais a esses. A for-

mação destinada a traba-

lhadores com baixo nível de escolarida-

de passou a ser compartilhada pelos Mi-

nistérios da Educação e do Trabalho. As

ações engendradas por ambos os Minis-

térios, entretanto, mantiveram-se desarti-

* Marise Ramos é Doutora em Educação (UFF). Professora do Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ e do Programa de Pós-Graduação em

Educação Profissional em Saúde, da EPSJV/Fiocruz.
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culadas entre si, em relação à educação

básica e a políticas de geração de traba-

lho, emprego e renda.

Todas essas iniciativas forneceram

o marco legal e político para a retirada do

Estado da educação profissional, transfor-

mada em objeto de parceria entre gover-

nos e sociedade civil. A sustentabilidade

financeira dessas políticas esteve nos re-

cursos advindos do Tesouro Nacional,

distribuídos em diversos Ministérios; no

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT;

nos empréstimos internacionais; e nos fun-

dos geridos privadamente como é o caso

do chamado Sistema “S” (SENAI, SE-

NAC, SENAR, SENAT, SESI, SESC e

SEBRAE). A gestão desses recursos pri-

vilegiou, por um lado, a expansão da edu-

cação profissional que tivesse a iniciativa

privada como mantenedora, a partir de

um investimento público em infra-estru-

tura; e, por outro lado, a pulverização de

cursos de qualificação oferecidos por ins-

tituições governamentais e não governa-

mentais, mantidos por recursos públicos,

mas que prescindiam de investimentos em

infra-estrutura.

A ideologia da empregabilidade

difundiu a ideia de que, quanto mais ca-

pacitado o trabalhador, maiores as suas

chances de ingressar e/ou permanecer no

mercado de trabalho. Seduzida por essas

ideologias, a classe trabalhadora passou

a se mobilizar pela melhoria dos seus

padrões de escolarização. Como o Esta-

do focalizou suas ações educacionais di-

retas na universalização do ensino funda-

mental e na ampliação do ensino médio,

boa parte dos trabalhadores que busca-

va a qualificação para o trabalho com-

plexo foi obrigada a custear seus estudos

em nível superior, já que as vagas dispo-

níveis no ensino público são insuficientes

para o atendimento da demanda. Os tra-

balhadores aos quais restava a formação

para o trabalho simples tiveram que bus-

car os cursos de habilitação ou de quali-

ficação profissional.

Do ponto de vista político-pe-

dagógico e da adequação ao mercado

de trabalho, essas ações foram desen-

volvidas com base na pedagogia das

competências, cujo princípio é a adap-

tabilidade individual do sujeito às mu-

danças sócio-econômicas do capitalis-

mo. Por essa ótica, a construção da iden-

tidade profissional do trabalhador tor-

na-se produto das estratégias individu-

ais que se desenvolvem em resposta aos

desafios das instabilidades internas e ex-

ternas à produção, o que inclui também

estar preparado para o desemprego, o

subemprego ou o trabalho autônomo.

As reformas promovidas na

educação profissional e tecnológica nos

anos de 1990 tiveram consequências na

organização e no conteúdo desse ensino.

Tais consequências se refletem até os dias

de hoje, ainda que, em certa medida, al-

gum enfrentamento foi produzido no

âmbito dos dois mandatos do presiden-

te Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente

em razão da mobilização contrária à re-

forma empreendida por educadores, sin-

dicatos, sociedades científicas, dentre ou-

tros segmentos da sociedade civil orga-

nizada. Algumas reflexões sobre tais con-

sequências e algumas perspectivas de en-

frentamento serão discutidas neste texto.

1. A organização do ensino
técnico na reforma e

nos dias atuais
As iniciativas no campo da

educação profissional em favor das or-

ganizações civis de direito privado em-

preendida pelo governo de Fernando

Henrique Cardoso não se realizou pela

transferência direta de serviços públi-

cos ao setor privado, mas pela consti-

tuição de um mercado de consumo de

serviços educacionais possibilitada pela

saída do Estado de diversos âmbitos

educativos e pela deterioração dos ser-

viços públicos, combinadas às exigên-

cias crescentes de formação para o

mercado de trabalho.

Porém, mesmo transferindo a

formação dos trabalhadores para a so-

ciedade civil, diminuindo sua responsa-

bilidade financiadora, o Estado mante-

ve consigo a coordenação dessa políti-

ca, garantindo sua intervenção através

de mecanismos de estabelecimento de

conteúdos e de medidas de avaliação,

buscando produzir um consenso em

torno dessas estratégias. Isto implicou o

resgate de antigos ideários ordenadores

da política educacional, como a teoria

do capital humano, juntamente com a

disseminação de novas noções como a

de competências e da empregabilidade.

Configuraram-se, assim, os pressupos-

tos ético-políticos e psico-pedagógicos

da submissão da educação aos interes-

ses imediatos do capital bem como a

privatização dos espaços e das ativida-

des públicas durante os anos de 1990 e

início dos 2000.

Nesse período, poucos cursos

técnicos se mantiveram sob a gestão di-

reta dos poderes públicos federal ou es-

taduais. Grande parte foi assumida pela

sociedade civil, principalmente por ade-

são ao Programa de Expansão da Edu-

cação Profissional (PROEP), do Minis-

tério da Educação . De fato, os dados

do Censo de 2003 demonstram que a

oferta de educação profissional pelo se-

tor privado superou a oferta pública.

O governo Luiz Inácio Lula da

Silva, em seus dois mandatos1 , dispôs-se

a reconstruir a política pública para a edu-

cação profissional e tecnológica, tendo duas

ações iniciais como marco dessa disposi-

ção. A primeira foi a revogação do De-

creto no 2.208/97, restabelecendo a pos-

sibilidade de integração curricular dos en-

sinos médio e técnico, de acordo com o

1 Parte da reflexão que apresentaremos a seguir consta de Ramos (2004) e Ramos (2012a, no prelo).

As reformas promovidas
na educação
profissional e

tecnológica nos anos de
1990 tiveram

consequências na
organização e no

conteúdo desse ensino,
que se refletem até os

dias de hoje.
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que dispõe a LDB; a segunda tratou

do redirecionamento dos recursos do

PROEP para os segmentos públicos.

A revogação do Decreto nº

2.208/97, realizada por meio do Decreto

nº 5.154/2004 buscou, fundamentalmen-

te, restabelecer os princípios norteadores

de uma política de educação profissional

articulada com a educação básica, tanto

como um direito das pessoas quanto

como uma necessidade do país, que po-

dem ser assim resumidos: a) defesa de uma

organização sistêmica da educação pro-

fissional, integrada à educação nacional,

com políticas coordenadas pelo Ministé-

rio da Educação, articuladas às

de desenvolvimento econômi-

co e às de geração de trabalho

e renda, em cooperação com

outros ministérios e com os go-

vernos estaduais e municipais;

b) definição de responsabilida-

des em termos de financiamen-

to da educação profissional, in-

clusive propondo a constituição

de um fundo nacional com esse

objetivo, bem como o contro-

le social de gastos e investimen-

tos; c) regulamentação do nível

básico da educação profissio-

nal, no sentido de integrá-lo a

itinerários formativos que pudessem re-

dundar em formações estruturadas e, ain-

da, de articulá-lo às etapas da educação

básica, de acordo com as necessidades dos

jovens e adultos trabalhadores; d) supera-

ção do impedimento de se integrar curri-

cularmente o ensino médio e a formação

técnica, desde que atendida a formação

básica do educando, conforme prevê o

parágrafo 2º do artigo 36 da LDB, aten-

dendo às necessidades deste país e de seus

cidadãos; e) monitoramento e garantia da

qualidade, com controle social, do nível

tecnológico da educação profissional.

Quanto ao PROEP, a aprovação

de novos projetos foi suspensa, dentre

outros motivos, para se fazer uma reava-

liação da metodologia e dos critérios de

seleção. Com os novos critérios preten-

deu-se melhorar a distribuição regional

dos projetos aprovados; conferir ênfase

ao segmento público; reduzir custos de

investimentos para assegurar a implanta-

ção de um maior número de unidades

de ensino profissional; analisar a susten-

tabilidade dos projetos; e priorizar, no

segmento comunitário, entidades que te-

nham sólida base social.

A partir da segunda metade do

último governo Lula, políticas mais con-

tundentes direcionadas à educação tec-

nológica são tomadas, pelo menos em

dois sentidos. O primeiro refere-se à im-

plantação do ensino médio integrado,

como uma perspectiva consistente para

a construção teórico-prática de uma edu-

cação tecnológica que corresponda à pre-

paração das pessoas para a compreen-

são dos fundamentos científico-tecnoló-

gicos, sócio-históricos e culturais da pro-

dução moderna. Concepção de educa-

ção esta coerente com um projeto de

desenvolvimento nacional e soberano,

contraposto ao capitalismo dependente.

O segundo sentido das políticas se deu

pela expansão da rede federal de educa-

ção tecnológica, juntamente com a am-

pliação de suas funções para o ensino

superior, integrado com a pesquisa e o

desenvolvimento científico-tecnológico.

Tal ampliação se institucionalizou por

meio da criação dos Institutos Superio-

res de Educação, Ciência e Tecnologia,

no que vários CEFETs e Escolas Técni-

ca foram transformados.

Essas ações se articulam no pla-

no de uma política pública de educação

tecnológica, bastante distinta das tendên-

cias fragmentadas e focalizadas que ca-

racterizaram o período FHC. Podemos

perceber que essas políticas: a) implicam,

respectivamente, as redes estaduais e a

federal, atingindo, então, a totalidade do

sistema público que atua na educação

profissional; b) apresentam metas físicas

e financeiras claras; c) particularmente no

primeiro caso, vêm acompanhados de um

documento básico que dispõe sobre prin-

cípios e diretrizes fundamentais para as

ações políticas e pedagógicas realizadas

sob a sua égide.

Uma análise crítica des-

sas políticas, que escapa ao es-

copo deste texto, seria neces-

sária. Neste momento, o que

se pode ver é que um eixo

da política governamental foi

a sua expansão integrada à

educação profissional, a ser

viabilizada tanto mediante o

investimento direto do go-

verno na criação de escolas

federais, quanto pelo repasse

de recursos aos governos es-

taduais. Mais recentemente, a

implantação do Programa

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e

Emprego (PRONATEC) retoma a ló-

gica privatizante da política de educação

profissional e tecnológica, especialmente

pelo mecanismo de transferência de re-

cursos públicos para setores privados que

oferecerem cursos em parceria com ins-

tituições e sistemas públicos de ensino.

Críticas elaboradas a esse programa têm

sido difundidas e precisam adquirir po-

tência política para que não se reproduza

o fortalecimento dos setores privados da

educação profissional em termos ainda

mais profundos do que no governo de

Fernando Henrique Cardoso.

2. A pedagogia das competências
como a redefinição de um

modelo pedagógico2

No Brasil, as Diretrizes Curri-

2 Parte das reflexões aqui apresentadas consta de Ramos (2012b, no prelo).

Passeata em SP,  em 1997, contra
a reforma do ensino técnico
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culares para a Educação Profissional de

Nível Técnico, instituídas pelo Parecer

da Câmara de Educação Básica do Con-

selho Nacional de Educação nº 16/99,

definiu a competência profissional como

a capacidade de articular, mobilizar e

colocar em ação valores, conhecimen-

tos e habilidades

necessários para o

desempenho efici-

ente e eficaz de ati-

vidades requeridas

pela natureza do

trabalho.

Ao se tor-

nar referência para

a organização cur-

ricular, a competên-

cia tomou o núme-

ro plural – compe-

tências –, buscando

designar os conteú-

dos particulares de

atividades profissi-

onais. A transferên-

cia desses conteúdos para a formação,

orientada para os desempenhos espera-

dos, conforma os enunciados de com-

petências e, assim, uma pedagogia defi-

nida por seus objetivos e métodos e va-

lidada pelas competências que se preten-

de produzir. Quando se enunciam as

competências a serem desenvolvidas pe-

los estudantes, é a dimensão da ação e

não da cognição que predomina.

Portanto, uma das características

da pedagogia das competências é eviden-

ciar a relação entre os aprendizados e as

situações em que esses serão úteis. Daí

sua raiz eminentemente pragmática. Os

métodos, por sua vez, assumem papel

muito relevante nessas orientações, exi-

gindo-se atenção prioritária no planeja-

mento do currículo, este representado por

um conjunto contextualizado de situa-

ções-meio, voltado para a geração de

competências supostamente requeridas

pelo processo produtivo e pela prática

utilitária. Essas características evidenciam

um duplo viés da pedagogia das com-

petências: por um lado, despertam um

(neo)pragmatismo; por outro, um

(neo)tecnicismo. Neste último caso, vê-

se que elas: a) reduzem as chamadas com-

petências a desempenhos observáveis; b)

reduzem a natureza do conhecimento ao

desempenho que ele pode desencadear;

c) consideram a atividade competente

como uma justaposição de comporta-

mentos elementares cuja aquisição obe-

deceria a um processo cumulativo; e d)

não colocam a efe-

tiva questão sobre

os processos de

aprendizagem, que

subjazem aos

comportamentos

e desempenhos: os

conteúdos da ca-

pacidade.

Em contrapo-

sição, se compre-

endida como es-

quemas cogniti-

vos, as competên-

cias não poderiam

ser enunciadas da

forma objetiva

como se faz. Isto

é, quando se tenta nomear, classificar,

repertoriar competências, acrescentan-

do-se ao verbo saber ou à locução ser

capaz de, uma expressão que caracteri-

za uma ação ou um conjunto de ações,

o que se designa é, na verdade, uma

atividade e não a competência. A com-

petência é o que subjaz, o que estrutura

ou o que sustenta a atividade.

Esse é um problema intrínseco

à formulação de uma pedagogia das

competências, no sentido estrito do ter-

mo pedagogia, isto é, como uma ativi-

dade social que engloba seleção de sa-

beres a serem transmitidos pela escola,

sua organização, sua distribuição numa

instituição diferenciada e hierarquizada,

sua transmissão por agentes especializa-

dos e sua avaliação por métodos apro-

priados. O contorno desse problema

tem-se dado em dois sentidos. Pelo pri-

meiro, instaura-se uma formação con-

dutivista e tecnicista, mediante a trans-

posição de situações típicas de trabalho

para o currículo e a realização do ensi-

no centrado em desempenhos.

Tais situações, à medida que

demandam determinadas competên-

cias do trabalhador, são também a re-

ferência para a proposição de módu-

los de ensino - unidades pedagógicas

autônomas que visariam ao desenvol-

vimento de um conjunto de compe-

tências correspondentes a ocupações

ou funções de trabalho – que podem

compor diferentes itinerários forma-

tivos, conforme  demandas e necessi-

dades da produção.

O desenho de tais itinerários

seria provocado por mudanças na pro-

dução, a exemplo de inovações tecno-

lógicas ou mesmo da extinção de ocu-

pações e criação de outras, que exigiri-

am do trabalhador o desenvolvimento

de novas competências. A propalada

formação flexível ocorre então, por

meio da fragmentação curricular e de

um tipo de “rotatividade” formativa.

Enquanto um currículo flexível é en-

tendido como um dispositivo que pro-

porciona ao trabalhador oportunidades

de se atualizar ou requalificar, por di-

ferentes itinerários formativos, frente às

instabilidades da produção; o trabalha-

dor flexível, por sua vez, vem a ser

aquele capaz de renovar permanente-

mente suas competências, aproveitan-

do diversas oportunidades, dentre as

quais, a oferta desses currículos flexí-

veis. Esta é a forma como a pedagogia

das competências tem se concretizado

na educação profissional.

Essa lógica se opõe à formação

unitária configurada por proporcionar

aos estudantes a apreensão dos funda-

mentos científicos e tecnológicos da pro-

dução, os quais, por sua vez, estruturari-

am as profissões. Profissionais assim for-

mados certamente seriam flexíveis no sen-

tido de terem a base que possibilita a rá-

pida compreensão de o domínio trans-

formações e inovações produtivas. Ou

seja, uma flexibilidade de natureza unitá-

ria que conduz os sujeitos ao enfrenta-

mento dos desafios, ao contrário de uma

formação fragmentada, que exige do tra-

balhador uma permanente adaptação,

sem que tenha os instrumentos para a ação

autônoma e transformadora própria de

uma práxis social e produtiva crítica.

A crítica à pedagogia das com-

petências tem sido realizada desde a sua

difusão na educação brasileira. Não obs-

Nós insistimos que a
superação de antigos

problemas da educação,
tais como o

distanciamento da
prática social, a

fragmentação disciplinar,
o conteudismo e o

tecnicismo, não se fará
por nenhuma fórmula

mágica.
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tante, a legislação educacional, especial-

mente as diretrizes curriculares nacionais,

seguem tendo a noção de competências

como referência para a organização cur-

ricular, enquanto educadores procuram

compreender seu significado e se questi-

onam sobre como implementar um cur-

rículo baseado em competências. Na ver-

dade, o que se viu mais amplamente foi

a reelaboração dos planos de curso pelas

instituições com base em competências e

o acirramento de dúvidas e questiona-

mentos sobre as razões e os sentidos des-

sas mudanças.

Nós insistimos que a superação

de antigos problemas da educação, tais

como o distanciamento da prática social,

a fragmentação disciplinar, o conteudis-

mo e o tecnicismo não se fará por ne-

nhuma fórmula mágica. Ao contrário, a

compreensão da relação entre educação

e o processo histórico de produção da

existência humana poderiam levar à re-

construção da unidade entre educação e

prática social. Dessa relação se evidenci-

am o caráter histórico e social do conhe-

cimento científico, bem como as deter-

minações econômico-políticas da educa-

ção. Por esse caminho se poderia cons-

truir perspectivas educativas politicamente

críticas, eticamente emancipatórias e ci-

entificamente historicizadas.

Considerações finais
As políticas que marcaram os

anos de 1990 e o início dos 2000 foram

confrontadas com outro projeto educa-

cional que se tentou construir a partir do

primeiro mandato do presidente Luiz

Inácio Lula da Silva. Os principais prin-

cípios desse novo projeto eram a afir-

mação do direito subjetivo e universal à

educação pública, gratuita e de qualida-

de, que integrasse as finalidades da for-

mação geral e profissional da classe tra-

balhadora pela mediação da ciência e da

cultura, tendo o trabalho como princí-

pio educativo. Não é esse o sentido que

têm orientado as políticas públicas da

educação profissional e tecnológica, como

sinalizamos ao longo desse texto. Ao con-

trário, não só as consequências da refor-

ma implementada no governo de FHC

são visíveis, mas também os próprios

princípios dessa reforma têm sido reto-

mados, a exemplo da tendência ao for-

talecimento dos setores privados na ofer-

ta da educação profissional.

Não há, entretanto, qualquer ma-

quiavelismo nesse movimento. Ao con-

trário, ele é expressão do processo de en-

frentamento da crise do capital e da bus-

ca de sua recomposição que tem na for-

mação ideológica e cultural das massas

uma mediação importante para a socia-

bilidade própria ao momento histórico

desse modo de produção. O drama é

que, em países de capitalismo dependen-

te (Fernandes, 2006), o princípio da ex-

ploração dos trabalhadores e da expro-

priação de sua capacidade de produzir-

se existencialmente pelo seu trabalho é ele-

vado ao máximo para possibilitar o acú-

mulo e a concentração de riqueza.

Assim, essa realidade tem na edu-

cação apenas uma dimensão. Enfrentá-la

por meio da luta social por políticas pú-

blicas que interessam aos trabalhadores

é, por sua vez, não somente uma possi-

bilidade, mas uma necessidade ética. Por

isto, trata-se de se disputar uma outra

ordem econômica e social, na qual o fun-

do público seja utilizado em benefício

público, respeitando-se as necessidades

dos trabalhadores brasileiros, de forma

coordenada com um projeto de desen-

volvimento econômico-social nacional-

mente soberano.
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Os desafios do movimento estudantil no
Brasil. Como se inserem

as ETECs e FATECs

* Por Gregório Motta Gould

O Movimento Estu-

dantil brasileiro é a organiza-

ção de um setor da sociedade

brasileira. Portanto, seus desa-

fios não podem ser encarados

de maneira isolada, mas sim

levando em consideração a si-

tuação em que se encontram

o nosso país e o mundo.

No Brasil, o Movi-

mento Estudantil é caracteri-

zado pela sua história de lutas

e rebeldia, pela participação

ativa em todas as grandes mo-

bilizações nacionais e pelo po-

sicionamento firme e ao lado

do povo brasileiro em todos

os momentos políticos de

nosso país.

A maior expressão

desse movimento e dessas

posições sempre foram a

UNE (União Nacional dos Estudantes)

e a UBES (União Brasileira dos Estudan-

tes Secundaristas), entidades representa-

tivas dos estudantes que foram, inclusive,

alvo da repressão da Ditadura Militar, que

proibiu a sua existência.

Hoje, porém, a direção dessas

entidades, bem como as principais cen-

* Gregorio Motta Gould é 1o Vice-Presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES)

trais sindicais e direções dos movimen-

tos populares, não estão em sintonia com

o momento histórico que vivemos em

nosso país e no mundo.

Vivemos um momento de crise

econômica geral do sistema capitalista, que

tem gerado uma crise política em vários

países onde as coisas até pouco tempo

pareciam inertes. Nos países árabes, o

povo se rebela contra as ditaduras de

décadas, com uma participação que me-

rece ser destacada das mulheres, que so-

frem uma opressão enorme. Na Euro-

pa, países que até há poucos meses eram

considerados  “paraísos” vivem verda-

deiras insurreições populares, como é o
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caso da Inglaterra e Grécia. Mas não para

por aí. Nos EUA, tem crescido muito as

revoltas populares e, consequentemente,

a repressão policial, apesar dessas mobi-

lizações terem pouco espaço na impren-

sa internacional.

No Brasil, os efeitos da crise têm

se desenvolvido, embora ainda não de

forma tão escancarada quanto em ou-

tras partes do mundo. Em 2008, vive-

mos uma grande onda de demissões; no

ano de 2011, houve um corte de R$ 50

bilhões nas áreas sociais, dos quais R$ 3

bilhões foram na educação. Enquanto

isso, sobem para 49% do orçamento do

governo federal os gastos com a fami-

gerada dívida pública. As nossas riquezas

naturais, como é o caso do petróleo, têm

tido seus poços mais valorosos leiloados

a preços baixíssimos, sem falar nas esta-

tais que foram privatizadas no governo

do FHC, como é o caso da Vale do Rio

Doce e da Usiminas.

Assistimos, ainda, outras mani-

festações dessa profunda inversão de

prioridades, como é o caso das prepara-

ções para que o Brasil seja sede da Copa

do Mundo e das olimpíadas. Eventos que

têm custado bilhões

aos cofres públicos,

que representarão um

ganho às grandes em-

presas com sede no

Brasil e não às necessi-

dades do povo. Prova

disso é o fato de não

se aumentar nenhum

centavo nos investi-

mentos do esporte

amador.

Portanto, ape-

sar de determinados

avanços, não vivemos

no Brasil um momen-

to onde a diminuição

das mobilizações po-

pulares deve ganhar

espaço, mas na verda-

de é hora de aprofun-

dar a capacidade de participação e mo-

bilização popular, no sentido de avançar

nas conquistas e de trazer para a ordem

do dia a alternativa ao sistema em crise

(capitalismo), que é o modo de produ-

ção socialista.

Isso sig-

nifica que é preci-

so construir um

movimento estu-

dantil rebelde e

combativo, refe-

renciado nas ne-

cessidades dos es-

tudantes e do

povo brasileiro,

que realize gran-

des mobilizações

contra os cortes

de verbas da educação, pelo fim do pa-

gamento da dívida pública, pelo mono-

pólio estatal do petróleo etc.

Dinheiro público para
a educação pública!
Mas não param por aí os pro-

blemas. Existe ainda uma lógica muito

perversa na educação de nosso país, que

é desviar verbas públicas para a educa-

ção privada.

Recentemente, o governo fede-

ral lançou o PRONATEC. Além das

medidas que já praticava no ensino técni-

co, o governo traz uma novidade priva-

tizante: o desvio de verbas para aumen-

tar o dinheiro recebido pelo sistema S.

Além dos rios de dinheiro, que já são en-

tregues ao sistema S, o governo agora

comprará vagas nes-

sa rede, que é uma

rede privada, em de-

trimento do ensino

público.

Essa medida é

mais uma reprodu-

ção na área da edu-

cação da lógica que

dirige hoje a socieda-

de, a de que tudo

deve servir ao lucro

e não aos interesses

da humanidade.

Porém, têm sido comum, por

conta das posições do governo, várias

entidades do movimento social, inclusi-

ve a UBES, modificarem suas posições.

É necessário dar um basta a isso,

num momento onde cai por terra todo

um mito criado em cima de um sistema

econômico, é preciso fazer uma política

de princípios e não de interesses.

No Estado de São Paulo
O Estado de São Paulo, além de

ser o maior e mais importante da Fede-

ração, é um dos que abriga um dos go-

vernos mais reacioná-

rios do país. Gover-

no que desenvolve

uma relação com os

sindicatos e entidades

estudantis de perse-

guição e desrespeito

às liberdades demo-

cráticas conquistadas.

É, ainda, nesse

estado, onde se en-

contra o maior con-

tingente de trabalha-

dores e onde ficam

instaladas as princi-

pais indústrias do

país.  Portanto, é

onde os interesses

dos trabalhadores e

da juventude mais

se chocam com os

dos ricos do país.

Como não poderia deixar de ser,

a educação em São Paulo é uma repro-

dução quase perfeita da sociedade. As es-

colas mais parecem prisão, tanto pela sua

É hora de aprofundar a
capacidade de
participação e

mobilização popular, no
sentido de avançar nas
conquistas e de trazer
para a ordem do dia a
alternativa ao sistema
em crise (capitalismo),

que é o modo de
produção socialista.
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arquitetura quanto pela forma que os es-

tudantes e profissionais da educação são

tratados. Os professores são pessima-

mente mal remunerados, e uma marca

da escola é a aprovação automática, ou

seja, a escola no Estado de São Paulo,

numa proporção maior que no resto do

país, não serve para ensinar e sim para

treinar os estudantes a ficarem sentados

por algumas horas, ou seja, uma discipli-

na necessária para ocupar empregos que

pagam pouco.

É preciso, por mais difícil que

isso seja, combater essa política do go-

verno do Estado. Precisamos, aqui mais

do que em qualquer lugar, de um movi-

mento estudantil combativo e com uma

profunda relação com sua base, o con-

junto dos estudantes. Isso só é possível

com uma sólida política de fortalecimento

dos grêmios estudantis.

As ETECs e FATECs
Merece um papel de destaque

nessa avaliação o Centro Paula Souza,

com suas ETECs e FATECs. Um dos

debates mais importantes no campo da

educação num sistema capitalista é o da

educação profissional.

Quando falamos de educação

profissional, ou de formação de mão de

obra, podemos falar do ponto de vista

dos donos das empresas que contrata-

rão essa mão de obra, que se interessa

em trabalhadores que cumpram deter-

minadas funções dentro da produção em

troca de salários baixos. Mas podemos

também falar dessa formação defenden-

do que ela sirva aos interesses de quem

será formado, os trabalhadores.

Antes de falar do movimento

estudantil das escolas técnicas, precisamos

debater como deve ser essa escola. É

preciso transformar a escola técnica em

uma escola referenciada no trabalho, ou,

para ser mais claro, no trabalhador e não

no capital (capitalista), como é hoje.

Defendemos uma educação

que forme o trabalhador, não apenas

para cumprir sua função na produção,

mas para compreender a produção

como um todo, o papel do trabalha-

dor no processo produtivo, o da pro-

dução na sociedade etc. Defendemos

o ensino politécnico.

A política do Estado de São

Paulo para o ensino técnico é conduzida

a partir dos interesses dos patrões. Ensi-

nos médio e técnico não são integrados,

criação de cursos rápidos, que visam ape-

nas colocar imediatamente o jovem no

mercado de trabalho, entre outros.

Outra característica das ETECs

e FATECs é a elitização. A maioria da

juventude não tem acesso aos cursos téc-

nicos e consegue apenas empregos sem

exigência de qualificação. O acesso às

ETECs e FATECs fica restrito apenas a

uma parte dos jovens e é tratado como

uma educação de ponta.

Mas o fato de poucos terem aces-

so e a estrutura e o número de professo-

res serem superiores à média das escolas

estaduais não significa que as escolas do

Centro Paula Souza são de qualidade.

Não exis tem laboratór ios

equipados, quando tem restaurantes

são caríssimos, não acontecem visi-

tas técnicas etc.

Sem falar no processo de pri-

vatização existente, principalmente a

partir das APMs (Associações de Pais e

Mestres), que cobram taxas “voluntári-

as”, mesmo o Estado de São Paulo sen-

do o que tem maior arrecadação de

impostos do país. Mas não para por aí;

a vontade de aprofundar essa privatiza-

ção do Centro Paula Souza é grande e

tem se manifestado nas tentativas do

governo de cortar o vínculo do Centro

com a UNESP, tornando-o Centro uma

fundação privada.

Tudo isso mostra que é urgente

a construção de um movimento pujante

da comunidade escolar do Centro Paula

Souza em defesa dos seus interesses de

uma educação de qualidade.

Porém, não basta querer cons-

truir essa organização da comunidade

escolar e, mais especificamente, dos es-

tudantes do Centro. É preciso, ao mes-

mo tempo em que aumentamos a or-

ganização dos estudantes, combater as

atitudes repressivas organizadas pelo go-

verno do Estado. Em março de 2010,

enquanto os estudantes se mobilizavam

contra a proposta de desvínculo, o go-

verno do Estado colocou a Polícia Mi-

litar na porta de todas as escolas técni-

cas do ABC.

É preciso, portanto, construir

um movimento estudantil organizado

de forma profunda em cada escola;

preciso fortalecer e priorizar a organi-

zação dos grêmios estudantis e dos

Centros Acadêmicos. Para combater

uma repressão maior, é necessário ter

uma organização maior.

Defendemos uma
educação que forme o

trabalhador, não
apenas para cumprir

sua função na
produção, mas para

compreender a
produção como um
todo. Defendemos o
ensino politécnico.
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Financiamento da Educação no Brasil
e em São Paulo: desnudando a falta de

prioridade

1. O Cenário
Antes de elei-

ções, há pelo menos

duas palavras repetidas

em palanques de can-

didatos: Educação e

Saúde. Promete-se, em

alto e bom som, que

essas serão prioridades

inamovíveis nos res-

pectivos governos, caso

eleitos. Eventualmente

algum desses candida-

tos alcança o poder e,

então...

F a l a r e m o s

aqui da Educação, até

porque pesquisas já de-

monstraram que “mais e melhor educa-

ção” também se reflete sobre hábitos

mais saudáveis, em especial quanto à hi-

giene, à prevenção de doenças e seu tra-

tamento em estágios mais precoces da

afecção. Isso não impede que alertemos

que, dentro das devidas dimensões, a falta

de prioridade conferida à Educação na-

cional é a mesma da Saúde, infelizmente.

No Brasil, a Educação se insti-

Por Lighia Brigitta Horodynski-
Matsushigue e Otaviano Helene *

* Lighia Brigitta Horodynski-Matsushigue e Otaviano Helene são professores do Instituto de Física da USP e
membros do GT Educação da Associação dos Docentes da USP – Adusp.

tucionalizou ainda mais tarde do que em

outros países sul-americanos. Se a esco-

larização obrigatória é evento relativa-

mente recente em todo mundo, no nos-

so país, ela tem menos de um século. As

primeiras universidades são mais novas

ainda e até os anos setenta do século pas-

sado a educação obrigatória não passa-

va de 4 anos de grupo escolar e, afinal,

não era tão obrigatória assim. E isso per-

dura até hoje, pois o ensino fundamen-

tal obrigatório não é completado por cer-

ca de um terço das crianças, prematura-

mente excluídas da escola.  Uma das con-

sequências disso é que são poucas as fa-

mílias e as pessoas que possuem uma

real referência daquilo que seja qualida-
de na Educação.

É, pois, tarefa de todas as pesso-

as comprometidas com a Educação, em
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especial dos sindicatos da área, vir a públi-

co para trazer à tona alguns esclarecimen-

tos. Dentre esses, o tema do financiamen-

to talvez seja dos mais relevantes. E todos

nós precisamos aprender a cobrar!

Embora seja reconhecido que o

financiamento suficiente, sozinho, não

provocaria a necessária revolução no sis-

tema educacional, está mais do que evi-

dente que é condição absolutamente ne-

cessária: com certeza, é impossível pro-

mover as urgentes e profundas altera-

ções em nosso sistema educacional com

os recursos atuais.

Os investimentos típicos dos di-

versos países que mantém um sistema

educacional que responde às necessida-

des de suas populações são, atualmente,

da ordem de 25 % da renda per capita

por estudante/ano na educação básica.

Em valores atuais (2011), isso correspon-

deria a cerca de R$ 4.000 por ano e por

estudante em nível nacional e perto de

R$ 6.000 no Estado de São Paulo. No

nosso país, os investimentos têm sido, em

média, inferiores, ou mesmo muito infe-

riores, à metade desses valores.

É essa a melhor maneira de ava-

liar a importância que um país confere à

Educação que pretende oferecer a seus

filhos: medir os recursos investidos por

criança e por ano em termos da renda

per capita anual ou, o que é equivalente na

ausência de grandes variações populacio-

nais, avaliar o investimento total em edu-

cação em comparação com a produção

total de bens e serviços do país, o seu pro-

duto interno bruto (PIB). E, nesta última

comparação, o Brasil também não se sai

bem: vem investindo, durante muitos anos,

apenas da ordem de 4 % do PIB, tendo

alcançado muito recentemente o ainda

modesto e insuficiente patamar de 5 %.

Todos os países que reverteram situações

desfavoráveis na Educação reservaram

para essa tarefa montantes superiores a

10 % do PIB durante pelo menos uma

década. Na verdade, os países escandi-

navos e, dentre outros, Israel, apenas

muito recentemente diminuíram o inves-

timento na área para 7 a 8 % do seus

PIBs. E, em todos os países com rele-

vância econômica, nesse mundo em con-

tinuada globalização, a diminuição do in-

vestimento ocorreu somente depois que

o respectivo sistema educacional se encon-

trava adequadamente implantado e quan-

do, em relação à população total, a fração

de crianças e jovens estava estabilizada, ou

até diminuindo. Evidentemente, esse não

é o caso, do Brasil. Mesmo os EUA, con-

siderados o país de tendências neoliberais

extremadas, durante muito tempo desti-

naram, para a Educação, em recursos pú-
blicos, pouco menos de 6 % de seu avan-

tajado PIB, complementados, no caso,

com cerca de 2 % do PIB em recursos

privados.

Uma demonstração cabal de que,

se quisermos, de fato, superar nosso atra-

so educacional, é imprescindível que haja

a injeção planejada de recursos, suficientes

para as metas que se pretende atingir, vem

a ser o histórico do que ocorreu com o

Plano Nacional de Educação (2001-2010),

recém-encerrado. Mesmo longe daquilo

que as entidades reunidas no Fórum Nacio-
nal em Defesa da Escola Pública (FNDEP)

haviam calculado como necessário, toman-

do exatamente o PIB per capita como pa-

râmetro, ou seja, que o investimento cres-

cesse até atingir 10 % do PIB ao término

do Plano, o Congresso Nacional havia

aprovado um valor de 7 %; complemen-

tarmente, havia também determinado

várias metas de financiamento para etapas

diversas da Educação, em particular tam-

bém a Superior, que, ademais, deveria

voltar a ser oferecida em 60 % pelo setor

público. Pois bem, essas determinações

foram vetadas pelo então presidente, Fer-

nando Henrique, vetos que não foram re-

vertidos por Lula e a consequência foi a

previsível: praticamente nenhuma das me-

tas desse PNE foi cumprida.

Desse modo, sob qualquer ân-

gulo que se olhe para a problemática, a

conclusão é apenas uma: a Educação

Básica não sairá da situação de precarie-

dade em que se encontra, nem a Educa-

ção Superior conseguirá alcançar o nível

de que o país necessita, sem real vontade

política de destinar-lhes as verbas adequa-

das. Isso significa, como já calculado por

diversas fontes, pelo menos 10 % do PIB

nacional, durante uma a duas décadas,

para o cumprimento de metas educacio-

nais responsavelmente elaboradas.

2. Investir em educação
é necessário, viável e vantajoso

Não há como superar as barrei-

ras do nosso atraso escolar sem investi-

mentos. E precisamos maiores investi-

mentos para corrigir alguns desvios mui-

to graves. Um deles diz respeito à remu-

neração dos trabalhadores da educação,

cujos salários correspondem somente a

cerca de metade da remuneração média

dos demais trabalhadores com mesma

formação educacional. Isso é inadmissí-

vel e é fator decisivo para a crescente

desvalorização da profissão a que esta-

mos assistindo. Precisamos, adicional-

mente, de recursos para incluir os exclu-

ídos da educação básica – em especial,

em creches e no ensino médio - e au-

mentar o número de professores, até re-

duzir a desumana carga de trabalho a eles

atribuída e atingir a possibilidade de sua

dedicação integral a uma única escola,

como é praxe quase universal, ao contrá-

rio do que, hoje, ocorre no Brasil.

A inclusão no sistema educacio-

nal de enormes contingentes de crianças

e jovens é premente, sendo condição para

a superação da crise de falta de trabalha-

dores especializados que se instala no país

tão logo aconteça algum crescimento eco-

nômico. Essa exclusão é bem ilustrada

pela evasão ao longo do ensino funda-

mental, que, no Brasil, atinge cerca de um

terço das crianças, e, ao longo do ensino

médio, quase a metade dos jovens.

Também há necessidade de am-

A inclusão no sistema
educacional de enormes
contingentes de crianças

e jovens é premente,
sendo condição para a
superação da crise de
falta de trabalhadores
especializados que se

instala no país tão logo
aconteça algum

crescimento econômico.
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pliar e reforçar a capacidade de atendi-

mento das escolas – suas infraestrutu-

ras, em particular instalar laboratórios di-

dáticos e bibliotecas; implantar instru-

mentos de gratuidade ativa – ou seja,

meios para fomentar física e cultural-

mente aqueles estudantes com menores

posses; e aumentar o número de horas

de permanência dos estudantes nas es-

colas. Tudo isso precisa ser financiado.

Quanto ao ensino superior, precisamos

reverter a enorme privatização, ofere-

cendo mais e melhores cursos, nas áreas

de conhecimento e profissões mais ne-

cessárias para responder às necessidades

do país. Além dessas tarefas, temos que

enfrentar o analfabetismo, ainda presente

em 10 % da população adulta, propor-

cionar educação continuada a jovens e

adultos, equacionar a educação especial,

entre várias outras demandas.

Para isso, os 7% do PIB previs-

tos no “novo” PNE (2011-2020), atu-

almente, em exame no Congresso Na-

cional, são absolutamente insuficientes.

Além disso, devemos observar que, da

forma que o PNE proposto está redi-

gido, não há garantia alguma de que os

7% venham a ser atingidos. Um obstá-

culo importante é a indefinição em rela-

ção a como esses 7% seriam divididos

entre os entes da federação, União, esta-

dos e municípios, ou seja, o “regime de

colaboração entre os entes federados”,

previsto na Constituição, ainda não foi

regulamentado e o PNE não avançou

um milímetro nessa questão. Obviamen-

te, definir uma meta sem dizer quem a

cumprirá é o primeiro passo para não

cumpri-la. A história do país ainda nos

impõe uma dúvida: qual será o real com-

promisso dos ocupantes dos poderes

nos municípios, estados e União com

as metas do PNE? Afinal, o perfil polí-

tico e partidário dos ocupantes dos car-

gos eletivos e a composição de forças

nos conselhos Nacional e estaduais de

Educação são exatamente iguais àque-

les que não cumpriram as metas do PNE

finalizado. A pergunta evidente é: por

que acreditar que esses mesmos parti-

dos políticos, pessoas e entidades, que

nada fizeram para cumprir as metas do

velho PNE, cumprirão as do atualmen-

te proposto? Assim, se se repetem os

mesmos procedimentos do velho PNE,

sem atribuições claras de responsabili-

dades, sem definição dos órgãos que fis-

calizarão o cumprimento das metas e sem

definição do que fazer, caso elas não se-

jam cumpridas, não há nenhuma razão

para acreditarmos que “dessa vez, vai”.

É necessário observar que os

recursos são totalmente viáveis. Dez por

cento do PIB para a Educação não é um

sonho irrealizável. Vejamos uma possibi-

lidade concreta. Se, ao longo dos últimos

sete ou oito anos, apenas uma pequena

parte do crescimento do PIB, que foi da

ordem de 35% em termos reais, tivesse

sido, paulatinamente, utilizado para, no

ano seguinte, aumentar a fração do PIB

destinada à Educação, já poderíamos ter

atingido os necessários 10 %. Devemos

notar que, quando nos referimos ao au-

mento de recursos para a educação em

relação ao PIB, não se está propondo

subtrair dele verbas para outras necessi-

dades sociais, mas, sim, redirecionar, par-

cialmente, sua aplicação. Se parte do cres-

cimento econômico tivesse sido direcio-

nado à educação pública, nesses últimos

anos, teria havido, da mesma forma, cres-

cimento dos empregos formais, da ren-

da, da produção de bens e serviços etc.,

mas concentrados prioritariamente na área

da educação. Teríamos mais empregos

formais, como ocorreu, mas na forma

de mais professores e trabalhadores do

setor educacional; a construção civil teria

sido aquecida, mas com mais escolas e

equipamentos escolares; a produção de

bens, como veículos, equipamentos ele-

trônicos etc., teria crescido, mas com

maior parte desses produtos destinados

ao sistema educacional. A produção e

consumo de energia, outro fator que cres-

ce com o PIB, teria também crescido, mas

com uma destinação maior ao sistema

educacional. Portanto, direcionar uma

parte maior do PIB para a educação não

implica reduzir esse PIB, mas apenas pri-

orizar, de fato, esse setor, ou seja, con-

cretizando a prioridade, sempre alegada

em época de eleições.

É preciso, ainda, lembrar que os

investimentos em educação pública são

atribuições das três esferas federadas: os

municípios, os estados e a União. Por-

tanto, quando falamos em 10 % do PIB

devemos lembrar que isso significa o au-

mento da participação de cada um des-

ses diferentes níveis governamentais na

composição do todo e, possivelmente,

apenas após uma rediscussão do valor

relativo dos respectivos aportes. Uma

possibilidade que deveria ser conside-

rada seria dimensionar os investimen-

tos em cada região ou estado do país

no mesmo patamar, ou seja, na pro-

porção de 10 % do respectivo PIB re-

gional ou estadual.

Por fim, investir em educação é

muito vantajoso. Do ponto de vista es-

tritamente econômico, os investimentos

em educação têm altos retornos, ou seja,

o PIB cresce em função deles. Há estu-

dos incontroversos atestando que esses

retornos são mais altos do que muitos

investimentos diretos no setor produti-

vo, ocorrendo, principalmente, pela via

da criação de uma força de trabalho mais

bem preparada. Assim, o investimento

em educação, além de todas as suas van-

tagens do ponto de vista da democracia,

do desenvolvimento social e cultural e da

ampliação dos direitos de cidadania, con-

tribuiria para superar uma das grandes

carências do país e que dificultam o pró-

prio crescimento econômico: uma força

de trabalho com pouca qualificação.

Se bem dimensionado e plane-

jado, o crescimento da oferta de educa-

ção pode ser, também, um instrumento

importantíssimo para a superação uma

das mais graves e negativas característi-

cas do país: a impressionante e continu-

ada concentração de renda nos estratos

já bem aquinhoados.

3. A Educação Básica – a base
de tudo

Historicamente, em especial nos

países que ainda precisavam ampliar seus

sistemas de ensino, valores usuais para os

investimentos em Educação Básica se si-

tuaram em cerca de 30 % do PIB/capita
para o ensino fundamental e montantes

maiores para o ensino médio e o infantil.

No caso brasileiro, isso corresponderia a

valores superiores a 5 mil reais a serem

destinados, por ano, a cada aluno, nesses
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níveis. Também sob esse critério, o Brasil

não vem cumprindo com seu dever so-

cial, pois, como já dito, aplica menos do

que metade desse valor.

Os resultados estão à vista de

todos. Jovens de 15 anos, saindo do en-

sino fundamental, entendendo apenas as

palavras, mas não o sentido da leitura,

mesmo que não tão profundo assim;

necessitando máquinas de calcular para

fazer contas simples, sem se apercebe-

rem de eventuais enganos; e sem possi-

bilidades de promoverem uma leitura

mais acurada do mundo que os envolve.

Professores desvalorizados, correndo de

uma escola a outra, sem possibilidades

de prepararem aulas; de proporem ativi-

dades significativas para aqueles particu-

lares alunos; de propiciarem, a estes, o

merecido retorno das tarefas escolares,

por meio de uma correção detalhada e

criteriosa, que aponte e reveja os erros

cometidos...

Enquanto o país não se conven-

cer de que a verdadeira valorização do

professor é condição sine qua non de uma

educação de qualidade socialmente refe-

renciada, não há remédio para a Educa-

ção. Logo, essa é outra condição absolu-

tamente necessária. E, o que significa va-
lorizar o professor?

Valorizar significa, acima de tudo,

reconhecer a dignidade da profissão do-

cente e de quem a exerce. Sem professo-

res competentes, motivados e ambientes

escolares adequados não surgem estudan-

tes com as qualidades necessárias para

levar o país a uma posição soberana,

rompendo as amarras da submissão e da

dependência econômica, cultural e social

frente a outros países.

Valorizar, na prática, significa

instituir salário condizente com as am-

plas tarefas do professor e condições de
trabalho dignas. É óbvio que satisfazer

esses condicionantes depende do apor-

te de financiamento adequado; é também

óbvio que, novamente, essa é uma con-

dição necessária, mas não suficiente.

Conforme proposta do presente arti-

go, debruçar-nos-emos apenas sobre as

condições financeiras.

Foram exatamente suas condições
financeiras, que cinco governadores de es-

tados importantes alegaram para argüi-

rem a constitucionalidade da Lei do Piso,
aprovada pelo Congresso Nacional para

o magistério da Educação Básica. É com-

prometer nossa inteligência imaginar que

não houvesse real possibilidade de garan-

tir o mísero salário, de pouco mais de

mil reais, em estados tão importantes

quanto Minas Gerais, Rio Grande do Sul

e outros e, isso, para 40 horas semanais

de efetivo exercício da profissão! Além

disso, garantir um terço do tempo dis-

ponível para atividades fora da sala de

aula (preparação e correção de provas,

de “lições de casa” – imprescindíveis, mas

quase esquecidas, hoje em dia - e traba-

lhos, atender os alunos individualmente

em suas dúvidas) não é certamente um

exagero de benevolência e possibilitaria

o cumprimento de tarefas docentes im-

portantíssimas, melhorando as condições

de trabalho e de aprendizagem. Mas, não

foi essa a compreensão dos governado-

res. Com esse tipo de atitude, na contra-

mão daquilo que é praticado na maioria

dos países, o Brasil certamente não che-

gará a lugar algum.

4. Educação Superior – a etapa
de formação docente

Foi frequentemente argumenta-

do, em especial por organismos interna-

cionais, como o Banco Mundial, que o Bra-

sil gasta comparativamente muito com

sua Educação Superior pública. Não é

possível determinar se tais comentários

serviram deliberadamente à maior aber-

tura a instituições privadas de ensino su-

perior que se seguiu, mas o fato é que

ocorreram, tanto a diversificação das ins-
tituições (os Centros Universitários, as

muitas faculdades, isoladas ou integradas)

apregoada pelo Banco Mundial e outros

organismos, quanto a acentuada privati-

zação do sistema, que hoje distinguem o

Brasil frente a outros países. Mesmo os

EUA, reconhecidamente um grande de-

fensor (mesmo hoje...) da idéia de que o

mercado é um mecanismo regulatório a

ser obedecido em quase todas as áreas,

mantém 70 % de suas matrículas em ins-

tituições públicas de ensino superior, que,

no entanto, em geral não são gratuitas.

Acontece que há uma razão pro-

funda para que a Educação, num regi-

me republicano, seja, majoritariamente,

pública. A Educação é um importante

ingrediente para a formação de coesão
social e do espírito de cidadania que pro-

picia a adesão a regras de convivência

comunitária, tanto mais necessárias quan-

to menos autoritário o país se pretenda.

Ao contrário, instituições privadas, ain-

da mais se movidas pelo lucro, como o

são boa parte das que se instalaram no

setor do ensino superior no Brasil, ne-

cessariamente vão ser movidas por in-

teresses particulares, de grupos ou, mes-

mo, de indivíduos.

No Brasil, ao ser ampliado o

acesso à Educação, ao longo do século

passado, aconteceram dois fenômenos

opostos: a participação pública no ensi-

no fundamental e médio ampliou-se, mas

com diminuição da qualidade oferecida,

ao tempo em que a participação privada

no ensino superior cresceu de forma

acentuada, também com diminuição da

qualidade oferecida. A altíssima partici-

pação de instituições privadas no ensino

superior brasileiro já demonstrou que,

necessariamente, são introduzidas distor-

ções, tanto em relação à cobertura geo-

gráfica quanto à cobertura de áreas de

conhecimento e de profissionalização.

São Paulo, sendo o estado com maior

potencial econômico da nação, experi-

mentou primeiro o boom do ensino su-

perior privado: despencou, em pouco

mais de meio século da posição de com-

portar 60 % das matrículas em institui-

ções públicas para apenas 10 %, na situa-

ção atual do ensino superior. O restante

do Brasil ainda mantém da ordem de 30

% no setor público, mas, em algumas re-

giões, com forte tendência de queda.

A pior distorção, com maio-

res conseqüências sociais, contudo, é a

distribuição de vagas pelas opções

oferecidas na graduação: pelo apelo ao

lucro imediato das instituições, são

abertas e fechadas vagas ao sabor de

modismos eventuais e títulos chama-

tivos para os cursos. Administração e
Gestão são oferecidas sob as mais di-

versas facetas; Pedagogia muitas vezes

também apresenta subtítulos; na área

da Saúde foram abertas (e, depois fe-
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chadas) muitas vagas em Fisioterapia,

promovendo um verdadeiro dumping
na profissão, coisa que pode se repe-

tir com Educação Física, em alta, no

momento. O que a maioria desses cur-

sos de graduação tem em comum são

os escassos investimentos necessários

para serem oferecidos: demandam

poucos laboratórios e quase dispen-

sam docentes muito especializados. A

falta tão evidente de professores nas

áreas das Ciências, chamadas de “exa-

tas” – Física e Química, principalmente

– é também uma conseqüência da pri-

vatização, ao lado, naturalmente, das

péssimas condições de trabalho ofe-

recidas na Educação Básica. De for-

ma análoga e, de fato, mais acentua-

da, tem-se, já há tempos, uma enor-

me carência na formação de docen-

tes para as áreas profissionalizantes da

Educação Técnica e Tecnológica, fato

que impacta o Brasil de modo im-

portante.

Parte das dificuldades, hoje no-

tadas na Educação Básica, provém das

distorções acima apontadas na forma-
ção docente, ao ter sido relegada ao se-

tor privado. Propostas descabidas por

parte dos Executivos, tanto na esfera

federal quanto nas estaduais, somente

servirão para piorar a situação. Muitas

são movidas por uma falsa idéia de que

é possível baratear essa formação, sen-

do programas como o ProUni um dos

seus emblemas.

A proposta mais danosa, en-

tretanto, é promover o simples treina-
mento para uma profissão tão depen-

dente de fatores interativos, não téc-

nicos, e cuja atuação tem conseqüên-

cias sociais tão relevantes, quanto é a

da docência no ensino fundamental. A

idéia de que é possível formar um pro-

fessor por Ensino a Distância (EAD) é

rechaçada por toda comunidade que

esteja, de fato, envolvida com a Edu-
cação e tenha conhecimento de como

ela ocorre; contudo, é recorrentemen-

te trazida à tona em propostas ofici-

ais, como o recente Projeto de Lei

sobre o “novo” Plano Nacional de

Educação, quando se fez a estimativa

de que essa modalidade importaria em

um quinto dos recursos necessários

para a graduação presencial.

5. Ensino Técnico e
Tecnológico – o dilema da
formação profissional com

qualidade
Em relação a outros países o

ensino técnico foi historicamente pouco

valorizado no Brasil. Parte da, atualmen-

te tão comentada, falta de trabalhadores
especializados provém dessa situação.

Quando não é degradado ao simples trei-
namento em certas habilidades, sem um

concomitante aprofundamento teórico

na profissão, o ensino técnico tem um

papel importante a exercer no Brasil,

como teve, e continua tendo, em outros

países. Contudo, no Brasil, a valorização,

socialmente enraizada por razões históri-

cas, de atividades profissionais não co-

nectadas ao trabalho físico, tornou fácil

o relativo desprestígio social de que es-

colas técnicas sofreram, em passado não

tão distante, e que continua sendo explo-

rado pelas instituições mercantis de En-

sino Superior. Assim, é fato que num con-

texto de poucas vagas – que vem ocor-

rendo tanto nas escolas técnicas quanto

nas universidades públicas - muitos egres-

sos dessas escolas, especialmente das pú-

blicas que oferecem boa educação foram,

e ainda são, atraídos para o mais prestigi-

ado ensino superior.

Na tentativa de reverter essa si-

tuação, nas últimas duas décadas, tanto

os governos federais quanto alguns esta-

duais atuaram em duas direções: ofere-

cem Ensino Tecnológico nas mesmas ins-

tituições e ampliaram e expandiram geo-

graficamente as vagas. Se, em princípio,

isso é louvável, na prática, dois fenôme-

nos desabonam as iniciativas. Boa parte

da expansão foi decidida no atropelo e

em função de demandas, por vezes elei-

toreiras, de determinadas prefeituras; e a

grande maioria está se processando sem

o devido aumento no aporte de recur-

sos, prenunciando uma queda profunda

na qualidade do ensino oferecido.

Em São Paulo, as Escolas Téc-

nicas Estaduais - ETEs e as Faculdades

Tecnológicas - FATECs, congregadas no

sistema Paula Souza (CEETEPS) são

exemplos que vêm vivendo essa tendên-

cia, já há algum tempo. Mais recentemente,

desde 2007, as Escolas Técnicas Federais,

algumas das quais foram primeiramente

transformadas em CEFET – Centros

Federais de Tecnologia, estão sendo agre-

gadas em IFs (Institutos Federais de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia) e se torna-

ram, em especial pela expansão conside-

rável sem o devido financiamento, tam-

bém testemunhas de fenômeno semelhan-

te em nível federal.

Não obstante o fato de que, em

comparações internacionais, o número de

vagas e matrículas no ensino técnico e

tecnológico, continua baixo e, muito pro-

vavelmente, abaixo do que o Brasil ne-

cessita, não será com expansões mal pla-

nejadas e sub-financiadas que o proble-

ma será resolvido, antes ao contrário, cri-

aremos mais um problema: a destruição

da capacidade acumulada.

6. O Sistema Paula Souza – seu
papel e seu financiamento

Nesse texto, vamos nos concen-

trar no CEETEPS e na última década.

É necessário assinalar que o Centro Es-

tadual de Educação Tecnológica “Paula

Souza” data de outubro de 1969 e que,

portanto, seria razoável supormos que

se tratasse de uma instituição que já teria

alcançado certa estabilidade. Infelizmen-

te não é esse o caso e o CEETEPS, em-

bora tenha sido criado como entidade

autárquica, foi, com freqüência, subme-

tido aos interesses do governador em

exercício, servindo, mesmo, como fon-

te de propagada eleitoral. Criado para

Investir em educação
é muito vantajoso.
Do ponto de vista

estritamente
econômico, os

investimentos em
educação têm altos
retornos, ou seja,
o PIB cresce em
função deles.
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desenvolver a educação tecnológica nos
graus de ensino médio e superior, o CEE-

TEPS dedicou-se, no seu início e até o

final da década de 70, basicamente, ao

ensino tecnológico no grau superior.

Apenas em 1981, inicialmente as seis Es-

colas Técnicas conveniadas, transformadas

em estaduais, foram incorporadas ao

Centro. Em 1982, outras seis, pinçadas

da rede em todo o estado, foram tam-

bém incorporadas.

Após a criação da UNESP, em

1976, o CEETEPS passou a ser uma

autarquia de regime especial, vinculada

àquela universidade estadual. Em parte

em função do exemplo universitário, o

CEETEPS primou por tentar aliar ensi-

no à pesquisa tecnológica e à extensão,

em boa parte de suas unidades. Vale no-

tar que, desde a sua criação, era idéia tor-

nar o CEETEPS um exemplo de inte-

gração entre os ensinos profissionalizan-

tes, médio e superior.

Contudo, em anos mais recen-

tes, mais especificamente desde 1995, a

vinculação à UNESP tem sido contes-

tada e, apesar de haver resoluções inter-

nas à universidade em sentido contrá-

rio, a instituição, ainda continua subme-

tida a um estatuto do período de sua

criação e é dirigida por um Conselho

Deliberativo de apenas seis membros,

indicados pelo governador.  Tal fato

facilita, em muito, sua subordinação aos

interesses do executivo estadual, confor-

me já comentado.

Desse modo, entre 2000 e 2009,

o número de Faculdades de Tecnologia

(FATEC), instituições que, a partir do

bom conceito angariado pela mais anti-

ga, a FATEC São Paulo, são muito po-

pulares, aumentou, de um total de 9, para

o impressionante número de 50, espa-

lhadas por todo estado. Vale lembrar que

oito das nove existentes em 2000 haviam

sido criadas entre 1986 e 1994. As Esco-

las Técnicas Estaduais (ETE), por sua vez,

quase dobraram em número no mesmo

período, alcançando 173 unidades. Já em

1993, haviam chegado a quase uma cen-

tena dentro CEETEPS, com a incorpo-

ração de mais 82 escolas existentes na rede.

Está claro que o processo de

expansão do CEETEPS está se dando

num ritmo incomum para uma entidade

educacional que é tão dependente de um

bom planejamento, da injeção adequada

de recursos e contratação de docentes e

técnicos competentes, em especial se for

levada em conta a necessidade do devi-

do entrosamento do novo corpo docente

e técnico, na instituição e na rede de Edu-

cação tomada mais amplamente. Isso é

mais sério ao se tratar de uma instituição

com foco na educação técnica e tecnoló-

gica, para a qual a carência de docentes

com formação específica é especialmen-

te manifesta.

Para atestar essa pressa, apenas

entre 2007 e 2009, o número de FA-

TECs cresceu de 33 para 50 e as ETEs

de 138 para 173, ou seja, em apenas dois

anos, ocorreram ampliações da ordem

de 50 %. Dessa forma, nem o corres-

pondente número de matrículas está

consolidado, desconsiderando o aumen-

to adicional, em unidades e matrículas,

entre 2009 e 2011. No período sob aná-

lise, entre 2000 e 2009, as matrículas fo-

ram ampliadas por um fator 3,5 nas

FATECs e, assim, alcançaram um total

de mais de 35 mil. No mesmo período,

as ETEs quase duplicaram o número de

unidades e de matrículas, chegando a 152

mil matrículas. Embora não conteste-

mos que mesmo esse atendimento ain-

da esteja abaixo das necessidades e po-

tencialidades do estado de São Paulo, a

crítica que aqui levantamos está basea-

da, como, aliás, em relação a várias das

iniciativas recentes ocorridas em outras

esferas da federação, em preocupações

quanto à manutenção da qualidade no

ensino proporcionado. Ressaltamos que

essa qualidade foi, na maioria das vezes,

conquistada pelo esforço e envolvimen-

to pessoal de docentes e técnicos, em

décadas passadas, nem sempre atuando

em condições de trabalho que pudes-

sem ser consideradas ideais.

Como primeira preocupação,

constatamos que essa expressiva expan-

são, em menos de uma década, não veio

acompanhada da devida contratação de

docentes e técnicos e, muito menos, da

necessária valorização profissional. O

número de trabalhadores, docentes e téc-

nico-administrativos na ativa, cresceu

apenas 69 % em todo CEETEPS, mui-

to longe dos fatores 3,5 e 1,9, nos nú-

meros de matrículas, respectivamente,

para as FATECs e as ETEs. E, ao lon-

go desse período, os profissionais amar-

garam vários anos sem reajuste salarial

algum, nem ao menos a reposição in-

flacionária. A pergunta óbvia: será pos-

sível manter educação com qualidade

nessas circunstâncias?

E, como se deu o financiamen-

to, nesse período? Em 2000, o orçamen-

to do CEETEPS correspondeu a 0,65

% da cota-parte do ICMS estadual; em

2009, a 1,73 % do mesmo referencial, o

que significou um incremento por um

fator 2,6 apenas, abaixo das expansões

efetuadas no período. Contudo, o que

chama atenção é a repartição desse orça-

mento entre as várias alíneas que o cons-

tituem: se, em 2000, o item Pessoal cor-

respondia a 92 % dos recursos do orça-

mento, em 2009, esse item havia sido de-

gradado a representar apenas 57 % do

total. É impossível não concluir, daí, que

a expansão está se dando às custas dos

trabalhadores da instituição. De fato, 25

% do orçamento de 2009, o qual já não

havia crescido em proporção direta ao

aumento das matrículas, estão consigna-

dos a investimento, ou seja, às próprias

edificações e ao seu aparelhamento defi-

nitivo, verba que deveria ter vindo como

suplementação adicional. Dentro desse

orçamento há ainda uma cota de 17 %,

apenas um pouco maior do que a histó-

rica, para o custeio da instituição expressi-

vamente ampliada.  Assim, a média sala-

rial, que deveria seguir em sintonia com

os aumentos da UNESP, vem se man-

tendo no CEETEPS muito abaixo da

média nas universidades estaduais de São

Paulo; a introdução de bônus, a partir de

2001 e à semelhança dos seus deletérios

análogos na rede de Educação Básica

estadual, não ameniza esses dados.

Descontando do orçamento glo-

bal do CEETEPS de 2009, que foi de

apenas 992 milhões de reais, os 25 % cor-

respondentes à parte física da ampliação

e dividindo o resultado pelo número de

alunos das ETEs, somado ao das FA-

TECs, que é de, impressionantes, 187 mil,

obtemos o valor investido pelo governo
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do estado por aluno. Des-

cobrimos, assim, que, em

média, foi destinado a cada

estudante o absolutamente

insuficiente valor de menos

de 4 mil reais (mais precisa-

mente, R$ 3,92 mil, por es-

tudante), por ano. Se não

houver um incremento

substancial nessa quantia –

e rapidamente!! - é quase

certo que a boa fama do

ensino do CEETEPS não

consiga sobreviver por mui-

to tempo. Vale informar

que a educação profissiona-

lizante costuma ser financi-

ada com entre 40 e 50 %

do PIB/capita, o que cor-

responde, para São Paulo,

a cerca de 12 mil reais, ou

seja, a praticamente ao tri-

plo do que o governo lhe

vem destinando.

7. O Estado de São
Paulo – valorização

da Educação?
Feita a análise do caso específico

do ensino público técnico e tecnológico

no estado, vamos fazer uma breve incur-

são nos outros níveis e modalidades de

Educação, em São Paulo.

Apesar de continuar sendo o es-

tado mais rico da federação, São Paulo

reproduz, em muitos aspectos, a realida-

de do restante do país quanto à situação

educacional. Assim, por exemplo, a re-

dução do número de concluintes nos en-

sinos fundamental e médio, ocorrido no

país como um todo, ao longo da década

de 2000, ocorreu também em São Pau-

lo, redução essa que deve ser atribuída à

atuação do governo estadual e dos mu-

nicípios paulistas. Para dar idéia da dimen-

são dessa redução e, portanto, do aumen-

to da exclusão em São Paulo, vamos ci-

tar os números: entre 2001 e 2010, o nú-

mero de conclusões no ensino fundamen-

tal foi reduzido em cem mil, apesar do

aumento da população na faixa etária cor-

respondente, ao final desse nível de ensi-

no. Assim, a taxa de evasão chega, atual-

mente, a cerca de 20%, ou seja, a cada

ano mais do que cem mil pessoas aban-

donam o sistema escolar regular antes,

mesmo, de completarem o ensino fun-

damental. Isso é inadmissível, pois cons-

titui um forte fator de exclusão social e

das oportunidades de trabalho, agora e,

de forma ainda mais acentuada, no futu-

ro. No mesmo período, o número de

concluintes do ensino médio no estado

de São Paulo também caiu em cerca de

20%, enquanto a população, na faixa etá-

ria correspondente ao seu término, au-

mentou de 20%. Assim, a taxa de jovens

que deixam a escola sem o ensino médio

completo é da ordem de 45%, valor to-

talmente inaceitável e incompatível com

a realidade do estado. Afora a situação

numérica, todos que lidamos com ques-

tões educacionais lamentamos profunda-

mente os resultados de um ensino de qua-

lidade questionável: a imensa fração de

jovens, que embora tenham concluído

alguma etapa do ensino formal, perma-

necem o que hoje costuma ser denomi-

nado um analfabeto funcional.
Os investimentos por estudante

no Brasil são baixíssimos, em compara-

ção com outros países, quando

tomamos como referência a

renda per capita, em especial se

forem consideradas as necessi-

dades de consolidação do sis-

tema, conforme já viemos ar-

gumentando ao longo desse

texto, Essa mesma situação

ocorre em São Paulo, e de for-

ma ainda mais grave, tanto na

rede estadual como nas redes

municipais. O Fundeb de 2010

para o Estado de São Paulo foi

de aproximadamente R$ 2.400,

correspondendo a menos do

que 10% da renda per capita do

estado. Esse valor é absurda-

mente baixo e menor do que a

metade do que se aplica, tipica-

mente, em nível internacional.

Em comparação com a renda

per capita, é menor até mesmo

do que a média dos demais es-

tados, usualmente tomados

como tendo menores possibi-

lidades econômicas.

Contudo, há um aspec-

to em que a realidade educacional paulis-

ta é ainda bem pior do que no restante

do país: a privatização do ensino superi-

or. Em São Paulo, há apenas um estu-

dante no ensino superior público para

cerca de 220 habitantes, situação muito

pior do que nos demais estados, onde há

um estudante em instituição pública para

cada 120 habitantes.

Quando comparamos as vagas

públicas nos cursos de graduação com

os concluintes do ensino médio, nova-

mente verificamos que a situação paulis-

ta é cerca de duas vezes pior do que nos

demais estados: temos uma vaga pública

para cada oito concluintes, contra uma

vaga para cada quatro concluintes como

média nos demais estados. Quanto à

porcentagem de matrículas no ensino

superior privado, novamente São Paulo

se mostra em situação muito pior do que

os demais estados: 87 % aqui, contra

70 % no restante do país.

Como São Paulo ainda é aque-

le estado com maiores possibilidades

econômicas, sob o ponto de vista do

orçamento governamental, devemos
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concluir que essa privatização é resulta-

do de uma política explícita, levada a

efeito tanto pelo governo estadual como

pelo governo federal.

Assim, o descaso com a educa-

ção pública, de qualidade e comprome-

tida com as necessidades e anseios da

população, é notório em todo o país, mas

mais marcante ainda em São Paulo, cujos

governos estaduais das últimas décadas

têm se alinhado com as políticas neolibe-

rais mais daninhas. E, certamente, a res-

trição de recursos é a forma mais con-

creta de implantação dessas políticas. Os

gastos públicos com educação em São

Paulo, feitos pelos municípios, pelo go-

verno estadual e pela União, estão abai-

xo da média nacional quando tomamos

o PIB como comparação.

Nesse contexto, a carência de

recursos encontrada no CEETEPS, cujo

orçamento anual é da ordem de 1% do

orçamento total do governo estadual e

inferior a 0,1 % do PIB paulista, embora

prenuncie que, em médio prazo, o esta-

do está a caminho de perder sua supre-

macia industrial, pode não surpreender.

A continuada deterioração das condições

de trabalho, de ensino e de aprendiza-

gem nas unidades desse Centro pode, até

mesmo, fazer parte de um propósito de

procurar alinhá-lo às outras políticas ne-

oliberais em curso no estado.

É preciso ter em mente que a

política de descaso com os interesses da

enorme maioria da população tem como

origem a pequena participação do setor

público na economia brasileira, o que está

em sintonia com o ideário neoliberal.

Assim, os gastos públicos totais no Bra-

sil, feitos pelos municípios, estados e

União, estão pouco acima de 30% do PIB

nacional, valor significativamente abaixo

do que observamos nos países que man-

tém um sistema público – educação, saú-

de, previdência, justiça, segurança, inves-

timentos em infra-estrutura etc. – ade-

quado às necessidades das pessoas e que

respeite as condições materiais objetivas

oferecidas pelo país. Se essa situação é

grave no Brasil, ela é muito mais grave

ainda no estado de São Paulo, se tomar-

mos o PIB estadual como indicador das

reais possibilidades. Em outras palavras,

as bases econômicas de arrocho do se-

tor público são a conivência com a sone-

gação, com as isenções e os abatimentos

fiscais injustificados socialmente, as bai-

xas alíquotas de impostos diretos cobra-

das dos mais ricos e os impostos prati-

camente nulos sobre o patrimônio. E esse

arrocho é transferido, por nossos gover-

nantes, diretamente à população, quando

da execução dos orçamentos anuais da

respectiva esfera federada.

8. A Proposta de Plano Nacional
de Educação – mais expansão

sem financiamento?
Como a história nos ensina, a

ausência de financiamento é suficiente

para inviabilizar um bom sistema edu-

cacional. Desse modo, de saída, é preci-

so destacar que confundem a popula-

ção aqueles que proclamam que os re-

cursos alocados à Educação existem e

são suficientes, apenas seriam mal-apli-
cados, ou seja, seriam desperdiçados e,

além disso, que a corrupção se apropria

de boa parte deles. Ora, esse tipo de dis-

curso é totalmente inaceitável.

Primeiro, o problema de desper-

dício de que se fala, quando existe não é

um fator relevante, como o demonstram

as comparações internacionais, que sem-

pre colocam o Brasil na rabeira do in-

vestimento por aluno; além disso, é co-

nhecido que grande parte dos recursos

debitados nas alíneas de educação dos go-

vernos, em particular nos estados e mu-

nicípios, não é, de fato, recurso destina-

do à educação, mas, sim, a outras finali-

dades e inapropriadamente incluído na-

quela alínea. Citar, em documentos ofici-

ais, que o Brasil, hoje, estaria aplicando 5

% de seu PIB na Educação não corres-

ponde à realidade, pois nesse montante

estão incluídas aposentadorias, além de

despesas que, na verdade, deveriam ser,

pelo menos em parte, da área da Saúde,

como a alimentação de estudantes e os

hospitais universitários ou, em especial no

caso da Educação Tecnológica e Superi-

or, da área da Ciência e Tecnologia ou,

ainda, da área da Cultura (por exemplo,

os museus, orquestras, rádios, jornais,

editoras etc., mantidos por universidades)

etc. Portanto, essa é uma situação a ser

modificada, apresentando o número cor-

reto para comparações internacionais.

Segundo, quanto à corrupção,

ela é coisa que deve ser combatida, ime-

diatamente ao ser constatada; não vale

apenas citá-la para justificar a redução

dos gastos públicos, já tão pequenos no

Brasil e em especial em São Paulo, quan-

do comparados com o que ocorre mun-

do a fora. Quando se apela para a exis-

tência da corrupção, na tentativa de jus-

tificar o não aumento dos recursos para

as áreas sociais, como a educação, a saú-

de ou o sistema previdenciário - e, na

prática, nada se faz para combatê-la -

isso é um claro sinal de que há a preten-

são de continuar com o arrocho finan-

ceiro daquelas áreas, em detrimento da

qualidade dos serviços prestados à po-

pulação. O fato é que os recursos aloca-

dos, em particular, à Educação são in-

suficientes, para todos os níveis.

E é dentro desse contexto que,

às vésperas do Natal de 2010, o Minis-

tério da Educação (MEC) brindou o país

com uma proposta para um novo Pla-

no Nacional de Educação (PNE), o Pro-

jeto de Lei 8.035/2010, que, infelizmente,

continua tentando escamotear a realida-

de do financiamento insuficiente. As vin-

te metas lá contidas, quase todas de ex-

pansão do sistema – e de grande monta

-, parecem muito positivas a um olhar

desavisado. O nó górdio contido na

Meta 20, a única que se refere a recursos

a serem investidos, em todos os níveis e

modalidades da Educação, apenas é per-

O país está
desperdiçando as

potencialidades de sua
juventude e seus

melhores talentos.
Não haverá o belo
futuro, tão sonhado

há gerações, sem uma
mudança de rumo.
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cebido por quem já se debruçou sobre

o financiamento público. Após alarde de

que os recursos estão sendo referencia-

dos no PIB, como muitos têm propos-

to, o MEC aponta o insuficiente valor

de 7 % desse referencial, a ser alcança-

do apenas em 2020!

Pressionado pela Câmara dos

Deputados, o MEC acabou por enviar

um arremedo de diagnóstico da situação

educacional – considerado pelos depu-

tados, e por todos, como necessário

para saber a partir de qual base as metas

eram projetadas - e uma Planilha de de-

talhamento, informando como preten-

de distribuir os 2 % adicionais do PIB

entre as muitas metas. Ambos os docu-

mentos foram enviados para a Comis-

são Especial designada para sua análise,

meses depois de iniciada a tramitação

do Projeto de Lei e apenas podem ser

encontrados na página dessa Comissão,

no estranho link “Estudos”. Essa Plani-
lha, finalmente, teve que escancarar aqui-

lo que os estudiosos do financiamento

já haviam lido nas linhas e entrelinhas das

estratégias apontadas pelo governo fe-

deral para cada uma das metas. Os im-

portantes objetivos de expansão preten-

dem ser alcançados por maiores aber-

turas ao setor privado, em todos os ní-

veis. Em especial, na Educação Superi-

or é proposto que três quartos das 5,3

milhões de matrículas adicionais sejam

cobertas pelo já desproporcional setor

privado. Do quarto restante, apenas

metade das matrículas está planejada

para ser atendida por graduação públi-

ca presencial, logo um oitavo da expan-

são está explicitamente prevista para

ocorrer nas instituições públicas por

meio do EAD. Quanto da enorme fa-

tia das privadas também pode ser sim-

plesmente oferecido em EAD não está

prescrito. E, para tudo isso, o governo

federal promete reforço ao ProUni e ao

FIES! Por fim, o ensino técnico mere-

ceu um Pronatec, com viés parecido.

O mais impressionante é que não

faltam vagas no ensino superior privado;

pelo contrário. O número de vagas em

cursos superiores é maior mesmo do que

o número de concluintes do ensino mé-

dio, ilustrando, claramente, a estratégia das

instituições privadas que, controlando

essas vagas, têm um enorme poder de

pressão sobre os governos e as usam de

forma totalmente mercantil. A razão can-

didato para cada vaga, no setor privado,

estava no ano de 2009 – o último para o

qual temos atualmente dados do Inep –

em 0,97, portanto não há sequer necessi-

dade de vestibular. Notemos que, na prá-

tica, essa relação candidato-vaga pode ser

ainda bem menor, uma vez que uma

mesma pessoa pode se candidatar a mais

do que uma vaga e instituição.

9. Conclusão
Os sistemas educacionais brasi-

leiros são extremamente precários, em

todos seus aspectos. A situação em São

Paulo não é diferente. Na Educação Bá-

sica essa precariedade se manifesta tan-

to em termos quantitativos – baixo aten-

dimento na educação infantil e altíssimas

taxas de evasão nos ensino fundamental

e médio – como qualitativos, estes últi-

mos revelados pelas altas taxas de anal-

fabetismo funcional, reconhecidas pelo

próprio MEC, ao formular a Meta 9,

no PNE (2011-2020) proposto. O ensi-

no técnico e tecnológico tem sido des-

viado de seu rumo e pode, rapidamen-

te, sofrer a perda da boa reputação, que

ainda sustenta, se não receber os recur-

sos adequados, na proporção das ex-

pansões verificadas, tanto na esfera fe-

deral quanto, e especialmente, no esta-

do de São Paulo. No ensino superior, a

precariedade se caracteriza pela baixa

oferta de ensino público, em especial no

estado de São Paulo, cerca de metade

do que se observa nos demais Estados,

qualquer que seja a forma de compara-

ção (em relação à população total, ao

número de vagas por concluinte do en-

sino médio ou a participação pública em

relação à privada).

Avaliamos que essas característi-

cas do ensino público, tanto no Brasil

quanto em São Paulo, têm origem em

políticas sociais da União e do estado, que

não respeitam as necessidades da maio-

ria da população e se concretizam, tam-

bém, em ações dos governos municipais

(com algumas poucas exceções). São Pau-

lo, no entanto, consegue, sob muitos as-

pectos, ser o precursor nesse tipo de

política ou aplicá-la de modo mais efeti-

vo. Assim, encontramos problemas gra-

ves em qualquer região ou município que

examinemos, em qualquer nível educaci-

onal e em qualquer tipo de ensino (pro-

pedêutico, técnico, tecnológico, superior,

de jovens e adultos etc.).

O país está desperdiçando as

potencialidades de sua juventude e seus

melhores talentos. Não haverá o belo

futuro, tão sonhado há gerações, sem

uma mudança de rumo. A raiz dessa si-

tuação é a mesma e afeta o país como

um todo: a falta de recursos públicos

investidos na Educação. E, este investi-

mento, comparativamente ao PIB esta-

dual, apresenta, em São Paulo, uma re-

lação ainda mais desfavorável do que

nos demais estados.

Assim, só reverteremos a situa-

ção da educação em São Paulo e no Bra-

sil se alterarmos, significativamente, seu

financiamento. E, se em nível nacional

reivindicamos 10% do PIB, essa reivin-

dicação deve ser de igual monta em qual-

quer um dos estados: que tenhamos 10%

do PIB estadual dirigido à educação, para

demonstrar, com ações efetivas, que pri-

orizamos a Educação.
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Este artigo apresenta algu-

mas considerações sobre o teor do

projeto de lei (PL) proposto pelo

governo federal à Câmara dos De-

putados (PL nº 8.035, 15/12/2010)

para o novo Plano Nacional de

Educação (PNE) e faz alguns ques-

tionamentos, de ordem mais geral,

tendo como baliza os conteúdos do

PNE – Proposta da Sociedade Bra-

sileira (II Congresso Nacional de

Educação – II Coned, Belo Hori-

zonte/MG, 1997)1 , com o objetivo

de estimular a curiosidade do leitor

sobre essa importante peça de pla-

nejamento educacional e, se possí-

vel, o seu engajamento na construção de

um PNE 2011-2020 que, no contexto

Metas genéricas e falta de dianóstico
comprometem PNE *

Por César Augusto Minto e Maria
Aparecida Segatto Muranaka **

O PL 8.035/2010 proposto pelo governo, que institui o Plano Nacional de
Educação (PNE) 2011-2020, veio desacompanhado de um diagnóstico,
essencial à definição das metas e estratégias a serem adotadas. O PNE

2011-2020 não assume a construção de um efetivo Sistema Nacional de
Educação; propõe “ampliar progressivamente o investimento público em
educação até atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB”, ignorando
assim o índice defendido pelo FNDEP e reafirmado pela Conae 2010, de

10% do PIB; e suas metas são genéricas e carecem de detalhamento

* Artigo originalmente publicado na revista Adusp, nº 50, de junho 2011.

** César Augusto Minto é professor da Faculdade de Educação da USP e membro da diretoria da
Associação dos Docentes da USP (Adusp).

Maria Aparecida Segatto Muranaka é professora da Unesp de Rio Claro e ex-dirigente da Associação dos Docentes da
Unesp (Adunesp)

atual, melhor contemple os interesses da

maioria da população brasileira.

Curiosamente, o PL proposto

pelo governo veio desacompanha-

do de um diagnóstico objetivo, que

contribua para elucidar as condições

reais às quais tem sido submetida a

educação no país, considerando seus

dois níveis — educação básica (edu-

cação infantil, ensinos fundamental

e médio) e educação superior (gra-

duação e pós-graduação) — e as

modalidades que os permeiam: edu-

cação profissional, educação espe-

cial, educação no campo, educação

de jovens e adultos (EJA), educa-

ção de populações indígenas e qui-

lombolas, educação de crianças e

jovens em situação de risco etc.

Esse diagnóstico é essencial para

1 Cabe lembrar que o PNE – Proposta da Sociedade Brasileira foi fruto de ampla discussão, por regiões, em todo o territó-
rio nacional, tendo sido sistematizado no II Congresso Nacional de Educação (II Coned, Belo Horizonte/MG, 9/11/1997)

e depois transformado no PL n° 4.155/1998 na Câmara dos Deputados.
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servir como ponto de partida e para em-

basar a definição de diretrizes, metas e es-

tratégias a serem adotadas, no caso para a

década de 2011-2020, com vistas a avan-

çar no atendimento do direito social de

todos à educação ou, pelo menos, à edu-

cação escolar de boa qualidade. Assim sen-

do, tal omissão é incompreensível, em se

tratando de uma peça de planejamento, e

contribui para levantar suspeitas generali-

zadas acerca das reais intenções de quem

propõe o referido PL.

O governo federal optou por

apresentar um plano literalmente “enxu-

to”: são apenas 12 artigos, acrescidos de

um Anexo com 20 metas2 , o que pode

suscitar no leitor a percepção de que o

governante tem, na área, foco em ações

prioritárias e, mais, que tais ações sejam

de interesse de toda a população. Mas

não é lícito desconhecer que, em geral,

essa postura tem se configurado como

pretexto para a adoção de metas genéri-

cas, difíceis de serem acompanhadas pe-

los setores organizados da sociedade, em

especial se não contiverem prazos de cum-

primento intermediários e finais. Exem-

plo recente de opção semelhante: no Es-

tado de São Paulo, o Plano Plurianual

(PPA)3  apresentado pelo governo José

Serra continha tão-somente 10 metas! O

citado PPA é, sem dúvida, um plano qua-

drienal “enxuto”, também no sentido fi-

gurado, à prova de qualquer controle

social e, na prática, foi tomado como

substituto do Plano Estadual de Educa-

ção (PEE), cuja elaboração e tramitação

o governo fez questão de desdenhar4 .

Assim, cabe questionar, tanto do

ponto de vista formal como político, a

opção feita pelo governo, pois ela pode

suscitar dúvidas quanto ao pertencimento

do Anexo: afinal, fará ou não parte do

corpo da lei? (questionamento feito por

militantes na área da educação); contu-

do, não podem pairar dúvidas quanto à

completude entre corpo da lei e Anexo,

pois logo no seu artigo 1° menciona-se:

“Fica aprovado o Plano Nacional de

Educação (...) constante do Anexo des-

ta Lei (...)”, o que permite argumentar

que o plano propriamente dito é o que

consta do Anexo. Afora isso, na medi-

da em que o texto do PL a ser transfor-

mado em lei menciona as metas, por

exemplo, nos seus artigos 3°, 4°, 5° e

7°, além de o artigo 7° fazer menção às

estratégias, concluímos não caber dúvi-

da quanto à questão.

Ademais, o PL 8.035/2010 é tão

“enxuto” que deixou de tratar do Siste-

ma Nacional de Educação (SNE), tema

central da Conferência Nacional de Edu-

cação (Conae-2010), da qual o estafe de

governo teve participação ativa; além de

ignorar várias das propostas explicitadas

no seu documento final. Também é

oportuno registrar que, de acordo com

a Confederação Nacional dos Trabalha-

dores em Educação (CNTE),

“[...] uma primeira crítica à propos-

ta do MEC provém da estrutura

puramente colaborativa (associativa)

transposta do Plano de Desenvol-

vimento da Educação [PDE] para o

PNE, a qual, mesmo prevendo que

Estados, Distrito Federal e Municí-

pios, [...] constituam seus respecti-

vos planos de educação no prazo de

1 (um) ano, não os obriga a elabora-

rem tais planos ou mesmo a perse-

guirem as metas e estratégias do

PNE — mesmo com os preceitos

dos arts. 10, III e 11, I da Lei 9.394/

96 (LDB).”5

Os incisos I, II, IV, V, VII e VIII

do artigo 2° do PL repetem incisos do

artigo 214 da Constituição Federal (CF/

1988), mas, curiosamente, não repetem

os incisos III (“superação das desigual-

dades educacionais”) e VI (“promoção

da sustentabilidade sócio-ambiental”). Por

certo, a curiosidade diz respeito ao fato

de repetir alguns incisos, mas outros não;

nesse caso, se talvez seja compreensível

deixar de fora, por exemplo, o conteú-

do do inciso VI, por tratar-se de uma

peça de planejamento educacional, o

mesmo não se pode dizer de omitir a

expressão “superação das desigualdades

educacionais” (inciso III), não é?

Dois incisos do artigo 2° do PL

repetem o artigo 206 da CF/1988: o in-

ciso IX, com uma redação mais geral,

“valorização dos profissionais da educa-

ção”, e o inciso X, retomando a redação

original (“gestão democrática do ensino

público, na forma da lei”), avança (“di-

fusão dos princípios da equidade, do res-

peito à diversidade e a gestão democrá-

tica da educação”), pois seu segmento

inicial acrescenta prerrogativas previstas

em lei, enquanto seu segmento final am-

plia a concepção de gestão, agora não

mais restrita ao ensino público, mas sim

abrangendo toda a educação.

A dúvida tratada anteriormen-

te pode e deve ser evitada de forma

simples, basta que os artigos 3º e 4º

deixem claro que o Anexo faz parte do

corpo da Lei, evitando todo e qualquer

possível questionamento, tanto duran-

te como após a eventual aprovação do

PL 8.035/2010.

O artigo 5º, por mais interessante

que possa parecer, deve estar em conso-

nância com o inciso VI do artigo 214 da

2 As 20 metas se desdobram em 171 estratégias: meta 1, nove estratégias; 2, 12 estratégias; 3, 12 estratégias; 4, seis estratégias;
5, cinco estratégias; 6, seis estratégias; 7, 25 estratégias; 8, sete estratégias; 9, cinco estratégias; 10, oito estratégias; 11, dez es-

tratégias; 12, 16 estratégias; 13, sete estratégias; 14, nove estratégias; 15, dez estratégias; 16, cinco estratégias; 17, três estratégi-
as; 18, nove estratégias; 19, duas estratégias; e 20, seis estratégias.

3 Referimo-nos à Lei nº 13.123, de 8 de julho de 2008 (Plano Plurianual – PPA 2008-2011), item 2.1 Educação, p. 46-49.
4 Setores organizados da sociedade na área da educação elaboraram o Plano Estadual de Educação – Proposta da Sociedade Paulis-
ta (PL nº 1.074/2003, PEE-PSP), até hoje engavetado na Assembléia Legislativa do Estado. Conteúdos e método de construção do

PEE-PSP valem a pena ser conhecidos.
5 CNTE, “Análise do PNE (MEC) e emendas ao PL 8.035/2010”, mimeo (acompanha o ofício 066/2011 – PR-CNTE, que convida

para o “Seminário sobre o Plano Nacional de Educação”, Brasília, 24/2/2011).
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CF/1988 (incluído pela EC nº 59, de

2009): “estabelecimento de meta de apli-

cação de recursos públicos em educação

como proporção do produto interno

bruto” (PIB), portanto, argumentamos

que deve contemplar a bandeira históri-

ca do Fórum Nacional em Defesa da

Escola Pública (FNDEP) e mencionar:

“A meta de ampliação progressiva do

investimento público em educação deve
chegar a 10% do PIB nacional em 2020 e
será avaliada no quarto ano de vigência

dessa Lei, podendo ser revista, confor-

me o caso, para atender às necessidades

financeiras do cumprimento das demais

metas do PNE 2011/2020” (o trecho em

itálico é acréscimo nosso).

O conteúdo do artigo 6º atende

também proposta do FNDEP, mas fica

mais completo explicitado da seguinte

forma: “A União deverá promover, em
conjunto com os estados, o Distrito Federal e
os municípios, a realização de pelo menos

duas conferências nacionais de educação

até o final da década, com intervalo de

até quatro anos entre elas, com o objeti-

vo de avaliar e monitorar a execução do

PNE-2011-2020 e subsidiar a elabora-

ção do Plano Nacional de Educação para

o decênio de 2021-2030” (acréscimos

nossos). O parágrafo único desse mes-

mo artigo 6º deve ter a seguinte redação:

“O Fórum Nacional de Educação, com
constituição e atribuições a serem definidas
em lei, instância de Estado vinculada ao
Ministério da Educação, articulará e co-

ordenará as Conferências Nacionais de

Educação previstas no caput” (acréscimos

nossos).6

O artigo 7º apresenta um pro-

blema, recorrente nos últimos anos, que é

o de mencionar a expressão “regime de

colaboração” entre os entes federados,

mas não definir seu significado, o que de-

lega às esferas administrativas, que são au-

tônomas, sua interpretação. Isso pode re-

sultar desde em colaboração/cooperação

efetiva, em especial se o comando dessas

administrações estiver a cargo das mes-

mas forças políticas, até em não colabo-

ração, tornando inócua a referida expres-

são, sem esquecer as nuances entre os in-

terstícios dessa polarização. Ou seja, o PL

do governo não se preocupou, de fato,

com o tratamento dessa questão, o que

pode ocasionar o mesmo descompasso

havido entre os entes federados durante a

vigência do PNE 2001-2010.

Os conteúdos dos três parágra-

fos do artigo 7º são oportunos e não-

excludentes, mas por certo não estarão

isentos das conseqüências do vazio trazi-

do pela expressão “regime de colabora-

ção”; já no que se refere ao § 3º, embora

preveja a implementação da educação

escolar indígena “(...) que considere os

territórios étnico-educacionais e (...) es-

tratégias que levem em conta as especifi-

cidades socioculturais e lingüísticas de

cada comunidade, promovendo a con-

sulta prévia e informada a essas comuni-

dades”, além do aspecto mencionado

anteriormente, nada diz sobre a respon-

sabilidade por tal consulta, que pode não

se concretizar, ficando apenas como re-

gistro de uma vontade, um desejo.

O artigo 8º preconiza uma ne-

cessidade: “Os Estados, o Distrito Fe-

deral e os Municípios deverão elaborar

seus correspondentes planos de educa-

ção, ou adequar os planos já aprovados

em Lei, em consonância com as diretri-

zes, metas e estratégias previstas no

PNE – 2011/2020, no prazo de um ano

contado da publicação desta Lei”. Mas

não prevê nenhum mecanismo de san-

ção, caso tais planos deixem de ser ela-

borados, o que nos leva a crer que esses

entes federados poderão continuar a

prescindir dessas peças essenciais de pla-

nejamento educacional estratégico, como

já argumentamos.

Os dois parágrafos do artigo 8º

tratam de preocupações importantes,

respectivamente, com as necessidades

específicas das populações do campo e

de remanescentes de quilombos, de

modo a garantir equidade educacional (§

1º); e com a garantia do atendimento às

necessidades educacionais específicas da

educação especial, de forma que a inclu-

são se dê nos dois níveis educacionais e

em todas as etapas e modalidades de

ensino (§ 2º). Mas, novamente, salta aos

olhos a incoerência entre discurso e inici-

ativa, a não ser que acreditemos que a

simples menção dessas preocupações no

texto legal seja suficiente para sensibilizar

as demais esferas de governo, o que não

tem acontecido.

O artigo 9º estabelece que todas

as esferas administrativas aprovem, nos

seus respectivos âmbitos, leis que regula-

mentem a gestão democrática no prazo

de um ano após a publicação do PNE

2011-2020. Por certo, trata-se de uma

definição importante, pois sabemos há

muito tempo que a gestão democrática,

com a garantia de participação de todos

os envolvidos no processo educacional,

aumenta a chance de consecução de ob-

jetivos, metas e estratégias. Contudo, cabe

lembrar também que a defesa desse que-

sito tem encontrado muita resistência dos

governantes, inclusive dentro das univer-

sidades, e é por essa razão que estamos

sujeitos ainda hoje à imposição de mu-

danças unilaterais na carreira e a uma com-

posição dos órgãos colegiados que se-

quer respeita a LDB (como na USP); à

ausência de concursos públicos de efeti-

vação (como na Unesp e na Unicamp); à

criação do programa Universidade Vir-

6 Proposta feita a partir de reuniões do Grupo de Trabalho em Educação da Adusp (GT Educação)
ocorridas em março de 2011.

A nosso ver, o artigo 5º do
PL 8.035/2010 deve

contemplar a bandeira
histórica do Fórum Nacional

em Defesa da  Escola
Pública (FNDEP) e

mencionar: ‘A meta de
ampliação progressiva do

investimento público
em educação deve chegar a

10% do PIB em 2020’
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tual do Estado de São Paulo (Univesp)7 ;

à introdução indiscriminada de cursos

por meio do ensino à distância e a tantas

outras expressões de autoritarismo e con-

centração de poder nas mãos de poucos.

O artigo 10 explicita, correta-

mente, aquilo que se espera de todas as

esferas da administração pública (União,

Estados, Distrito Federal e Municípios):

a convergência de suas peças de planeja-

mento, ou seja, de seus planos plurianu-

ais (PPA), diretrizes orçamentárias (LDO),

orçamentos anuais (LOA) e orçamentos

públicos municipais, de forma a garantir

destinações orçamentárias coerentes com

as diretrizes, metas e estratégias que cons-

tam de seus respectivos planos de edu-

cação: nacional, estaduais, distrital e mu-

nicipais. Mas, observada a tradição bra-

sileira, é oportuno sugerir intenso con-

trole social sobre tais peças de planeja-

mento, se quisermos aumentar a chance

de sucesso dessa empreitada, pois não é

lícito ignorar, inclusive, a contumaz vigên-

cia do mote “façam o que eu digo e não

o que eu faço”.

O artigo 11 explicita a opção do

Executivo de adotar o Índice de Desen-

volvimento da Educação Básica (IDEB),

calculado pelo Instituto Nacional de Es-

tudos e Pesquisas Educacionais (INEP,

vinculado ao Ministério da Educação),

com base nos “dados de rendimento es-

colar apurados pelo censo escolar da

educação básica, combinados com os

dados relativos ao desempenho dos es-

tudantes apurados na avaliação nacional

do rendimento escolar”. Cabe questio-

nar se, isolado, tal índice constituiria ins-

trumento adequado e suficiente para

“avaliar a qualidade do ensino”, confor-

me se afirma, mesmo considerando a

declaração de que o INEP “empreende-

rá estudos para desenvolver outros indi-

cadores de qualidade relativos ao corpo

docente e à infra-estrutura das escolas da

educação básica”. Ademais, o PL do

governo é totalmente omisso no que se

refere a quais instrumentos seriam utili-

zados para avaliar a qualidade da educa-

ção superior, que inclui os cursos de gra-

duação e de pós-graduação.

Por conta da restrição natural de

espaço, optamos por apresentar as 20

metas do PL, cada uma delas seguida de

breve consideração propositiva (em itá-

lico), buscando sintetizar aspectos centrais,

com base nas discussões do GT Educa-

ção da Adusp e considerando as demais

contribuições analíticas a que tivemos aces-

so: em especial as da Campanha Nacio-

nal pelo Direito à Educação e as do já

citado documento da CNTE.

1. Universalizar, até 2016, o atendimento

escolar da população de 4 e 5 anos, e

ampliar, até 2020, a oferta de educação

infantil de forma a atender a 50% da

população de até 3 anos.
- Universalizar, até 2016, o atendimento es-
colar da população de 4 e 5 anos de idade e,
nesse mesmo prazo, atender plenamente à
demanda da sociedade por educação infantil
da população de até três (3) anos de idade, na
rede pública.

2. Universalizar o ensino fundamental

de nove anos para toda a população

de 6 a 14 anos.
- Universalizar o ensino fundamental regu-
lar para toda a popu-
lação de 6 a 17 anos
até 2015.
(Observação: trata-

se de um direito

universal, cabendo

questionar a prática,

que tem sido con-

tumaz, de encami-

nhamento indiscriminado e precoce de

jovens à EJA).

3. Universalizar, até 2016, o atendimen-

to escolar da população de 15 a 17 anos

e elevar, até 2020, a taxa líquida de ma-

trículas no ensino médio para 85%, nes-

sa faixa etária.
- Universalizar, até 2016, o atendimento
escolar da população de 15 a 17 anos e ele-
var a taxa líquida de matrículas no ensino
médio nessa faixa etária para 70% em 2016
e 90% em 2020.

4. Universalizar, para a população de 4 a

17 anos, o atendimento escolar aos estu-

dantes com deficiência, transtornos glo-

bais do desenvolvimento e altas habili-

dades ou superdotação na rede regular

de ensino.

- Acrescentar no final, após vírgula: reali-
zando o censo específico.

5. Alfabetizar todas as crianças até, no

máximo, os oito anos de idade.

- Substituir por: Estruturar o ensino fun-
damental de nove anos com foco na organi-
zação de ciclo de alfabetização com dura-
ção de três anos, a fim de garantir a alfabe-
tização plena de todas as crianças, no má-
ximo, até o final do terceiro ano.
(Observação: a estratégia 5.1, ligeira-

mente modificada, foi aqui transforma-

da em meta 5).

6. Oferecer educação em tempo integral

em 50% das escolas públicas de educa-

ção básica.
- Oferecer educação em tempo integral para
20% dos estudantes das escolas públicas de
educação básica em 2015 e 50% em 2020.

7. Atingir as seguintes médias nacionais

para o IDEB:

- Substituir por: Fomentar a qualidade do
ensino nos seus dois níveis e em todas as suas
etapas e modalidades, assegurando a melho-
ria do fluxo escolar e a aprendizagem dos
estudantes.

8. Elevar a escolaridade média da popula-

ção de 18 a 24 anos de modo a alcançar

mínimo de 12 anos de estudo para as po-

pulações do campo, da região de menor

escolaridade no país e dos 25% mais po-

bres, bem como igualar a escolaridade

média entre negros e não negros, com vis-

7  Programa criado pelo Decreto nº 53.536, de 9 de outubro de 2008, com vistas a ampliar o número de
vagas nas três universidades estaduais paulistas por meio da utilização do Ensino à Distância (EàD).

IDEB 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Anos iniciais do
ensino fundamental 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0

Anos finais do
ensino fundamental 3,9 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5

Ensino médio 3,7 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2
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tas à redução da desi-

gualdade educacional.

- Substituir por: Ele-
var a escolaridade mé-
dia da população mai-
or de 15 anos de modo a
alcançar mínimo de 10
anos de estudo em 2015
e 12 anos de estudo em
2020, para as popula-
ções do campo, da região
de menor escolaridade
no país e dos 25% mais
pobres, bem como igua-
lar a escolaridade mé-
dia entre negros e não
negros, com vistas à re-
dução da desigualdade
educacional.

9. Elevar a taxa de alfabetização da po-

pulação com 15 anos ou mais para

93,5% até 2015 e erradicar, até 2020, o

analfabetismo absoluto e reduzir em 50%

a taxa de analfabetismo funcional.

- Substituir por: Elevar a taxa de alfabeti-
zação da população com 15 anos ou mais de
modo a acabar com o analfabetismo absoluto
até 2015 e, até 2020, reduzir em 50% a taxa
de analfabetismo funcional.

10. Oferecer, no mínimo, 25% das ma-

trículas de educação de jovens e adultos

na forma integrada à educação profissi-

onal nos anos finais do ensino fundamen-

tal e no ensino médio.

- Observação: manter a meta, mas excluir a
expressão “inclusive na modalidade de edu-
cação a distância”, que consta do final da es-
tratégia 10.38 .

11. Duplicar as matrículas da educação

profissional técnica de nível médio, asse-

gurando a qualidade da oferta.

- Substituir por: Elevar as matrículas da edu-
cação profissional técnica de nível médio, asse-
gurando que a rede pública corresponda, em
2015, a 60% e, em 2020, a 80% do total de
matrículas.

12. Elevar a taxa bruta de matrícula na

educação superior para 50% e a taxa lí-

quida para 33% da população de 18 a 24

anos, assegurando a qualidade da oferta.

- Substituir por: Elevar a taxa bruta de ma-
trícula na educação superior para 50% e a
taxa líquida para 33% da população de 18 a
24 anos, assegurando a qualidade da oferta e
a participação pública nas matrículas de pelo
menos 30%, em 2015, e 60% em 2020.

13. Elevar a qualidade da educação su-

perior pela ampliação da atuação de

mestres e doutores nas instituições de

educação superior para 75%, no míni-

mo, do corpo docente em efetivo exer-

cício, sendo, do total, 35% de doutores.

- Substituir por: Elevar a qualidade da
educação superior pela ampliação da atua-
ção de mestres e doutores nas instituições de
educação superior para 75%, no mínimo,
do corpo docente em efetivo exercício, sen-
do, do total, 35% de doutores, todos em Re-
gime de Dedicação Exclusiva (RDE) ao en-
sino, à pesquisa e à extensão universitária.

14. Elevar gradualmente o número de

matrículas na pós-graduação stricto sensu
de modo a atingir a titulação anual de 60

mil mestres e 25 mil doutores.

- Substituir por: Elevar gradualmente o nú-
mero de matrículas na pós-graduação stricto
sensu, na forma presencial e em instituições

públicas, de modo a atin-
gir a titulação anual de
50 mil mestres e 18 mil
doutores até 2015 e 60
mil mestres e 25 mil
doutores em 2020.

15. Garantir, em regi-

me de colaboração

entre a União, os Es-

tados, o Distrito Fede-

ral e os Municípios,

que todos os profes-

sores da educação bá-

sica possuam forma-

ção específica de nível

superior, obtida em

curso de licenciatura na

área de conhecimento em que atuam.

- Substituir por: Garantir, em regime de co-
laboração entre a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios, que todos os
professores da educação básica possuam for-
mação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura presencial na área de
conhecimento em que atuam, sendo que até
2015 pelo menos 80% dos professores já te-
nham alcançado este patamar.9

16. Formar 50% dos professores da edu-

cação básica em nível de pós-graduação

lato e stricto sensu, garantir a todos forma-

ção continuada em sua área de atuação.

- Substituir por: Ampliar a formação de
professores da educação básica em nível de
pós-graduação garan-
tindo a todos formação continuada em sua
área de atuação.

17. Valorizar o magistério público da

educação básica a fim de aproximar o

rendimento médio do profissional do

magistério com mais de onze anos de

escolaridade do rendimento médio dos

demais profissionais com escolaridade

equivalente.

- Substituir por: Valorizar o magistério pú-
blico da educação básica, garantindo igual ren-
dimento do profissional do magistério com
mais de onze anos de escolaridade ao rendi-

8 PL nº 8.035/2010, Estratégia 10.3 - Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em
cursos planejados de acordo com as características e especificidades do público da educação de jovens e adultos, inclusive na

modalidade de educação a distância.
9 Cabe lembrar as observações feitas anteriormente sobre a expressão “regime de colaboração”, nas considerações sobre o arti-
go 7° do PL nº 8.035/2010.9 Cabe lembrar as observações feitas anteriormente sobre a expressão “regime de colaboração”, nas

considerações sobre o artigo 7° do PL nº 8.035/2010.
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mento dos demais profissionais com mesma
escolaridade até 2015.

18. Assegurar, no prazo de dois anos, a

existência de planos de carreira para os

profissionais do magistério em todos os

sistemas de ensino.

- Observação: manter a meta, acrescen-

tando a expressão – e garantir o cumpri-
mento pleno da Lei nº 11.738, de 16 de julho
de 2008 (Lei do Piso Salarial Profissional).

19. Garantir, mediante lei específica apro-

vada no âmbito dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios, a nome-

ação comissionada de diretores de es-

cola vinculada a critérios técnicos de

mérito e desempenho e à participação

da comunidade escolar.

- Substituir por: Garantir, mediante lei es-
pecífica aprovada no âmbito dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, a no-
meação de diretores de escola com a partici-
pação da comunidade escolar.

20. Ampliar progressivamente o investi-

mento público em educação até atingir,

no mínimo, o patamar de 7% do produ-

to interno bruto do país.

- Substituir por: Ampliar progressivamen-
te o investimento público em educação até
atingir, no mínimo, o patamar de 7% do pro-
duto interno bruto do país, em 2013, poden-
do o percentual ser elevado, caso coincida com
a orientação disposta no art. 5º da presente
Lei, a 10% do PIB, em 2016, mantendo-se
esta porcentagem até que o paradigma pro-
posto por este Plano Nacional de Educação
seja consolidado.
- Observação: cá entre nós, prioridade

se traduz nos recursos destinados à área!

No processo de definição do

PNE 2001-2010 (Lei nº 10.172, de 09/

01/2001), setores organizados da socie-

dade, em especial da área de educação,

ciativa dos setores organizados da socie-

dade de elaborar uma proposta de PNE,

para além de sua importância enquanto

peça de planejamento, se deveu à certeza

de que não interessava ao governo ela-

borar um PNE, pois sem ele o Executi-

vo ficava livre de amarras na condução

da política educacional. Tanto é que só

face à ousadia da sociedade o governo

elaborou sua própria proposta, para se

contrapor ao PNE – Proposta da Socie-

dade Brasileira.

O contexto atual é diverso da-

quele e, embora o FNDEP tenha sido

recomposto recentemente, a nova con-

figuração de forças políticas não conse-

guiu se organizar, em tempo hábil, com

vistas a elaborar uma proposta mais

abrangente para o PNE 2011-2020.

Cabe registrar, contudo, que houve uma

iniciativa, consubstanciada na Conferên-

cia Nacional de Educação (Conae

2010)11 , da qual participaram muitas en-

tidades do FNDEP e de outros setores

sociais, incluindo segmentos governistas

e/ou internos ao próprio Ministério da

Educação (MEC), cujas propostas fo-

ram sistematizadas num Documento

Final. Paradoxalmente, embora a Conae

tenha sido convocada e patrocinada pelo

governo federal, as propostas do Do-

cumento Final foram pouco contempla-

das no PL em análise — um enigma a

decifrar, não é?

O PL 8.035/2010 tramita em

caráter conclusivo na Câmara dos De-

putados, e depois de aprovado pela co-

missão especial, “seguirá diretamente

para o Senado, sem precisar passar pelo

plenário, exceto se houver recurso”

(Agência Câmara de Notícias, 13/4/

2011)12 . Contudo, ainda há espaço para

que os setores organizados da socieda-

de intervenham no processo, apresen-

10 Sua estrutura: 1. introdução, 2. diagnóstico, 3. organização da educação nacional (sistema nacional de edu-
cação – SNE; gestão democrática e financiamento da educação), 4. níveis e modalidades de educação (educa-

ção básica e educação superior), 5. formação de profissionais da educação, e 6. bibliografia.
11 A Conferência Nacional de Educação (Conae 2010) ocorreu em Brasília, de 28/3 a 1°/4/2010.

12 A comissão especial é presidida pelo deputado Gastão Vieira (PMDB-MA) e a matéria tem como relator o deputado Ân-
gelo Vanhoni (PT-PR). Vieira alega que “não é preciso ter pressa para a aprovação do projeto” e diz esperar que ele seja

votado até novembro deste ano, após passar por algumas etapas: 1. trabalhos internos para análise dos resultados do PNE
anterior; 2. “seminário com os participantes da Conae”; 3. audição de organizações da sociedade civil que não participa-

ram da Conae; e 4. audiências públicas nos estados. Há previsão de prazo para emendas a partir do início de junho.

conseguiram a façanha inédita de elabo-

rar e apresentar ao Congresso Nacional,

antes mesmo que o Executivo o fizesse,

o PNE – Proposta da Sociedade Brasi-

leira, peça exemplar e estratégica de pla-

nejamento, independentemente de con-

cordarmos ou não com seu conteúdo,

no todo ou em parte, sendo que sua es-

trutura10  e a metodologia utilizada em sua

elaboração constituem uma contribuição

ímpar, e o colocam em patamar de im-

portância semelhante ao do “Manifesto

dos Pioneiros da Educação Nova”, lan-

çado em 1932 por um coletivo de 26

intelectuais brasileiros.

O contexto que permeou a ela-

boração e a tramitação do PNE anteri-

or, no início do primeiro mandato de

FHC, era de aglutinação mais ampla de

forças políticas, em especial devido à in-

dignação causada pelo desfecho da Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Naci-

onal (Lei nº 9.394/1996, LDB) provo-

cada pela intervenção do governo, que

contou, inclusive, com a contribuição de

Darcy Ribeiro. Naquele momento, a ini-

Na Conae 2010,
entidades do FNDEP,

outros setores  sociais e
até segmentos do próprio

MEC cooperaram na
tentativa de produzir um
PNE abrangente. Porém,

as propostas do
Documento Final da
Conae foram pouco

contempladas no PL em
análise — um enigma.
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tando propostas que explicitem a exis-

tência de visões distintas daquelas apre-

sentadas pelo governo; ou, no limite,

contribuam para melhorar o projeto do

Executivo. Não é razoável deixar-se se-

duzir pela alegação de que tal contribui-

ção só serve para referendar o PL do

governo, pois isso só interessa a grupos

cuja reprodução depende do mote

“quanto pior, melhor”, que expõe uma

falta de discernimento entre atuação par-

tidária e atuação sindical.

Em síntese, ao propor o PL

8.035/2010 o governo não se preocu-

pou em apresentar o diagnóstico que o

embasa; e sequer o fez de modo que o

PNE em vigor até janeiro de 2011 fos-

se substituído em tempo hábil, o que

resta também incompreensível. No que

se refere ao conteúdo, para destacar

apenas o essencial, o PL governamental

não assume as propostas históricas do

FNDEP, reafirmadas na Conae, de des-

tinação de 10% do PIB nacional para a

educação e de construção de um efeti-

vo Sistema Nacional de Educação

(SNE); mas repete a expressão “regime

de colaboração” que, se definida com

rigor, poderia ajudar nessa importante

empreitada. Tal postura evoca a sensa-

ção de que, a depender da perene letar-

gia de sucessivos governos, essa expres-

são terá o mesmo destino que outra, a

“erradicação do analfabetismo”, meta

exaltada em legislações e documentos

oficiais vigentes, mas vergonhosamente

jamais cumprida.

Por fim, dois alertas: 1. como já

assinalado, a apresentação de metas gené-

ricas, por mais oportunas que possam

parecer, torna muito difícil aos setores

organizados da sociedade acompanharem

seu desenvolvimento, sobretudo se tais me-

tas não contiverem prazos intermediários

e finais de cumprimento; e 2. é preciso

ampliar a participação da sociedade na ela-

boração e tramitação do novo PNE (pro-

cesso que tem seqüência nas outras esferas

administrativas, com os respectivos PEE

e PME), ou seja, é necessário criar uma

tradição de acompanhamento das peças

de planejamento do Estado e isso exige

“massa crítica” e perseverança, mas cabe

lembrar que a causa em questão justifica

esse exercício de democracia. Assim sen-

do, que tal arregaçarmos as mangas e nos

envolvermos nesse processo?
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