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No aniversário do Sindicato dos Trabalhadores do Centro
Paula Souza, os fatos e pessoas que marcaram a trajetória

da entidade da categoria.
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Nossa luta em revista
O SINTEPS COMPLETA, EM 2003, 10 ANOS. OS PRINCIPAIS

objetivos desta revista são os de registrar esta história e homenagear
aqueles que ajudaram a fazer o dia-a-dia da entidade. Trata-se de uma

história coletiva, onde o trabalho e a colaboração de muita gente foram e
são, de fato, decisivos na construção do nosso Sindicato.

Temos a certeza de que, ao longo dos anos, as pessoas passam e as
entidades ficam. Mas é o trabalho destas pessoas que garante a existência

das entidades. E é neste sentido que deixamos aqui o nosso muito
obrigado a todos os que, de algum modo, colaboraram para esta história.

A trajetória do Sinteps também conta com a colaboração de
companheiros e entidades que se juntaram a nós na luta. Não seria

possível citar nominalmente a todos e, por isto, prestamos coletivamente
a nossa homenagem e o nosso agradecimento aos que acreditaram e

acreditam na luta justa em prol dos direitos dos trabalhadores do Ceeteps
e, também, na importância da defesa do ensino técnico e tecnológico

público, gratuito e de qualidade.

As páginas que se seguem trazem o balanço destes 10 anos, e com
certeza, traçam as bases de trabalho para os próximos anos. Avaliamos
que haverá muitas batalhas pela frente, e nós, trabalhadores do Centro

Paula Souza, precisamos nos preparar para as dificuldades que,
certamente, virão. Só assim podemos nos assegurar de que estaremos

fazendo a história dos próximos 20, 30, 40 anos...

Esta edição especial traz, ainda, um conjunto de depoimentos de
representantes de entidades estudantis e de trabalhadores que sempre

estiveram ao nosso lado. Há, também, entrevistas com parlamentares que
participaram e participam ativamente dos nossos embates em defesa do
ensino público e dos direitos dos trabalhadores. Por fim, uma seção de

artigos traz assuntos dos mais relevantes: a história da luta contra o
desvínculo e pelo reajuste salarial no Centro, escrito pela companheira

Silvia Elena de Lima; a questão da expansão do ensino superior público
no estado de São Paulo, por Sueli Guadelupe de Lima Mendonça, da
Associação dos Docentes da Unesp/Adunesp; a atual conjuntura do

ensino profissional no país, por Guadêncio Frigotto, da Universidade
Federal Fluminense; e um debate sobre financiamento da educação, por

Lisete Arelaro e Juca-Pirama Camargo Gil, ambos da USP.

Boa leitura. E que continuemos, juntos, fazendo
a história dos trabalhadores do Centro Paula Souza.

(Denise Rykala – Presidente do Sinteps)
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Uma história tecida a muitas mãos

�������� �	
��
�� �	���� ��� ��������

A história do Sindicato dos Trabalhadores do Centro
Paula Souza, Sinteps, é produto da participação e da luta de
muita gente, ao longo de vários anos. Antes que surgisse,
em dezembro de 1993, o nosso Sindicato já era realidade no
Centro Paula Souza, através da existência de outras
entidades, que você vai conhecer nos textos a seguir. Duas
delas, a ASPS e a Adeteps, acabaram se unindo e formando
o Sinteps, numa histórica assembléia realizada em
dezembro de 1993. Neste dia, a Associação dos Servidores
do Ceeteps (ASPS) e a Associação dos Docentes das Escolas
Técnicas do Centro Paula Souza (Adeteps) fundem-se para
dar origem ao Sinteps. Mas, antes que isso aconteça, uma
rica história, que combina obstáculos e conquistas,
desenrola-se no Centro.

A primeira entidade a surgir é a ASPS, fundada em
6/4/1979 por um grupo de professores da Fatec São Paulo,
tendo como objetivo principal a defesa dos interesses dos seus
associados. Sua primeira diretoria toma posse em 29/5/1979,
após eleição realizada no dia 11 daquele mês, nas Fatec’s de São
Paulo e Sorocaba. O professor Oduvaldo Vendrameto, de São
Paulo, é eleito o primeiro presidente e tem uma gestão
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preocupada com a estruturação da
entidade, principalmente voltada
ao lazer.

A segunda diretoria da
entidade é presidida pelo professor
Luís Antônio da Silva, também da
Fatec São Paulo, empossado em maio
de 1981. Silva tem o apoio de Ven-
drameto e dá continuidade à política
de seu antecessor.

É na terceira diretoria da ASPS
que surge a novidade: pela primeira
vez, um servidor administrativo é
eleito para a presidência da entidade.
Igualmente com o apoio de Vendrame-
to, Acácio Paulino toma posse em
maio de 1983. No ano seguinte,
surgiriam duas novas entidades no
Centro, como mostra matéria nesta
página: a Associação dos Docentes
das Fatec’s  – Adfatec –, e a Associa-
ção dos Docentes das Escolas Técnicas
do Ceeteps  – Adeteps.

Em 1984 e 1985, mais organi-
zados em sua associação, os servido-
res conseguem, através da Lei 4.672/
85 e da Resolução Unesp 73/85, a
aprovação do Estatuto dos Servidores
do Ceeteps, que lhes garante o regime
autárquico similar ao dos funcionários
públicos estaduais. Até então, todos os
servidores do Centro eram regidos
pelo regime CLT.

Nesse meio tempo, Paulino
havia sido reeleito e ficaria à frente da
entidade até 1987. Em abril e maio de
87, os servidores do Centro aderem à
greve do funcionalismo estadual, que
reivindica um gatilho salarial. O
movimento tem o apoio da ASPS.
Antes do término de seu mandato,
Paulino é nomeado chefe de gabinete

pelo superintendente Oduvaldo
Vendrameto.

A quinta diretoria da ASPS tem
como novidade a eleição da primeira
mulher como presidente da entidade.
Com o apoio da chefia de gabinete e o
aval da Superintendência, toma
posse, em maio de 87, a servidora
Lígia Maria Gonçalves Umbelino dos
Santos. É desse período a concretiza-
ção da extensão da carreira dos
servidores da Unesp, através da
Resolução 33, ao pessoal técnico-
administrativo do Centro.

Corre o ano de 87 e a categoria
começa a perceber que a diretoria da
ASPS está cada vez mais ligada aos
interesses da Superintendência do
Centro, numa política de que é dando
que se recebe. Predominam na entida-
de as atividades festivas e assistenci-
ais.  O Ceeteps estava sendo adminis-
trado de maneira a atender aos amigos
do superintendente e, neste sentido, a
democracia interna era constantemen-
te arranhada por um autoritarismo
primário.

Chegamos a 1989. Aproxima-
se um novo período eleitoral na ASPS
e a disputa adquire um caráter político
e ideológico. Como a administração do
Centro havia interferido de maneira
direta na atuação da diretoria da
ASPS, há um descontentamento da
categoria em relação à entidade,
principalmente entre os servidores das
unidades do ABC e do interior. Ressal-
te-se que, nesta eleição, têm direito ao
voto, além da capital, três unidades do
interior e uma do ABC. Numa das
mais disputadas eleições da ASPS, a
chapa de oposição “Novo Tempo” é
eleita com a maioria dos votos e
Antônio Carlos Nobre Santana assu-
me a presidência. A partir daí, a
entidade trilha novos rumos e o
assistencialismo passa a segundo
plano, abrindo espaço para a defesa
dos direitos trabalhistas e da partici-
pação da categoria nas decisões
político-administrativas do Centro.

No início do mandato de
Santana, tanto a ASPS como a Adeteps
aproximam-se das associações de

servidores e docentes da Unesp, o
que facilitaria o ingresso de ambas (e
também da Adfatec) nas reuniões do
Fórum das Seis. O Fórum já agrupa-
va os sindicatos de docentes e
servidores das três universidades
estaduais paulistas e negociava
diretamente com os reitores, reuni-
dos no Cruesp. As negociações entre
Fórum e Cruesp aconteciam quase
que mensalmente e decidiam os
reajustes salariais e outras reivindi-
cações não só para o pessoal das
universidades, como também do
Ceeteps.

UTP, a grande polêmica

Em 1989, começa a ganhar
terreno no Centro uma grande
polêmica: a criação da quarta
universidade estadual pública, a
UTP. A Universidade Tecnológica
do Estado de São Paulo tinha sido
um dos principais itens na platafor-
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inviável. Mas, àquela altura
dos acontecimentos, fica
difícil reverter o quadro.

Neste clima de
contradição, os docentes
do terceiro grau,
através da Adfatec,
mudam seu posicio-
namento e passam a
atacar a idéia da
UTP. Os argumentos
utilizados na época
eram de que haveria
perda de direitos, os
funcionários da
Unicamp substituiriam os do Centro,
os docentes de terceiro grau que não
tivessem mestrado ou doutorado
seriam demitidos... entre outros.

A ASPS e a Adeteps permane-
cem na defesa da UTP, mas o governa-
dor Orestes Quércia acaba tirando o
projeto da Assembléia Legislativa,
após três anos de tramitação, em parte
devido à polêmica, mas também

porque não tem mais interesse político
na proposta. As marcas daquele
tempo permanecem vivas até hoje e o
sentimento de quem vivenciou a

experiência foi de que “perdemos
o bonde da história”.

Em 1991, Antônio
Carlos Nobre Santana tenta a

reeleição à frente da ASPS,
pela chapa “Caminhando”,
mas é impedido pelas regras
pré-estabelecidas. É substi-
tuído por Salvador dos
Santos Filho e a chapa é
vencedora com a maioria

dos votos. Salvador assume em 29/5/
1991. “Assim como a anterior, esta foi
uma gestão mais voltada às questões
reivindicatórias e o caráter assistencia-
lista e de lazer deixou de predominar”,
lembra Rafic Nassin Filho, da ETE de
Mococa, à época vice-presidente da

ma política do professor Oduvaldo
Vendrameto, que havia assumido a
Superintendência do Centro dois
anos antes. O processo de discussão
assume um roteiro com a comunida-
de, com o objetivo de convencê-la de
que a idéia é boa. E isso efetivamente
acontece. Servidores, docentes e
estudantes passam a apoiar a
proposta. As quatro entidades
representativas da época (ASPS,
Adeteps, Adfatec e CA XXIII de Abril)
são favoráveis à UTP.

O ponto de discórdia surge
quando Vendrameto percebe que
não seria o mandatário da futura
instituição, pois o governador
Orestes Quércia nomeara como
reitor pró-tempore o professor Antô-
nio Celso Fonseca de Arruda, da
Unicamp. A partir daí, o superinten-
dente do Centro e seu grupo de
sustentação, contraditoriamente,
saem a campo para tentar persuadir
a comunidade de que o projeto é
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Associação e atual membro da Direto-
ria Executiva do Sinteps.

Salvador conta que uma de
suas principais metas era a de estreitar
as relações com as demais entidades do
Centro (Adeteps, Adfatec e CA XXIII de
Abril) e do Fórum das Seis (Adunesp,
Adunicamp, Adusp, Sintunesp, STU e
Sintusp). “Foi um período de recrudes-
cimento entre a Superintendência do
Ceeteps e as entidades representativas
da comunidade”, ressalta ele. É neste
período, por exemplo, que a comunida-
de conquista, com muita luta, a indica-
ção do primeiro superintendente eleito
(vide box na página anterior).

Em 1993, após muita polêmi-
ca, o Centro amplia-se, recebendo 82
escolas técnicas estaduais que esta-
vam subordinadas à Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico.  Este episódio estreita
definitivamente os laços entre e a
ASPS a Adeteps e isso repercute na
criação de um sindicato que unifica-
ria quase toda a categoria, no final
daquele ano.

Com o apoio da diretoria
anterior, é eleita a chapa “Unidos e
Participando” presidida por Marcos
José de Abreu, que toma posse em 28
maio de 1993.

Surge o Sinteps

Em dezembro de 1993, numa
histórica Assembléia Geral, a ASPS
une-se à Associação dos Docentes
das Escolas Técnicas do Ceeteps
(Adeteps) e ambas dão origem ao
Sindicato dos Trabalhadores do
Ceeteps, o Sinteps. A Diretoria da
nova entidade é assumida conjunta-
mente pelas duas associa-
ções, formando um colegia-
do que a conduziria até
outubro de 1994. Naquele
mês, acontecem as primei-
ras eleições para a Diretoria
e Conselho Fiscal do
Sinteps. Toma posse como
presidente, para o período
de três anos, Maria Celeste
Mendonça, docente da ETE
Júlio de Mesquita. Celeste,
que já tivera participação
intensa na Adeteps, nos
anos anteriores, ressalta
que a primeira grande
conquista do Sindicato foi a
incorporação formal ao
Fórum das Seis.

Considerando que a ASPS não
atendia aos interesses específicos dos
docentes das faculdades de tecnologia,
surge em 1984 a Associação dos Docen-
tes das Fatec’s  – Adfatec. Espelhando-
se no modelo da Unesp, onde servido-
res e docentes tinham associações dife-
renciadas, a Adfatec tem como primeira
presidente a professora Helena Peteros-
si Gemignani.

Atualmente assessora-chefe para
Assuntos de Pós-Graduação e Pesquisa
do Centro, Helena lembra que as princi-
pais tarefas daquele momento eram as
de estruturar a entidade e fazer com que
os professores adquirissem uma “cul-
tura de docente de Fatec”, com orgulho
de pertencer ao ensino tecnológico. “Nos
anos 70, privilegiava-se mais o fazer e,
com a aproximação da Unesp, aparece-
ram as ambigüidades”, conta ela.
“Como estávamos vivendo os frutos do
milagre econômico da década de 70  –
prossegue a docente –  o profissional for-
mado pelas faculdades de tecnologia
ainda encontrava bom espaço no mer-
cado de trabalho”. Enquanto as Fatec’s
tinham como foco o setor produtivo, a
Unesp já se voltava para o conhecimen-
to aplicado, o que determinava diferen-
ças entre os docentes de ambas as insti-
tuições. Os das Fatec’s privilegiavam a
experiência, enquanto a titulação aca-
dêmica dava o tom na Unesp.

A professora Helena diz que as
dificuldades organizativas eram muitas,
mas a participação da categoria era mui-

to boa e a Adfatec logo passou a ser o
ponto de encontro dos docentes do ter-
ceiro grau.

Trata-se de um período difícil,
pois até o espaço para a instalação da
sede da Adfatec é um empecilho ao fun-
cionamento da entidade. Primeiramen-
te, é ocupada a garagem do superinten-
dente e, depois, um estúdio fotográfico
desativado. E, assim, ora servindo-se da
estrutura da ASPS como suporte, ora en-
frentando os seus próprios desafios, a
Adfatec vai adquirindo a sua indepen-
dência, até instalar definitivamente a
sua sede no campus. “Nenhum diretor
era liberado e fazíamos tudo por conta e
risco do amor à causa”, conclui ela.

É também em 1984 que surge a
Associação dos Docentes das Escolas
Técnicas do Ceeteps, a Adeteps. A as-
sembléia geral de fundação da entidade
e aprovação de seu primeiro estatuto
ocorre no dia 10 de junho. O primeiro
presidente é o professor Haroldo Bru-
no. Há um Conselho de Representan-
tes, composto por dois professores filia-
dos de cada escola técnica, que partici-
pam das reuniões da diretoria e discu-
tem os problemas de cada unidade.

É preciso resgatar que, até 1981,
o Ceeteps era composto somente por fa-
culdades de tecnologia, as Fatec’s. Po-
rém, para atender ao disposto no seu
Decreto-lei de criação, de 6/10/1969  –
“articular o ensino tecnológico nos
graus do ensino médio e superior” –, o
governador Paulo Maluf promove a in-
corporação, em 1981, de seis escolas téc-
nicas, chamadas de conveniadas. Em
1982, outras seis chegam, desta vez es-
colhidas dentre a rede estadual.

O trabalho de conscientização
dos docentes era difícil, tanto pela distri-
buição geográfica das unidades, espalha-
das pelo estado de São Paulo, quanto
pela falta de estrutura, inerente a qual-
quer entidade nos seus primeiros anos.
Em 1988, a Adeteps chega a ter suas ati-
vidades virtualmente encerradas, prova-
velmente por haver se distanciado de sua
base e pelo fato de seus dirigentes passa-
rem a defender interesses que, nem sem-
pre, eram os da categoria.

Em meio à crise, acontece um
processo eleitoral dos mais disputados.
Encabeçada pela professora Marisa Fu-
manti Chamon, então docente da ETE
Camargo Aranha, a chapa vencedora
contava, ainda, com os professores Jit-
sunori Thusa, Walter Carretero e Maria
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Em outubro de 1992 é empossa-
da como presidente da Adeteps a pro-
fessora Silvia Elena de Lima, atualmen-
te secretária do Sinteps. Lembrando
aquele período, Silvia conta que a dis-
cussão mais marcante foi a transferên-
cia das escolas técnicas da Secretaria de
Ciência e Tecnologia para o Ceeteps.
Vários debates, audiências públicas e
seminários aconteceram até que a cate-
goria se posicionasse favoravelmente à
vinda das escolas. Este posicionamento
foi defendido tanto pela Adeteps quan-
to pela ASPS. A Adfatec posicionou-se
contrariamente. A transferência das es-
colas acabou se concretizando em outu-
bro de 1993.

A idéia da transformação das
associações em sindicato toma corpo
logo no início dessa gestão, uma vez que
a possibilidade já havia sido aventada
pela gestão anterior. Uma comissão con-
junta é formada pela ASPS e Adeteps
para redigir o estatuto do futuro sindi-
cato. Discussões são feitas nas unida-
des e em assembléias gerais, culminan-
do na realização, em 7 de dezembro de
1993, da Assembléia Geral da catego-
ria, que deliberou pela fusão da Adeteps
com a ASPS, visando a criação do Sin-
teps. No dia seguinte, os filiados da
ASPS também promovem assembléia e
tomam a mesma decisão. Assim, em 13
de dezembro de 1993, é realizada a sole-
nidade de fundação do Sindicato dos
Trabalhadores do Ceeteps, o Sinteps, e
empossada uma diretoria colegiada,
constituída pelas diretorias das duas
entidades que lhe deram origem.

A professora Helena Peterossi
Gemignani, primeira presidente da
Adfatec, lembra que já estava afastada
do movimento sindical naquele momen-
to, mas que lamentou o fato de a sua as-
sociação ter ficado de fora do processo.
“O ideal seria que o Sindicato agrupas-
se toda a categoria, mas sei que foi difí-
cil encaminhar o processo de forma di-
ferente”.

����� �������	
��
Celeste Mendonça.

Da quase inexistente estrutura,
a entidade começa a ganhar corpo. Ma-
risa lembra que ela e os demais direto-
res cotizavam do próprio bolso para fa-
zer o trabalho. “Tínhamos em mãos ape-
nas o estatuto da entidade”. Mas a dis-
posição da nova diretoria logo rende fru-
tos e, com as contribuições que come-
çam a entrar, contrata um advogado.
Muitas das causas jurídicas que o Sin-
teps ganhou nos últimos anos têm ori-
gem naquele período. “A receptividade
nas escolas era ótima e começamos a
fazer reuniões e assembléias regular-
mente, soltar boletins, organizar convê-
nios e, também, a discutir a questão sa-
larial”, destaca Marisa.

O episódio da UTP (veja detalhes
na matéria acima), em 1989, serve para
aproximar mais a Adeteps da ASPS.
Irritado, o então superintendente,
Oduvaldo Vendrameto, tenta “punir”
as duas entidades. A Adeteps é ex-
pulsa da sala provisória que
ocupa na ETE Camargo Ara-
nha e a ASPS ameaçada de
perder a concessão do espa-
ço no subsolo do prédio da
Administração. “Mas o feiti-
ço virou contra o feiticeiro”,
diverte-se Maria Celeste
Mendonça, tesoureira da en-
tidade na época, referindo-
se ao fato de a Adeteps ter
sido acolhida pela ASPS em
sua sede, o famoso “porão
da resistência”, por decisão de assembléia.
Assim, a união de idéias tornou-se união
no trabalho.

Também em 89, a Adeteps come-
ça a participar, junto com a ASPS e a
Adfatec, das reuniões do Fórum das Seis
(que agrupava as entidades de docentes
e servidores da Unesp, USP e Unicamp).

O superintendente volta ao ataque
quando as professoras Marisa e Celeste
são reeleitas para o mandato de 90/92.
Alegando que Marisa não havia aguar-
dado em exercício a publicação de seu
afastamento para o mandato sindical, ele
a processa e ameaça de demissão. As
companheiras viveram um tempo de in-
ferno pessoal, mas, o que deveria ser uma
pedra no caminho da organização da ca-
tegoria, reverte-se em fortalecimento da
Adeteps, com um número maior de pes-
soas a ajudar no trabalho da Associação,
ampliando suas bases.

Foram muitas as lutas e as con-

quistas daquele período: a questão do
vínculo e associação do Centro à Unesp;
era pacífica a questão da extensão da
política salarial do Cruesp aos trabalha-
dores do Ceeteps; vários direitos traba-
lhistas desfrutados hoje foram alcança-
dos nessa época e, principalmente, a
união da comunidade e das entidades
representativas (ASPS, Adeteps, Adfa-
tec e CA XXIII de Abril), que conseguiu
o estabelecimento de regras para eleição
do superintendente do Centro (leia box
na página 7).

Quando a professora Marisa dei-
xou a Adeteps, após dois mandatos, a en-
tidade já tinha uma sede organizada, pla-
no de saúde, jurídico funcionando, funci-
onários, arquivos, história. Ela também vi-

venciou o início da unificação com
a ASPS. “É muito gratificante fa-
zer parte de um pedaço da histó-
ria dos trabalhadores do Centro
Paula Souza”, considera.

Ainda antes do final do
seu segundo mandato, Mari-
sa é indicada pelos colegas
para assumir a coordena-
ção do ensino técnico no
Centro. É a primeira vez
que isso ocorre por esco-
lha direta dos trabalhado-
res. Na coordenação, ela
responde por todas as
ETE’s e defende a vinda
de novas escolas técni-
cas, pois considera que
é importante alçar estas

escolas a um nível melhor, pois isso se-
ria benéfico à comunidade. “Eu acredi-
tava em políticas públicas. Hoje eu sei
que estava certa, pois o ensino no esta-
do melhorou graças ao Paula Souza.”
Marisa lembra-se que o governador Co-
vas não queria que houvesse concurso
para as contratações, mas a comunida-
de conquistou isso.

No início do governo do PSDB, ela
se indispõe com Emerson Kapaz, então
secretário de Ciência e Tecnologia, que
acaba retirando-a do cargo. Por conta
disso, há toda uma movimentação na
Assembléia Legislativa, encampada
pelo Sinteps, mas não é possível rever-
ter sua saída. Em seguida, ela pede de-
missão do Ceeteps. Apesar de toda a
“canseira”, a professora Marisa diz que
tudo valeu a pena. “Foi uma experiên-
cia marcante, que me deu muito jogo de
cintura e me mostrou coisas nunca an-
tes imaginadas.”
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Desde a sua fundação, o Sin-
teps vem enfrentando muitos desafios.
Em algumas empreitadas, obteve grati-
ficantes sucessos e, noutras, mesmo não
tendo alcançado êxito, jamais perdeu o
ímpeto de lutar. Sua criação é um dos
pontos altos da história dos trabalhado-
res do Centro Paula Souza.

Como vimos nos textos anterio-
res, o Sindicato nasce de uma assembléia
histórica, realizada em dezembro de
1993, unificando duas importantes en-
tidades do Centro: a Associação dos Ser-
vidores (ASPS) e a Associação dos Do-
centes das Escolas Técnicas (Adeteps).
A primeira presidente do Sinteps, Ma-
ria Celeste Mendonça, toma posse em
19 de outubro de 1994, para um manda-
to de três anos.

Ela lembra que, naquele ano, a
Diretoria Colegiada do Sinteps (compos-
ta por membros da ASPS e da Adeteps)
tem que acalmar os ânimos da parcela
descontente com a criação da entidade.
Alguns funcionários do campus da Fa-
tec São Paulo achavam que o segundo
grau tinha “invadido” seu
espaço e, como a divisão
entre ETE’s e Fatec’s sem-

������ �� �	
����
pre foi muito
acirrada no Cen-
tro, este foi um
grande obstácu-
lo para o início

dos trabalhos. Por outro lado, alguns do-
centes achavam que um sindicato dos
trabalhadores era uma denominação pe-
jorativa para a representação dos pro-
fessores. Estes preconceitos somente fo-
ram vencidos pela persistência e atua-
ção dos companheiros que tocaram o
Sindicato em seus primeiros
anos de existência.

Também no primeiro
ano, é iniciada a campanha de
sindicalização dos trabalhado-
res das 82 unidades que ha-
viam sido transferidas da
Secretaria de Ciência, Tec-
nologia e Desenvolvimento
Econômico – SCTDE para o
Ceeteps. A recepção muitas
vezes é calorosa, principal-
mente pela necessidade de
informação daqueles traba-
lhadores, e outras vezes rís-
pida, devido aos boatos so-
bre a rejeição que as “14” ti-
nham das “82”.  Silvia Ele-
na de Lima, secretária da entidade na

primeira gestão, ressalta que foi preciso
muito trabalho de base para esclarecer
o posicionamento do Sinteps e diluir a
divisão entre segundo e terceiro graus
que, historicamente, existia no Centro.
“Esclarecidas as verdades e mentiras,
pouco a pouco os trabalhadores das
novas unidades foram se filiando ao
Sindicato”, conta.

Como tem sua origem em duas
entidades já existentes (ASPS e Ade-
teps), o Sindicato herda de ambas alguns

traços assistencialistas que perduram
até hoje, por decisão da categoria. São
convênios médicos e de serviços soci-
ais, que as diretorias eleitas têm ad-

ministrado de maneira diferencia-
da, para que os filiados sejam favo-
recidos tanto na questão da quali-
dade como na questão do custo.
Ressalte-se, também, que os filia-
dos e até os não filiados têm a li-
berdade de acesso à diretoria, não
somente no horário do expedien-
te, mas inúmeras vezes aos sába-
dos, domingos e feriados, atra-
vés de contatos telefônicos, para
encaminhar questões trabalhis-
tas e até de cunho particular.
“É a mais nítida demonstração

de confiança que as diretorias do Sinteps
vêm recebendo da categoria até hoje”, re-

força Salvador dos Santos Fi-
lho, tesoureiro da primeira
diretoria.

Logo em sua pri-
meira eleição, o Sinteps vive
uma disputa acirrada, de-
monstrando que a categoria
já reconhecia no Sindicato
a sua entidade representa-
tiva. A seguir, veja ano a ano
os principais fatos e lutas
que marcaram a categoria e
a entidade:
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Em 1995, certamente o fato mais
marcante para a história do Sindicato é
a realização do 1º Congresso da catego-
ria, em abril, na cidade de Nazaré Pau-
lista. No Congresso, a entidade consoli-
da-se. Os delegados presentes delibe-
ram pela filiação à CUT – Central Única
dos Trabalhadores e à Fasubra – Fede-
ração dos Sindicatos de Trabalhadores
das Universidades Brasileiras; aprovam
reformulações estatutárias, que unifi-
cam os trabalhadores na representação
da base; e deliberam, também, pela de-
flagração de uma grande campanha
contra o Grupo de Trabalho Interven-
tor, instituído através da Resolução SC-
TDE-06, de 17/3/95, da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, visando a reestru-
turação da organização administrativa,
didático-pedagógica, do quadro de pes-
soal, carreiras e cursos ofertados pelo
Ceeteps. Começavam os tempos bicudos
do governo tucano.

Para a categoria, que começa a
colher os louros advindos de anos de
luta contra a ditadura no Ceeteps  – o
superintendente havia sido eleito pela
comunidade  e encontrava-se na fase

final de discussão o
Regimento do Centro
–, o ato intempestivo
da SCTDE de reformar
a instituição é um
duro golpe. Entretan-
to, num marco histó-
rico de fortalecimento,
o Congresso de Naza-
ré Paulista delibera
pela deflagração de
uma luta pela revoga-
ção imediata da Reso-
lução SCTDE-06. No
dia 4 de maio, ocorre
a primeira manifesta-
ção da comunidade.
Estudantes, professores e funcionários
unem-se numa grande marcha na ca-
pital paulista, que parte do Ceeteps, ca-
minha pelos bairros do Bom Retiro, Luz
e Santa Cecília, culminando na ocupa-
ção do prédio da SCTDE.

A determinação dos manifestan-
tes intimida a Secretaria, que se compro-
mete a tornar públicos todos os documen-
tos elaborados pelo Grupo de Trabalho e

agenda nova reunião para
o dia 17/5.

Nova passeata é
marcada para o dia 17 e,

novamente, uma grande manifestação
ocorre. Por intermédio do deputado es-
tadual pelo PT, Renato Simões, o Sin-
teps consegue junto à SCTDE a libera-
ção de duas caixas de documentos e, em
uma delas, encontra a síntese de toda a
proposta do governo para o Ceeteps. O
documento propunha: deter a criação de
novos cursos/unidades; deter contrata-
ções; rever tratamento trabalhista; fechar
cursos; fechar algumas escolas; devol-
vê-las para a Secretaria da Educação/
Prefeitura; mudar o papel da escola téc-
nica para cursos rotativos de formação
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1995, o ano do primeiro
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profissional com enxugamento do cur-
rículo, entre outras medidas.

A divulgação deste documento
acirra os ânimos entre a comunidade e
o governo. Medidas enérgicas são toma-
das para punir os supostos informan-
tes. A professora Marisa Fumanti Cha-
mon, coordenadora do ensino técnico do
Centro é o primeiro alvo, sendo demiti-
da. Em contraposição, o superintenden-
te Elias Horani avoca o cargo para si,
não permitindo a substituição preten-
dida pelo governo.

Tamanha é a mobilização pelo
estado de São Paulo que a Superinten-
dência do Ceeteps, à época legitimamen-
te eleita pela comunidade, aciona a Pro-
curadoria Jurídica da Unesp para ma-
nifestar-se sobre a Resolução SCTDE –
06. O parecer da Unesp é o seguinte:

“A resolução SCTDE nº 6/95 cons-
titui, na verdade, uma indevida interferên-
cia na própria organização e atribuições do
Ceeteps, afrontando a autonomia consagra-
da em seu próprio Regimento, aprovado pelo
decreto nº 17.027/81, e, inclusive, a própria
autonomia da Universidade Estadual Pau-
lista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp,
entidade esta à qual esse órgão se encontra
vinculado e associado, nos termos da Lei nº
952/76 – artigo 15. Com a publicação da

Resolução referida, violados se encontram o
Decreto nº 17.027/81, que aprova o Regi-
mento do CEETEPS, o Decreto-lei Comple-
mentar nº 7/69, que dispõe sobre entidades
descentralizadas, a Lei nº 952/76, que cria a
Unesp, o próprio Regimento Geral dessa
Universidade, aprovado pelo Decreto nº
10161/77 e alterações, sem contar ainda com
o artigo 207 da Constituição Federal e arti-
go 254 da Constituição Estadual.”

Baseados no parecer da Procura-
doria da Unesp, a Diretoria Executiva
do Sinteps e o presidente da Associação
dos Docentes da Unesp (Adunesp), pro-
fessor Emanuel Rocha Woiski, impe-
tram ação judicial contra o secretário da
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico, Emerson Kapaz.

O resultado da ação judicial é
uma vitória do movimento, visto que a
SCTDE tem que editar uma resolução
conjunta com a Unesp para legitimar o
Grupo de Trabalho Interventor e, a par-
tir de então, o governo opta por adotar a
política da legalidade: um grande con-
chavo entre o governo, a SCTDE, a Unesp
e os colaboradores do PSDB no Ceeteps
é estabelecido para que a instituição es-
tivesse a serviço do interesse político-
partidário tucano. Como resultado de
todo esse processo, em outubro de 1995

o superintendente eleito pela comuni-
dade, Elias Horani, é substituído pelo
vice, Luís Sebastião Prigenzi, na época
assessorado por Marcos Antônio Mon-
teiro, que era seu chefe de gabinete. Des-
de então, já se prenunciavam a interven-
ção no Ceeteps e a ascensão de Montei-
ro ao cargo máximo da instituição.

“A análise destes fatos não deixa
dúvidas de que a resistência dos traba-
lhadores e estudantes durante todo ano
de 1995 foi o fator decisivo para atrapa-
lhar os planos do governo, de implemen-
tar o seu projeto neoliberal para o ensi-
no técnico naquele ano”, avalia Silvia.

A concretização do vínculo

Ainda em 1995, uma outra vitó-
ria importante é conquistada pelo Sin-
teps. Após longos anos de discussão, o
Conselho Universitário da Unesp apro-
va a Resolução 63/95, que define as
normas sobre o vínculo e associação do
Ceeteps àquela Universidade. A resolu-
ção praticamente repete a proposta en-
caminhada pelo Sinteps.  Denise Ryka-
la, atual presidente do Sindicato, esteve
presente à histórica reunião do CO de
31/3/95, acompanhando as discussões
e esta importante conquista.

Como é do conheci-
mento da categoria, o
Sindicato dos Trabalhadores
do Centro Paula Souza, o
Sinteps, tem sua sede no
porão do prédio da Admi-
nistração Central do Centro
Paula Souza, no campus da
Fatec São Paulo.

“Já ouvimos muitas
críticas, algumas gozações e
vários questionamentos sobre
a localização da sede do
Sindicato, quase sempre com
insinuações de que haveria uma espécie de comprometimen-
to político por estarmos na sede do empregador”, testemu-
nha Sílvia Elena de Lima, atual secretária do Sinteps.

Desmistificar esta imagem pejorativa e resgatar a
história de resistência vivida pelo porão é oportuno.
Antes de ser sede do Ceeteps, o complexo de prédios (os
mais antigos) foi a primeira sede da Escola de Engenharia
da USP, a Poli. Como é inerente a uma universidade, a
pluralidade de idéias, o debate político e a convivência
entre os vários segmentos já arejavam o campus. Os
ambientes acadêmicos, de pesquisa, de administração, de
direção e de representação dos trabalhadores e estudantes
já conviviam dentro deste espírito.

Logo após seu surgimento, o Centro transformou-se
numa autarquia de regime especial, associada e vincula-
da à Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita
Filho, Unesp. “Desta forma, desde que surgiu a primeira

�� ������ ����	�� ��
�����
entidade de classe do Ceeteps, foi
natural que sua sede estivesse
dentro do campus”, avalia Sílvia.

Assim foi com a ASPS, a Adfatec,
a Adeteps e o CA XXIII de Abril e, a
partir de 1993, com o Sinteps. E o
porão tem uma importância funda-
mental neste aspecto, pois a origem
de todas estas entidades deu-se ali.
“Hoje, o espaço é chamado de o
porão da resistência por todos nós”,
diz Sílvia. As lutas mais importan-
tes que a comunidade travou foram
planejadas, organizadas e desen-

volvidas a partir do porão.
Recentemente, um relato feito pelo professor Francisco

Miraglia, da Associação dos Docentes da USP (Adusp),
lembrou que, nos terríveis tempos da ditadura militar, o porão
abrigou e escondeu muitos companheiros que lutavam contra
o regime e eram duramente perseguidos pela repressão militar.

Há relatos, também, daqueles que conheceram o
porão nos primeiros tempos de Paula Souza, de que o local
teria sido utilizado como senzala na época da escravidão e
que, ali, haveria instrumentos de tortura de escravos.

Não é à toa que as entidades hoje instaladas no porão
do prédio da Administração Central do Ceeteps fazem jus a
essa história de luta contra todo o tipo de opressão e autorita-
rismo, em todos os níveis da convivência humana. “Por essas
razões, exigimos o devido respeito com o porão da resistên-
cia, por ele ser a história viva da luta de classes em todos os
tempos”, conclui a atual secretária do Sinteps.
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O ano inicia-se com a notícia de
que o presidente Fernando Henrique
Cardoso lançaria um projeto de lei vi-
sando a reestruturação do ensino técni-
co e tecnológico do país. Em março da-
quele ano, dá entrada na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei 1.603/96,
síntese do pensamento neoliberal para
o ensino técnico e tecnológico.

O PL 1.603 repete os anseios da
SCTDE, resumidos no documento en-
contrado entre os entregues ao Sinteps
pelo deputado Renato Simões. Trata-se
de uma reforma que objetiva colocar o
país em posição subalterna dentro da
tão propalada globalização da econo-
mia.

A Diretoria do Sinteps conclama
novamente a comunidade para a resis-
tência e, mais uma vez, a reação é vigo-
rosa. São realizados seminários, gran-
diosos atos públicos, assembléias, de-
bates na Assembléia Legislativa de São
Paulo e na Câmara dos Deputados, ca-
ravanas a Brasília, abaixo-assinados
com expressiva adesão da comunidade
paulista e denúncias em todos os fóruns
legítimos de discussão.

Na Assembléia Legislativa pau-
lista, é criada a frente parlamentar em
defesa do ensino técnico, coordenada
pelo deputado estadual pelo PT, José
Pivato, a qual transforma-se num encon-
tro sistemático dos defensores do ensi-
no técnico e tecnológico e num impor-
tante fórum de denúncias dos desman-
dos governamentais.

Tamanho é o barulho ecoado da
resistência dos trabalhadores, estudan-
tes e sociedade civil que o governo re-
cua e mais um ano se passa sem que o
PSDB e seus seguidores possam imple-
mentar as reformas pretendidas.

A intervenção no Centro

Enquanto isso, no Ceeteps, o
PSDB prossegue no sentido de concreti-
zar sua intervenção e ataque aos direi-
tos dos trabalhadores:

- O Conselho Deliberativo, CD, órgão
máximo da instituição, deixa de reunir-
se por mais de seis meses e, quando o
faz novamente, a portas fechadas, é
para aprovar a nomeação de Marcos
Monteiro como diretor superintendente

do Centro;
- A data base dos trabalhadores não é
respeitada e, após sete anos de vigên-
cia, o índice de reajuste do Cruesp deixa
de ser repassado aos trabalhadores do
Centro;
- Não há reenquadramento dos servido-
res técnico-administrativos;
- Não é respeitado o resultado da con-
sulta à comunidade para a nomeação
dos diretores das ETE’s;
- Não são realizadas consultas para a
nomeação dos diretores das Fatec’s;
- A Administração Central é inchada
com cargos de confiança do PSDB;
- Não há mais diálogo e a ditadura da
“social democracia” é instalada no
Ceeteps.

Mas, a cada um destes ataques, aci-
ma descritos, há uma reação promovi-
da pelo Sinteps:

- Impetra uma ação judicial para garan-
tir a “abertura” do CD e tornar sem efei-
to os atos praticados irregularmente. A

ação tramita até hoje, encontrando-se no
Superior Tribunal de Justiça;
- Assembléias e atos públicos são reali-
zados pelo reajuste e as demais ques-
tões trabalhistas. Infelizmente, o recuo
da categoria, que desiste da vigília pro-
gramada no Ceeteps para 19/6/96, após
um ato público, demonstra a fragilida-
de fomentada pela tradicional divisão
entre ETE’s e Fatec’s, ETE’s antigas e
ETE’s incorporadas, ETE’s Industriais
e ETE’s Agrícolas. Os governantes de
plantão entendem que a categoria tinha
disposição para a luta contra o PL 1.603,
mas não a unidade suficiente para radi-
calizar o movimento pelo reajuste sala-
rial. Assim, a categoria decide por re-
correr também ao poder judiciário para
garantir o direito do reajuste.
- As questões de cunho político, apesar
das denúncias e tentativas do Sinteps,
não surtem efeito porque dependiam da
união dos trabalhadores e, como conse-
qüência, os ataques se intensificam.

O primeiro Congresso
Nacional da Educação

Um grande evento marca tam-
bém o ano de 1996. É a realização do I
Coned, em Belo Horizonte, Minas Ge-
rais. O Sinteps é representado pela pro-
fessora Silvia Elena de Lima na mesa
que discute a reforma do ensino técnico
e que propõe as alternativas para a cons-
trução do Plano Nacional de Educação.

1996, FHC tenta dar o
tom nos ataques ao ensino

técnico

1997, o golpe do
Decreto 2.208 e a reação da

comunidade

O início
deste ano é
marcado pela
retirada do PL
1.603/96 da
Câmara dos
Deputados. O
governo FHC
percebe que
não consegui-
ria convencer
a comunidade
acadêmica do
país, bem
como a socie-
dade civil orga-
nizada, de que sua “proposta para o
ensino técnico e tecnológico” é eficaz.
O argumento utilizado para a retirada
do PL é a Lei de Diretrizes e Bases da

E d u c a ç ã o ,
a p r o v a d a
pelo Congres-
so Nacional
em dezembro
de 1996, que
lhe proporci-
onava a opor-
tunidade de
regulamentar
o capítulo da
educação pro-
fissional atra-
vés de decre-
tos. FHC edita
o Decreto

2.208/97, que, em síntese, é uma cópia
piorada do PL 1.603/96.

O movimento organizado é apu-
nhalado com a medida autoritária do
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governo federal, mas, por intermédio dos
deputados federais Luciano Zica (PT/
SP), Miguel Rosseto (PT/RS) e Walter
Pinheiro (PT/BA), uma nova frente de
luta é aberta. Os deputados protocolam
na Câmara dos Deputados o Projeto de
Decreto Legislativo 402/97, visando sus-
pender os efeitos do Decreto 2.208/97.

Durante todo o ano, o debate so-
bre os rumos do ensino técnico e tecnoló-
gico está na pauta dos trabalhadores e
estudantes do Ceeteps e das escolas fe-
derais. Uma campanha nacional é defla-
grada pelo Sinteps e Sinasefe – Sindicato
Nacional dos Servidores das Escolas
Técnicas Federais; mais debates, atos
públicos, seminários, caravanas a Brasí-
lia e abaixo-assinados em defesa do en-
sino técnico e tecnológico são realizados.

Covas começa a
atacar o vínculo

O governo estadual, por sua vez,
não perde tempo e, para cumprir os obje-
tivos da SCTDE   – rever trata-
mento trabalhista, devolver esco-
las para a Secretaria da Educa-
ção e prefeituras e loteá-las à ini-
ciativa privada –, o secretário da
SCTDE, em articulação com o rei-
tor da Unesp e o superintenden-
te do Ceeteps, inicia em abril de
97 um novo plano para concreti-
zar a intervenção: DESVINCU-
LAR O CEETEPS DA UNESP,

para vinculá-lo diretamente à SCTDE.
Usando a política da legalida-

de, a SCTDE, a Unesp e o Centro se unem
para tentar quebrar o vínculo. Na reu-
nião do Conselho Universitário (CO) da
Unesp de 24/4/97, ao invés de analisar
o parecer da Procuradoria Jurídica da-
quela Universidade e deferir a proposta
aprovada pelo próprio CO em março/
95 (vínculo), numa estratégia bastante
hábil, o reitor (à época, o professor An-
tônio Manoel) apresenta aos conselhei-
ros que acabavam de tomar posse a pro-
posta de uma nova comissão, desta vez
com a participação das três instituições
envolvidas: Unesp, Ceeteps e SCTDE,
para outra discussão acerca do vínculo.

O Sinteps está presente nesta
reunião e denuncia a manobra que está
sendo articulada, porém, para não se in-
dispor com o governo e com o reitor, o
CO aprova a tal comissão tripartite. O
que o Sindicato consegue é aprovar a
recomendação expressa do reitor para
que os membros do Centro promoves-

sem a discussão na comunidade. Porém,
mais uma vez, como os indicados eram
também os interventores, a discussão
não ocorre.

Começa a reforma no Centro
Enquanto isso, os governantes de

plantão no Ceeteps, sob o manto do De-
creto 2.208/97, tratam logo de pôr em
prática aquelas recomendações elabora-
das pelo Grupo de Trabalho Interven-
tor, constituído pela Resolução SCTDE-
06. Agora, sob o comando de adeptos
partidários do PSDB notáveis (como
Laura Laganá e Almério Melquíades de
Araújo), a Coordenadoria de Ensino
Técnico - CETEC elabora duas propos-
tas para o ensino no Ceeteps para o ano
letivo de 1998, que repetem o tema cen-
tral do relatório do Grupo de Trabalho
Interventor.

· Enxugamento do currículo;
· Mudança no papel da escola técnica,
transformando-a em treinamento;

· Fechamento de cursos e, em mé-
dio prazo, fechamento de escolas.
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As propostas ema-
nadas da CETEC são
alvo de discussão e apro-
vação pelo Conselho De-
liberativo do Centro e,
apesar do parecer do con-
selheiro relator, Guilher-
me Eugênio Felippo Fer-
nandez afirmar contradi-
ções, como as transcritas
abaixo, são aprovadas:

“A proposta não
aborda a questão de recursos
humanos e materiais. Não é
possível saber se o atual cor-
po docente é numericamente
suficiente para a sua implan-
tação, bem como se está efetivamente capaci-
tado para tal. Também não são informadas as
necessidades de infra-estrutura, especialmente
laboratórios didáticos, recursos computacio-
nais e bibliotecas, entre muitos outros. Enfim,
não é dado conhecer o impacto orçamentário
da implantação desta proposta.”

“Na proposta apresentada, não exis-
te qualquer indicação concreta que justifi-
que a criação ou extinção desta ou daquela
habilitação.”

“Não há dados sobre o número de
vagas ofertadas, bem como a sua distribui-
ção pelas 83 cidades do estado de São Paulo
onde existem unidades do Ceeteps.”

“Há grande risco de desorganização
do sistema...”

“Não é possível dimensionar o mon-
tante de recursos necessários para uma mí-
nima eficácia desta implantação...”

“Parece ser uma reforma de fachada.
Faltou o debate.”

Efetivamente, faltou o debate.
“Mas, de um Conselho Deliberativo
composto de seis iluminados senhores,
descomprometidos com a instituição e,
principalmente, com a educação, não
poderíamos esperar outra atitude a não
ser a de aprovar qualquer proposta que
estivesse em consonância com os inte-
resses do Banco Mundial”, avalia Sil-
via Elena de Lima, que havia tomado
posse como presidente do Sinteps em 19
de outubro daquele ano.

Em 31/10/97, o Conselho Uni-
versitário da Unesp aprova o relatório
da Comissão tripartite, que propõe a
desvinculação do Ceeteps da Unesp.  No
final de 97, o superintendente Marcos
Monteiro e a Coordenaria de Ensino
Técnico baixam uma série de medidas,
que proporcionam à instituição o poder
de demitir muitos docentes. O Sinteps

entra com ação judicial
para barrar as medidas,
porém, como neste país a
justiça tarda e falha, a dis-
cussão se arrasta até hoje.

O processo de indi-
cação de diretores, que
deveria ocorrer em 1997, é
transferido para 1998,
ano de eleições, com o in-
tuito oculto, mas implíci-
to, de utilizar o poder de
nomeação politicamente
e, assim, obter cabos elei-
torais gratuitos em 83
municípios de SP.

Dentro desta con-
juntura, os trabalhadores

passam mais uma data base sem qual-
quer índice de reajuste, sem abono sala-
rial e sem que a pauta de reivindicações
seja sequer respondida.

A falta de perspectivas, os ata-
ques maciços do governo e da cúpula
diretiva do Ceeteps, o quadro acentua-
do de desemprego e os reflexos da im-
plantação do projeto neoliberal no país
contribuem sobremaneira na desarticu-
lação da categoria e no refluxo do movi-
mento de resistência naquele momento.

O término de 1997 é marcado
pelo fantasma da demissão e pela ine-
xorável implantação das nefastas re-
formas no ensino técnico do Ceeteps,
pois o desfecho das discussões ocorri-
das no plenário da Câmara dos Depu-
tados em Brasília, no dia 4/12/97,
havia sido a derrota imposta pelo blo-
co de sustentação do governo ao pedi-
do de urgência urgentíssima do Decre-
to Legislativo 402/97.

Após três anos de tentativas, em
1998 o governo estadual consegue, fi-
nalmente impor as suas reformas. O
quadro não é diferente do analisado e
amplamente denunciado pela diretoria
do Sinteps desde 1995: cursos foram fe-
chados; a demanda para o vestibulinho
nas ETE’s e ETAE’s foi reduzida; os cur-
rículos foram enxutos e um grande nú-
mero de professores foi demitido. A ca-
tegoria continuava com os mesmos sa-
lários de maio de 1995.

Em fevereiro de 1998, a direto-
ria do Sinteps convoca o II Congresso
Ordinário da Categoria, para os dias 23,

1998, categoria organiza
o II Congresso para preparar a

reação

24, 25 e 26 de abril, com a finalidade de
discutir e deliberar os rumos das lutas
em defesa dos direitos dos trabalhado-
res e do ensino técnico e
tecnológico.

Em 13 de março, o governador
Mário Covas, tomando por base o rela-
tório da comissão tripartite aprovado no
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CO da Unesp e no CD do Ceeteps, envia
o Projeto de Lei 96/98 à Assembléia Le-
gislativa de São Paulo, com o intuito de
desvincular o Centro da Unesp e vincu-
lá-lo diretamente à SCTDE. No dia 18
de março, é pedido o regime de urgência
para votação do projeto.

Uma intensa e emergencial
campanha é deflagrada pelo Sindicato
no sentido de mobilizar a categoria e
chamar a atenção da opinião pública
para mais esta manobra do governo es-
tadual, que pretendia implementar as
reformas previstas no Decreto 2.208/97
para o ensino técnico e tecnológico.

O Congresso do Sinteps é reali-
zado na data prevista, em Louveira, e as
suas resoluções apontam os eixos das
lutas que seriam travadas pela gestão
“Resistir é Preciso”. Concomitantemen-
te, a campanha salarial, já em curso, tem
como eixos centrais: a reivindicação de
15% de reajuste imediato e parcelamen-
to do restante até novembro de 98, para
completar os 48,65% que o governo de-
via; retirada do Projeto 96/98, que des-
vinculava o Centro da Unesp

Após a realização de muitas
manifestações públicas e a quase deli-
beração de uma greve, o governo resol-
ve abrir um canal de negociação através
da SCTDE. Uma reunião com o profes-
sor Flávio Fava de Moraes, secretário da
SCTDE, é realizada em 9 de setembro.
Em 1º de outubro, o governo encaminha
um Projeto de Lei à AL propondo um
reajuste de 10% aos docentes e servido-
res administrativos do Centro. “Coinci-
dentemente”, estamos em período elei-
toral e o candidato à reeleição, Mário Co-
vas, mais vez utiliza-se da política do
“é dando que se recebe”. A dupla Co-
vas/Alckmin é reeleita.

Novo ataque ao vínculo

Os governantes continuam fazendo de

tudo para desvincular o Centro da
Unesp, via Assembléia Legislativa. Para
isso, não medem esforços e estratage-
mas, como o que acontece no último dia
do ano legislativo. O governo coloca na
pauta de votação o Projeto 96/98 e, não

fosse por uma rápida manobra do Sin-
teps, em conjunto com os deputados de
esquerda, o desvínculo teria sido apro-
vado, contrariando os anseios da comu-
nidade.

Debate nacional sobre
a educação

No cenário nacional, o fato mais
relevante é a tramitação do PNE – Plano
Nacional de Educação, no Congresso
Nacional, colocando novamente em dis-
cussão as propostas da sociedade con-
tra o pensamento neoliberal de FHC.
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1999, a carreira dos
servidores entra na pauta

de discussões

Concretizadas as reformas, ini-
cia-se o segundo ano de mudanças es-
truturais e a sociedade começa a perce-
ber que a proposta aprovada como a
salvação do ensino técnico e a promes-
sa de democratização de tal modalida-
de de ensino, na verdade, não passaram
de balela. O que se constata é a derroca-
da de um sistema arduamente construí-
do pela sociedade.

No final de fevereiro, o Sinteps
reúne-se com o superintendente para
discutir a proposta de plano de carreira
apresentada pelo Sindicato em setem-
bro de 98, que tomava por base a carrei-
ra em vigor. Refletindo os anseios da
categoria, a direção do Sindicato enten-
dia que a atual carreira não apresenta
distorções significativas e que, se tives-
sem sido obedecidos os enquadramen-
tos anuais desde 1995, a situação dos
servidores não seria tão calamitosa
quanto a atual. Por outro lado, o Cee-
teps também elabora uma outra propos-
ta, que exclui a categoria do debate na
sua elaboração e cujos reflexos somente
seriam entendidos pelos trabalhadores
em 2002.

Em março, tem início a campa-
nha salarial da categoria, que enfrenta
um cenário de demissões de professo-
res, falta de reposição de pessoal técni-
co-administrativo, condições físicas das

escolas se deteriorando. Tudo isso cau-
sa à qualidade ensino, marca registra-
da do Ceeteps, uma debilidade visível.

Vitória na luta pela
manutenção das vagas

Em meados de maio, começam
rumores de que não haverá abertura de
vagas para o segundo semestre, com a
conseqüente demissão de professores e
redução de vagas públicas, já tão escas-
sas. A Superintendência declara que, se
a folha de pessoal não for suplementa-
da pela Secretaria da Fazenda, não po-
derá abrir as vagas previstas para o se-
gundo semestre. Diz, ainda, que o rea-
juste dado à categoria em outubro/98
havia gerado falta de dinheiro para pa-
gar a folha de pessoal, porque o orça-
mento aprovado para o Centro para o
ano de 1999 não previa o reajuste.

Como ocorrera nos anos anteri-
ores, a campanha salarial dos trabalha-
dores do Centro não se detém apenas
na questão salarial, pois a luta pela rea-
bertura das vagas, que começara em
maio, arrasta-se até a metade de junho.
Como manter as vagas significa a ma-
nutenção do emprego, esta é a priorida-
de da campanha salarial de 1999.

Um grande ato público, organi-
zado pelo Sinteps e pela União Paulista

dos Estudantes Secundaristas (UPES),
com passeata do Centro até a SCTDE, é
realizado no dia 10 de junho. Após a
passeata, uma comissão (Sindicato, re-
presentantes estudantis, pais e profes-
sores) é recebida pelo chefe de gabinete
da SCTDE, Pedro Maranhão, e por Pau-
lo Battaggia, assessor chefe de Planeja-
mento do Centro. Para a surpresa dos
presentes, Maranhão afirma que somen-
te teve conhecimento do fechamento das
vagas pela imprensa. O representante
do Ceeteps, por sua vez, entre outros
equívocos, afirma que o orçamento do
Centro era de 1 a 1,5 % da cota parte do
ICMS estadual. A reunião revela um pro-
fundo descaso do governo Covas com o
ensino técnico público no estado de São
Paulo, pois os interlocutores enviados
pelo governo para debater com a comu-
nidade são despreparados e sem qual-
quer intimidade com o assunto.

No dia 17 de junho, em nova
reunião realizada com a Superintendên-
cia, alunos, pais e Sinteps, os equívocos
governamentais continuam, pois a Su-
perintendência questiona os números
apresentados pelo Sindicato, que se ba-
seavam na LDO – Lei de Diretrizes Or-
çamentárias estadual. A pressão das
massas nas ruas alerta a população e
ao próprio governo da necessidade de
abertura das vagas e, ao final, a comu-

nidade vence a batalha: é
garantida a abertura de
13.200 vagas para o segun-
do semestre de 1999.

Tentativa de reforma
a Previdência

Em São Paulo, no dia 12
de agosto, os funcionários
públicos estaduais protes-
tam contra a reforma da Pre-
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vidência proposta pelo go-
vernador Mário Covas. O ato
reúne mais de 20 mil mani-
festantes e o resultado desta
e das outras manifestações
que acontecem no decorrer
daquele semestre é a retirada
do projeto, que previa um au-
mento na contribuição dos
ativos, taxação dos inativos
etc. O Sinteps participa de to-
das as manifestações.

A histórica Marcha
dos 100 mil

Em 26 de agosto de
1999, os trabalhadores, estudantes e so-
ciedade organizada protagonizam a
Marcha dos Cem Mil, em Brasília, pro-
testando contra o governo FHC e suas
medidas para atender os ditames do FMI.

Defesa da entidade

No âmbito da Diretoria Executiva,
no mês de agosto, um fato lamentável é
descoberto na contabilidade do Sinteps.
Após verificação e constatação de fraude
em documentos e desfalque de receita por
uma funcionária responsável pelo servi-
ço, a Diretoria não titubeia: demite a fun-
cionária, convoca o Conselho de Direto-
res de Base e, juntos, decidem pela insta-
lação de uma comissão interna para apu-
rar responsabilidades. É providenciada
uma auditoria e rompido o contrato com
a empresa prestadora de serviços em con-
tabilidade. As denúncias também são en-
caminhadas para as instâncias competen-
tes e, ao final, são arquivadas. Em síntese,
a categoria esteve a par de toda a situa-
ção, através de publicação no jornal do
Sinteps, e parte da receita é recuperada
através do confisco de bens da funcioná-
ria causadora do acontecimento.

CPI da Educação

Em 19 de outubro, após dois
anos de tentativas, o deputado César
Callegari consegue a instalação de
uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) para investigar o desvio das
verbas da educação pelo governo Co-
vas. O resultado concreto da CPI, que
somente finalizou seus trabalhos em
2000, é a abertura de investigação pelo
Ministério Público e a devolução dos
bilhões de reais desviados. O Sinteps
participa ativamente dos trabalhos da
Comissão, divulgando a sua atuação
durante todo o processo.

FHC em queda livre

O presidente FHC, que
havia tomado posse para
seu segundo mandato no
início do ano, em pouquís-
simo tempo vê sua popula-
ridade descer ao fundo do
poço. A reação popular, em-
bora represada, demonstra
um enorme potencial em 99,
muito bem expresso em ati-
vidades como a Marcha dos
100 Mil, a luta dos operári-
os da Ford contra as demis-
sões, a greve dos caminho-
neiros, entre muitas outras

mobil izações espalhadas
pelo país.

Aqui, no Centro, sen-
timos na pele os reflexos da
política de FHC. A concretiza-
ção dos planos de sucateamen-
to do ensino público leva ao fe-
chamento de cursos e a demis-
sões. O prejuízo só não é maior
porque os trabalhadores do
Centro conseguem, juntamente
com os alunos, reverter o qua-
dro do fechamento das vagas do

segundo semestre e, em parceria com
o funcionalismo público, impedir a
tramitação do projeto de Previdência
estadual.

O III Coned

A realização do III Congresso
Nacional de Educação é o evento que
fecha o ano de 99. As diretoras do Sin-
teps Denise Rykala e Neusa Santana
Alves representam a entidade no Con-
gresso, cujo tema geral é: “Educação, de-
mocracia e qualidade social”, reafirman-
do a educação como direito de todos e
dever do Estado.

O ano de 2000 ficará para sem-
pre marcado na história do Ceeteps.
Uma greve de 48 dias, unindo trabalha-
dores e estudantes pela defesa do vín-
culo à Unesp e pela campanha salarial,
é o acontecimento mais importante.

O pontapé inicial da greve é um
ato público em frente à Fatec São Paulo,
no dia 27 de abril, porém, a preparação
do movimento é bem anterior a isso.
Pouco antes, quando o deputado José
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2000, o ano da maior greve
da história dos trabalhadores

do Ceeteps

Aníbal, do PSDB assumira a Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico do Estado de São Pau-
lo (SCTDE), o projeto 96/98 (desvíncu-
lo) havia sido retomado.

A Assembléia Universitária
da Unesp

A diretoria executiva do Sinteps,
que sempre acompanhou de muito perto

as inúmeras tentativas de desvinculação
do Centro da Unesp (leia artigo na página
XX), sabendo que seria realizada uma
Assembléia Universitária na Unesp, en-
tre os dias 30/3 a 2/4, em Bauru, prepa-
ra uma tese na defesa do vínculo. “Tí-
nhamos plena consciência de que somen-
te um posicionamento contrário da
Unesp poderia impedir a tramitação do
PL 96/98, que então estava latente na
Assembléia Legislativa de São Paulo”,

)*�
��		�+

pagina_19.pdf
pagina_17.pdf


Sinteps revista

� � � ��� ��

testemunha a diretora Denise Rykala, que
compareceu àquela atividade em compa-
nhia de Sílvia Elena de Lima.

Assim, contando com o apoio
de vários professores da Unesp, que
subscritaram a Tese “A defesa do vín-
culo e associação do Ceeteps à Unesp”,
nos moldes da Resolução 63/95, e com
o apoio dos delegados discentes, a ma-
nutenção do vínculo é aprovada nos
grupos de discussão e na plenária final
da Assembléia Universitária.

Em 18/4/2000, às 11 horas da
noite, com o plenário praticamente vazio
e com as galerias da Assembléia Legisla-
tiva tomadas apenas pelas diretoras De-
nise e Sílvia, novamente o PL 96/98 é co-
locado em discussão. Os deputados es-
taduais pelo PT Hamilton Pereira e Ma-
riângela Duarte fazem seu pronuncia-
mento contra o projeto e a luta pela ma-
nutenção do vínculo recomeça. Estamos
no início da campanha salarial de 2000
e a notícia da nova entrada do projeto  na
Assembléia Legislativa cai como uma
bomba no Centro.

O eixo principal da campanha aca-
ba se desviando para a defesa do vínculo
à Unesp, a partir do engajamento do mo-
vimento estudantil das Fatec’s e das
ETE’s, organizado pelo DCE da Unesp.

A campanha salarial da data base
de 2000 é oficialmente aberta no
dia 5 de abril, com a realização
de um ato público na USP, que
conta com a participação de mais
de 2.000 trabalhadores. Neste
mesmo dia, a pauta de reivindi-
cações do Fórum das Seis  – enti-
dade formada pela Adusp, Adu-
nesp, Adunicamp, Sintusp, Sin-
tunesp, STU e Sinteps – é proto-
colada junto ao Conselho de Rei-
tores das Universidades Estadu-
ais Paulistas, o Cruesp.

Barbárie tucana

A primeira reunião de ne-
gociação entre o Fórum das Seis
e o Cruesp é marcada para o dia 13 de
abril, na SCTDE. O que deveria ser uma
atividade pacífica e democrática trans-
forma-se na primeira manifestação de
barbárie promovida pelo governo esta-
dual: a massa de trabalhadores das três
universidades e do Centro é recepcio-
nada na SCTDE com um forte e trucu-
lento aparato policial. A pedido do se-
cretário José Aníbal, a polícia compare-
ce como se estivesse indo a uma guerra
contra perigosos bandidos. Os policiais
agridem as pessoas, atiram para o alto,
soltam bombas de gás lacrimogêneo e
chegam a prender cinco manifestantes
– dois estudantes, um fotógrafo e dois
sindicalistas, que são soltos somente de

madrugada. Representando o Sinteps,
estão as diretoras Silvia e Denise. “Vi-
mos a morte de perto” conta Denise.

No dia 27/4, é realizado um gran-
de ato público convocado pelo Sinteps
em frente ao Centro. É, sem dúvida, o
mais representativo da categoria. O cli-
ma de luta começa a contagiar a comu-
nidade acadêmica e, por toda a praça,
há adesivos e camisetas com os dizeres

referentes às reivindica-
ções dos trabalhadores. O peso da re-
presentação que os companheiros pre-
sentes ao ato carregam era de 40% dos
trabalhadores do Centro, que estavam
com as atividades totalmente paralisa-
das naquele dia.

A Diretoria do Sinteps, acompa-
nhada de uma comissão de trabalhado-
res, vai cobrar da Superintendência do

Centro uma resposta à reivindicação de
reajuste salarial, protocolada em 28/3/
00. O superintendente Marcos Montei-
ro foge; segundo informações oficiais,
teria ido a Brasília. O Sindicato é aten-
dido pelo vice-diretor superintendente,
Remo Alberto Fevorini, e pela chefe de
gabinete, Laura Margarida Josefina La-
ganá. A resposta dada às reivindicações:
“estaremos encaminhando hoje (27/4/

00) a proposta do Sinteps e as
demais recebidas pela Supe-
rintendência para o secretário
da SCTDE, José Aníbal”. É o
estopim para greve.

A cada dia, mais trabalha-
dores do Ceeteps aderem à pa-
ralisação, até chegar ao ápice
de 70% da categoria em greve.
Nas unidades onde o movi-
mento é mais forte, além das
assembléias, passeatas, atos,
vigílias e aulas públicas, o pes-
soal colhe moções de apoio nas

câmaras municipais e junto
a políticos da região.

A decisiva
participação dos

estudantes

A adesão dos estudantes,
que param em boa parte das
unidades do Ceeteps, é um ca-
pítulo à parte. Em defesa do

vínculo e em apoio às reivindicações sa-
lariais dos trabalhadores, eles realizam
grandiosas manifestações (atos públicos,
passeatas, ocupação do prédio da Ad-
ministração Central do Ceeteps e de vá-
rias Fatec’s). Esse apoio é decisivo.

Diante da crescente pressão do
movimento grevista, o secretário José
Aníbal marca reunião com as entidades
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sindicais e estudan-
tis do Ceeteps para
discussão do víncu-
lo e apresentação
das propostas da
Secretaria para o
Centro. Apesar de o
secretário não in-
cluir a discussão do
reajuste em sua
pauta, os manifes-
tantes o fazem.
Nova demonstração
de autoritarismo
ocorre: um verda-
deiro batalhão de
policiais, fortemen-
te armados, posta-
se à frente do prédio,
impedindo que os manifestantes sequer
se aproximem dos portões.

Mas a repressão não cala a voz
da comunidade. Ao contrário, fortalece
a luta. A greve continua mais forte a cada
dia, acompanhada de novas ocupações
por parte dos estudantes e da manuten-
ção da ocupação do prédio da Admi-
nistração Central do Centro. A união do
Sinteps, do DCE da Unesp, do comando
de greve dos estudantes das Fatec’s e
dos estudantes das escolas técnicas
num mesmo objetivo é determinante
para a primeira vitória na Assembléia
Legislativa, ao conseguir das lideranças
partidárias a suspensão da tramitação
do PL 96/98 até o dia 16/5/00.

Fatec São Paulo é invadida
pela polícia

Nova onda repressiva é lançada
sobre os manifestantes. O auge da re-
pressão orquestrada pelo governo Co-
vas acontece no dia 18 de maio de 2000,
quando cerca de 40 mil pessoas (profes-
sores da rede estadual, docentes e servi-
dores das três universidades estaduais
paulistas e do Centro, entre outros) fa-
zem um ato público na Avenida Paulis-
ta. Num ato de enorme violência, polici-

ais armados até os dentes, com bombas
de gás lacrimogêneo, balas de borracha
e cavalaria, agridem os manifestantes,
resultando em ferimentos em mais de 20
pessoas. Naquele mesmo dia, a PM,
aproveitando que todas as lideranças
do movimento estavam na passeata da
Avenida Paulista, invade o campus da
Fatec São Paulo, onde se localiza o pré-
dio da Administração Central do Cee-
teps, que estava ocupado, de maneira
absolutamente pacífica, pelos estudan-
tes. Numa atitude que traz à lembrança
os anos da ditadura, a PM ocupa o Cen-
tro Acadêmico XXIII de Abril e as de-
pendências da Fatec São Paulo por 10
dias. Depois de muitas denúncias e pro-
testos por parte dos sindicatos, entida-
des estudantis, parlamentares, Comis-
são de Direitos Humanos da Assem-
bléia Legislativa de São Paulo e reitor
da Unesp, a PM retira-se do Centro em
29 de maio.

Nesse meio tempo, duas reuniões
de negociação salarial são desmarcadas:
no dia 15/5, entre a SCTDE e o Sinteps
e, no mesmo dia, em horário diferente,
entre a Superintendência e o Sinteps.
Ambas as reuniões são desmarcadas sob
a alegação de falta de dados para a dis-
cussão salarial, o que, obviamente é ape-

nas mais uma
das falácias do
governo.

No dia 24/5,
após muita pres-
são de todas as
entidades do
funcionalismo
em greve, a lide-

rança do governo
na Assembléia Le-
gislativa realiza
uma reunião com os
parlamentares da
Casa e as entidades
para dar início às
negociações salari-
ais. Além desse as-
sunto, o Sinteps
também inclui na
pauta a questão do
vínculo e a retirada
do PL 96/98 de tra-
mitação.

PL 96/98 é
arquivado

No dia 30 de maio, o movimento
ganha uma longa batalha: o PL 96/98
não foi novamente incluído na pauta da
reunião do Colégio de Líderes da As-
sembléia Legislativa de São Paulo. A in-
consistência do projeto e a seriedade das
argumentações da comunidade acadê-
mica haviam desgastado o governo e sua
base de sustentação na Assembléia ava-
lia que, caso o PL 96/98 fosse à votação,
certamente seria derrotado.

Durante todo o movimento, o
Conselho de Diretores de Base (CDB do
Sinteps) reúne-se por várias vezes, para
avaliar o movimento e decidir os passos
seguintes. Duas assembléias gerais são
realizadas, uma na ETE Bento Quirino,
em Campinas, no dia 7 de junho, e outra
na ETE Rubens de Faria e Souza, em
Sorocaba, no dia 13 de junho, que deli-
bera pelo encerramento da greve.

Na reunião do CDB do dia 15 de
junho, os diretores de base presentes
avaliam o movimento no Centro de
uma maneira muito positiva. É unâni-
me a compreensão de que protagoni-
zamos uma greve histórica, que apro-
ximou a categoria e refletiu em vitórias
importantes, como a retirada do PL 96/
98, e no reconhecimento do poder de
mobilização dos trabalhadores e estu-
dantes do Centro.

A maior vitória do movimento

Além da grande mobilização e da
continuidade da greve, a ação do movi-
mento junto ao Conselho Universitário
(CO) da Unesp é outro ingrediente defi-
nitivo na luta contra o PL 96/98. No dia
29 de junho, o CO decide pela reabertu-
ra da discussão sobre o vínculo, apon-
tando a real perspectiva de que o relató-
rio da comissão tripartite, aprovado em
31/10/97, fosse descartado definitiva-
mente. Em 30 de junho, o reitor da Unesp
encaminha ofício à AL, esclarecendo
que o CO estava rediscutindo a matéria
e que, portanto, sugeria que a Assem
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bléia aguardasse o novo posicionamen-
to da Universidade. Dito e feito. Como o
vínculo ainda existe e a autonomia da
Universidade deve ser respeitada, o pro-
jeto nunca mais foi discutido na Assem-
bléia Legislativa.

Essa foi a maior vitória do movi-
mento. Ganhamos a discussão com o
governo, mobilizamos o estado inteiro,
mostramos a nossa força e derrotamos o
governo na Assembléia Legislativa. Po-
rém, em contrapartida, apesar de haver
espaço orçamentário para um reajuste
de, no mínimo 15%, amargamos outro
ano sem reajuste salarial.

A avaliação dos companheiros
que dirigiram a greve nas unidades é
muito positiva. Na edição nº 25 do Sin-
teps Jornal, eles expressam suas opini-
ões. “O movimento de greve que o Sindi-
cato construiu dentro do Centro foi his-
tórico e grandioso, não obstante as ad-
versidades encontradas e as ameaças
veladas feitas por dirigentes das unida-
des”, considera Rafic Nassin Filho, da
ETE João Baptista de Lima Figueiredo,
de Mococa. Para Paulo Búfalo, da ETE
Bento Quirino, de Campinas, a categoria
havia construído “uma greve histórica,
que contribuiu para desnudar o projeto
de desmonte da educação pública e a
vocação truculenta de Covas e sua tur-
ma”.

“Em praticamente 20 anos, de-
corridos desde a incorporação das pri-
meiras ETE’s pelo Centro, este é o nosso
primeiro movimento de fato”, conside-
ra Rosamaria Aparecida da Silva, da
ETE Jorge Street, de São Caetano do Sul.
Para Berenice Damasceno, da ETE Ru-
bens de Faria e Souza, de Sorocaba, “de
toda esta batalha, que ainda não está
ganha, temos que lembrar os pontos
positivos, como nosso companheirismo
e solidariedade, nossa mobilização por
um período tão expressivo, além do blo-
queio do PL 96/98”. João Roberto da
Silva, da ETE Dr. Adail Nunes da Silva,
de Taquaritinga, ressalta que, mesmo
diante da forte repressão (“pobres cava-
los... frágeis soldados...”), tivemos “a
união do movimento e a sociedade
apoiando nossas justas reivindica-
ções”.

Para manter a mobilização e
aprofundar o debate central da greve,
o Sinteps organiza, no período de 27/6
a 15/8, um ciclo de Encontros Regio-
nais com o tema: “O futuro do ensino
técnico e tecnológico”, subdividido nos
seguintes sub-temas: “Educação Profis-
sional” e “Vínculo do Ceeteps à Unesp
– Resolução 63/95 e o papel da comu-
nidade”. Os encontros acontecem nas
cidades de Campinas, Americana, Ri-
beirão Preto, Ilha Solteira, São Bernardo
do Campo, Mococa, Sorocaba e São Pau-

lo. Além da então presidente do Sinteps,
Silvia Elena de Lima, diversas autori-
dades participam dos debates, dentre
elas os deputados Renato Simões, Mari-
ângela Duarte, Hamilton Pereira, Carli-
nhos de Almeida e César Callegari, além
do professor Emanuel da Rocha Woiski
(Adunesp). O superintendente do Cen-
tro é convidado a participar, mas não
comparece a nenhum dos encontros.

A farsa da lista tríplice

No início do segundo semestre,
com uma agenda de atividades já a todo
vapor, o Sinteps depara-se com mais
uma pedra no caminho da luta dos tra-
balhadores do Ceeteps. O Conselho De-
liberativo do Centro, através da Delibe-
ração 6, de 14/8/00, ignorando os cla-
mores da comunidade, “inventa” um
modo sui generis de proceder a elabora-
ção de listas tríplices para os cargos de
diretor e vice-diretor superintendente:
“quem quiser, se inscreve, depois eles
escolhem”. Era a democracia do PSDB.
Na reunião de 23/8, os cinco conselhei-
ros presentes escolhem os nomes para
compor as listas tríplices. A escolha

deve ter sido muito difícil, pois se ins-
creveram 12 candidatos ao cargo de di-
retor superintendente e 13 ao cargo de
vice. Em 15 minutos, os conselheiros
“analisam” os currículos dos candida-
tos e, a exemplo do colégio eleitoral mol-
dado na ditadura militar, decidem em
detrimento da opinião de toda a comu-
nidade do Ceeteps. Para “surpresa” de
todos, os nomes vencedores são: Mar-
cos Antônio Monteiro para diretor su-
perintendente e Alfredo Colenci Jr. para
vice. Os demais eram apenas nomes
para constar nas listas tríplices.

“Presenciar esta patética encena-
ção de votação e, na saída, passar por
uma coluna de policiais perfilados em
frente ao prédio do Ceeteps trouxe no-
vamente a exata sensação dos lamentá-
veis tempos da ditadura militar. Contu-
do, por outro lado, trouxe mais ânimo
para lutar pela aprovação da manuten-
ção do vínculo na reunião que o CO da
Unesp realizaria em 31/8/00”, lembra
Silvia.

O vínculo e o CO da Unesp

A tão esperada reunião do CO da
Unesp tem como única discussão o vín-
culo. No entanto, apesar do exaustivo
debate, nada ficou resolvido e, para um
registro histórico dos acontecimentos,
cabe aqui uma detalhada explicação: a
sistemática da reunião do CO segue um
ritual, iniciando com o expediente, onde
são dados os informes gerais e é aberta
a palavra aos conselheiros. Somente de-
pois do término do expediente é que tem
início a ordem do dia, onde são discuti-

��	
����
���������
�	
�����	�������������
�	�������
����������	�	

�����������
�� 	����

!"������#

pagina_22.pdf
pagina_20.pdf


Sinteps revista

� � � � � � � �

dos os pontos de pauta.
A reunião tem iní-

cio às 10 horas e esten-
de-se até as 12h30 ape-
nas com o expediente, ou
seja, pela manhã nada
foi discutido. A única
votação que acontece é a
da inversão de pauta,
com o Ceeteps passando
do terceiro para o primei-
ro ponto. Assim, na reto-
mada dos trabalhos no
período da tarde, a reu-
nião é reiniciada com a
discussão do vínculo.
Dos 65 conselheiros pre-
sentes no período da
manhã, somente 54 retor-
naram e isso era temerá-
rio, tendo em vista que seriam necessá-
rios 52 votos favoráveis (2/3 do Conse-
lho) para que a revisão de posiciona-
mento da Unesp sobre o vínculo fosse
aprovada. Pelo mapeamento feito pelo
Sinteps, oito conselheiros votariam con-
tra a revisão e, portanto, perderíamos a
votação, o que significaria manter a po-
sição do CO da Unesp de 31/10/97, ou
seja, a aprovação do relatório da comis-
são tripartite pela desvinculação e, em
conseqüência, o PL 96/98.

Para evitar a votação e a conse-
qüente derrota, os conselheiros discen-
tes se retiram em bloco, o que significa
não haver mais quorum para discussão
e votação. Assim, o debate sobre o vín-
culo é adiado para a reunião ordinária
seguinte, que se realizaria em outubro.
A estratégia utilizada pelos conselhei-
ros discentes, de comum acordo com as
representantes do Sinteps presentes à
reunião, Silvia e Denise, garante um
novo fôlego e uma nova oportunidade
de discussão. O reitor da Unesp envia
novo ofício à Assembléia Legislativa es-
clarecendo que o CO ainda não havia
finalizado a discussão da matéria.

De agosto a outubro, Silvia e De-
nise continuam a peregrinação inicia-
da em abril, pelas unidades da Unesp.
Elas conversam com os conselheiros do
CO, mostrando a necessidade da manu-
tenção do vínculo.

A luta pela Gatae

No meio desta acirrada discus-
são, a Diretoria do Sinteps tem que pro-
mover uma verdadeira “briga de ofíci-
os” para garantir que a Gatae – Gratifi-
cação por Atividade Técnico-Adminis-
trativa e por Trabalho Educacional fos-
se paga aos trabalhadores do Centro. Em
julho de 2000, o governador havia de-
cretado gratificação similar para os tra-
balhadores da Secretaria da Educação,

porém, “esquecera” de incluir no decre-
to o pessoal do Centro. Desde a publica-
ção da gratificação, até o dia 14/9/00,
quando finalmente o “esquecimento” é
corrigido com a publicação da Gatae, o
Sinteps cobrara de todas as instâncias
governamentais a devida correção. A
Gatae tem seu pagamento retroativo a 1º
de junho, como ocorrera para todos os
outros trabalhadores da educação. Cabe
ressaltar que, apesar de a categoria não
ter conquistado o reajuste do Cruesp, a
Gatae (que é paga até hoje) foi produto
da mobilização de 2000, assim como ocor-
rera com vitória contra o desvínculo.

Em outubro, na nova reunião do
CO, o quorum continuava baixo e, numa
avaliação de momento, tudo indicava
uma derrota por dois ou três votos. As-
sim, a estratégia utilizada pela Direto-
ria do Sinteps é a retirada de pauta, para
nova inclusão na reunião do dia 8 de
novembro. Enquanto isso, avançam as
conversas com os conselheiros. A Dire-
toria do Sinteps consegue, inclusive, o
posicionamento favorável do Condu-
nesp – Conselho de Diretores da Unesp
à manutenção do vínculo.

Também em outubro, toma posse
a terceira diretoria do Sinteps, sob a pre-
sidência de Denise Rykala.

Enquanto se desenrola a questão
do vínculo, o Centro passa um longo pe-
ríodo sem superintendente. Por motivos
até hoje não explicados, a nomeação do
superintendente e do vice, “eleitos” na-
quele tenebroso processo eleitoral do
Conselho Deliberativo do Ceeteps, de 14/
8, arrasta-se até 8 de novembro, coinci-
dentemente a mesma data da reunião do
CO que definiria a questão do vínculo.

No dia 8 de novembro, após me-
ses de discussão e esclarecimentos, en-
tendendo a importância da manutenção
do vínculo, a necessidade de sua explici-
tação, bem como o estabelecimento de
uma política estadual para a rede públi-

ca de ensino tecnológico, o
reitor da Unesp propõe e o
CO aprova, por unanimida-
de, a discussão aprofunda-
da do assunto, envolvendo
as demais universidades
públicas estaduais através
do Cruesp. Ao final, os re-
sultados voltarão para dis-
cussão e votação no CO da
Unesp.
“Sem dúvida, foi uma vitó-

ria maravilhosa para a co-
munidade do Centro, resul-
tado de um trabalho de cons-
cientização e esclarecimen-
to que o Sinteps, o CA XXIII
de Abril e o DCE Helenira
Rezende (Unesp/Fatec) de-
senvolveram junto aos con-

selheiros da Unesp”, diz Denise.
Silvia lembra de um detalhe que

merece registro, pois, certamente, foi a
gota d’água para o posicionamento unâ-
nime do CO a favor do vínculo. Quando
o secretário José Aníbal visitou a Fatec
São Paulo, dias antes da votação do CO,
os alunos o receberam “calorosamente”,
gritando, de costas, a palavra de ordem
do movimento: “É para unir, para lutar,
para não desvincular”. O secretário, que
se irrita com muita facilidade, não se con-
teve e, mostrando a sua verdadeira face e
deselegância inata, revelou as reais in-
tenções da Secretaria para o Centro. Suas
palavras chegaram ao conhecimento dos
conselheiros e do reitor da Unesp.

Conferência em Brasília

No final de novembro, acontece
em Brasília a I Conferência Nacional de
Educação, promovida pela Comissão de
Educação da Câmara dos Deputados.
O Sinteps é representado pela professo-
ra Silvia Elena de Lima. A Conferência
reafirma a luta em defesa do ensino téc-
nico e tecnológico público e de qualida-
de, com a edição de um Manifesto de
Repúdio ao Decreto 2.208/97.

“Certamente, o ano de 2000 foi
o mais rico para os trabalhadores e a
comunidade do Ceeteps. Foi um ano in-
teiro de luta e de vitórias que ficarão
marcadas nos corações e mentes de to-
dos os que participaram, pela beleza da
dinâmica que conseguimos impor ao
movimento. Além das vitórias, consegui-
mos unir quase todos os segmentos da
comunidade. Foram noites e dias de es-
tratégias, reuniões, atos públicos, assem-
bléias e produção de documentos. O
nervosismo de cada reunião do CO, a
incógnita do que iria acontecer e se iría-
mos realmente conseguir, certamente va-
leram a pena e estarão em nossa memó-
ria para sempre”, testemunha Silvia.
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2001, prevalece o descaso
do PSDB com os

trabalhadores do Centro

O ano inicia-se com a reivindi-
cação eterna do reajuste salarial. Logo
no começo de janeiro, o Sinteps solicita
reunião com a Superintendência para
tratar do reajuste e, na seqüência, proto-
cola ofício na SCTDE. O documento his-
toriava as perdas salariais da categoria,
demonstrava que a evolução do ICMS
permitia um reajuste e cobrava o com-
promisso formal assumido pelo gover-
no, em outubro de 1998, de retomar a
discussão salarial assim que a arreca-
dação o permitisse. Além disso, reivin-
dicava uma reunião para tratar destas
questões. Ato contínuo, o mesmo é feito
com a Secretaria da Fazenda.

Como nenhuma autoridade se
dignava a responder ao Sindicato, os
diretores solicitam audiência com o go-
vernador que, por sua vez, ordena que o
secretário José Aníbal, da SCTDE, rece-
ba a entidade. A reunião acontece no dia
16 de abril, porém, o secre-
tário alega não ter poder de
deliberação, dizendo que
remeteria o assunto para o
governador.

Como já conhece de
longa data esse jogo de em-
purra do governo, a Direto-
ria vai à Assembléia Legis-
lativa provocar a discussão
do reajuste salarial. “A ca-
tegoria, que havia partici-
pado ativamente da luta
durante todo o ano de 2000,
não teve novamente a mes-
ma disposição e a partici-
pação efetiva dos trabalha-
dores pelo reajuste foi me-
nor”, recorda Neuza Santana Alves,
atual tesoureira da entidade. Ape-
nas mais uma gratificação é conce-
dida pelo governo, desta vez a cha-
mada Gratificação Geral, com inci-
dência a partir de 1º de agosto.

Estatuto e carreira

Em 2001, o Sinteps inclui na
pauta da campanha salarial a dis-
cussão do Estatuto dos Trabalhado-
res do Ceeteps e das Carreiras do Pes-
soal Docente, Auxiliares de Instrução
e Técnico-Administrativo. Esta dis-
cussão é muito oportuna, pois neste
mesmo ano o Centro vem à carga com
uma proposta de carreira para o pes-

soal técnico-administrativo.
Logo no início de agosto, quando

tem acesso à proposta de “minuta de pro-
jeto de lei”, a diretoria do Sindicato ava-
lia que se trata de um golpe, porque além
de não melhorar a situação funcional dos
trabalhadores do Centro, não prevê qual-
quer política salarial ou melhoria subs-
tancial de salários. Inclui nas “outras
providências” matérias exclusivamente
regimentais e que jamais deveriam cons-
tar de um plano de carreira. É mais um
instrumento para tentar alterar a estru-
tura do Ceeteps e desvinculá-lo da Unesp.

A expansão desfigurada

Também no início de agosto, o
Cruesp lança sua proposta de ‘Expan-
são do Sistema Estadual Público de En-
sino Superior’. “Parecia que uma coisa
não tinha nada a ver com a outra, mas,

na verdade, o projeto do Cruesp e os pla-
nos do Ceeteps se casavam”, avalia
Neuza. A proposta para o Ceeteps ha-
via sido elaborada “intra-muros” e con-
tado com a assinatura do vice superin-
tendente, professor Alfredo Colenci Jr.

O projeto do Cruesp incluía os fa-
mosos cursos seqüenciais e básicos que,
na verdade, são os cursos modulares que
o Centro pretende fazer quando contar
com uma nova estrutura e estiver des-
vinculado da Unesp. Assim, o “plano
de carreira” e o projeto de expansão do
Cruesp são coincidentes no sentido de
alterar a maneira de atuação do Centro.
Por isso, ambos os assuntos merecem
ampla discussão durante todo o segun-
do semestre de 2001. Um grande debate
sobre a proposta do Cruesp, envolven-
do todas as entidades do Fórum das Seis
e as entidades estudantis das universi-
dades e do Centro, faz com que os reito-

res recuem pelo menos na im-
plantação dos cursos seqüen-
ciais e básicos.

O III Congresso da
Categoria

Em setembro de 2001, acon-
tece o III Congresso Ordinário
da Categoria, em Nazaré Pau-
lista. Além de outros temas re-
levantes, é discutido o Projeto
de Ensino Técnico e Tecnológi-
co para o Estado de São Paulo,
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nele incluídos a nova proposta de Regi-
mento do Ceeteps e o Estatuto e Carrei-
ras dos Trabalhadores do Centro, esta-
belecendo as condições de trabalho ne-
cessárias ao bom desenvolvimento das
atividades dos trabalhadores.

As propostas apresentadas pela
diretoria do Sinteps sobre estatuto e car-
reiras são aprovadas no Congresso, as-
sim como uma moção de repúdio à mi-
nuta da carreira proposta pelo Centro.
Ambas as deliberações são fundamen-
tais nas discussões que se seguem na
Assembléia Legislativa. Na reunião con-
junta das comissões de Cultura, Ciên-
cia e Tecnologia e de Administração
Pública, realizada na AL no dia 2 de
outubro, a pedido da deputada Mariân-
gela Duarte e por solicitação do Sinteps,
o superintendente do Centro afirma em
alto e bom som que “engavetaria” o pro-
jeto de carreira se a comunidade o rejei-
tasse. Os representantes do Sinteps dis-
tribuem a moção aprovada no III Con-
gresso, denunciando as mazelas cons-
tantes do plano de carreira do Centro.

Mesmo com os resultados apon-
tados por uma comissão indicada por
ele mesmo, que mostrava um amplo re-
púdio da categoria ao plano de carreira,
Marcos Monteiro não cumpre a palavra.

Dentre as unidades que se manifesta-
ram, 95% rejeitavam o projeto. Foram
consultadas 108 unidades, com os se-
guintes resultados: 49 rejeitavam, três
eram a favor, 26 questionaram e fizeram
críticas, uma absteve-se e 29 não opina-
ram. O Sinteps continua orientando os
trabalhadores a manter o posicionamen-
to contrário. A queda de braços se arras-
ta até o final de 2002.

Greve forte nas federais

No cenário nacional, uma greve
das universidades e escolas técnicas fe-
derais, que dura quase cem dias, encos-
ta FHC na parede e resulta na vitória do
movimento, com a abertura de 2.000 va-
gas em concurso para docentes e a ga-
rantia de um reajuste de 3,5% para todo
o funcionalismo público federal para o
ano seguinte.

A conferência que não existiu

Em Brasília, nos dias 2O e 21 de
novembro, acontece a 2ª Conferência
Nacional de Educação, sob o tema “Uma
escola para a inclusão social”. Apesar
do nome, a exclusão predomina, pois,
temendo que as palestras e debates se

transformem em palco de manifestação
contra o projeto de alteração da CLT, o
presidente da Câmara, Aécio Neves, fe-
cha as portas e impede que boa parte
dos participantes e palestrantes entre.
Até o deputado federal Professor Luizi-
nho, pelo PT/SP, é agredido pelos segu-
ranças da Casa. O Sinteps enviara duas
representantes à conferência, Denise
Rykala e Silvia Elena de Lima, com o
objetivo de participar da mesa do ensi-
no profissional e apresentar documen-
tos de denúncia da reforma do ensino
técnico. Mas o evento acaba não aconte-
cendo, pois os poucos palestrantes que
conseguem entrar se retiram em protes-
to à violência do governo.

Como de costume, no final do ano
mais uma vez o governo volta à cena
com a antiga cantilena de “estudos para
analisar a atual estrutura administrati-
va e organizacional do Centro Estadual
de Educação Tecnológica Paula Souza,
e propor medidas ao seu aperfeiçoamen-
to”. A diferença, desta vez, é que o gru-
po de trabalho é instituído pela SCTDE,
contando com a participação do Cruesp,
como havia sido deliberado pelo CO da
Unesp na histórica reunião de 8/11/00.
Esta comissão não apresentou um rela-
tório sequer sobre o Ceeteps até hoje.

O ano começa com a realização
do Fórum Mundial Social, em Porto Ale-
gre, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro. O
Sinteps é representado por Denise Ryka-
la. São realizados 900 eventos, entre con-
ferências, seminários e oficinas, inclu-
sive sobre o ensino técnico, onde é dis-

2002, mais um ano de luta
pelo salário e debate

da carreira

tribuído o projeto de ensino técnico apro-
vado no III Congresso da Categoria.

No final de janeiro, o Conselho de
Diretores de Base traça, juntamente com a
Diretoria do Sinteps, os primeiros passos
para a campanha salarial do ano. Das di-
retrizes definidas, a primeira realizada é

a reunião
com o secre-
tário da
Casa Civil
do Gover-
no, Antônio
R u b e n s
Costa de

Lara, ex-professor e ex-membro do
Conselho Deliberativo do Centro. O se-
cretário se predispõe a intermediar o
pleito dos trabalhadores do Ceeteps
junto ao governo, mas ressalta que o
estado está “sem dinheiro”.

Na seqüência, a diretoria do Sin-
teps realiza reunião com o superinten-
dente, que desmente os boatos de rea-
juste que circulavam pelo Ceeteps des-
de o início do ano e afirma que o gover-
no acenara com uma discussão sobre a
questão salarial em meados de abril.

Enquanto isso, a discussão da
minuta de carreira prossegue a todo va-
por. A diretoria do Sinteps continua ori-
entando os trabalhadores a rejeitar o
projeto, subsidiando o debate com inú-
meros boletins e diversas reuniões com
os trabalhadores, bem como promoven-
do a discussão do projeto de carreira
aprovado no Congresso da Categoria.

Esta proposta também havia
sido protocolada junto à Comissão de
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Estudos montada na SCTDE, com a se-
guinte observação: “por se tratar de um
projeto amplamente debatido e constru-
ído pelos trabalhadores desde 1996 e
ainda aprovado na III Congresso da
Categoria, não se aceitariam discussões
fragmentadas”.

O debate sobre a carreira é bas-
tante produtivo, tanto é que em março a
Superintendência já apresenta a tercei-
ra versão da minuta, tentando conven-
cer os servidores da sua boa vontade em
assimilar as propostas oriundas das
discussões. Alguns avanços realmente
acontecem, porém, o espírito do projeto
se mantém e a direção do Sinteps pre-
serva seu posicionamento de repúdio à
proposta até o fim.

A ofensa dos 5%

No dia 8 de abril, o governador
envia um projeto de lei à Assembléia Le-
gislativa, propondo um reajuste de 5%
aos trabalhadores do Centro. A propos-
ta é considerada uma ofensa, pois a ca-
tegoria reivindicava 69,71%. O Sindica-
to propõe emenda ao projeto, chama a
categoria a participar em caravanas à
AL, mas a participação fica restrita a
apenas 35 trabalhadores que vão à As-
sembléia em 16/5 e 5/6. Pouquíssimas
moções das câmaras chegam aos depu-
tados e ao governador e a pressão sobre
os parlamentares fica restrita ao envio
de um pequeno número de e-mails.

Mesmo assim, o Sinteps conse-
gue provocar um debate sobre a neces-
sidade da discussão da política salari-
al dos trabalhadores do Centro. No dia
7 de junho, uma comissão de trabalha-
dores acompanha a Diretoria do Sindi-
cato ao Palácio, onde se realiza uma
reunião com a Secretaria de
Governo, responsável por
discutir a política salarial
dos servidores públicos.
Os diretores levam toda a
documentação acerca das
reivindicações e dados
concretos sobre o impacto
do índice nas contas pú-
blicas. Os governantes não
têm como se contrapor às
argumentações e números
apresentados. Porém, na
calada da noite do dia 13/
6, o projeto é votado e apro-
vado apenas com o percen-
tual de 5%. “Foi um golpe
e avaliamos que a falta de
mobilização da categoria
deixou o governo bastante
à vontade para aplicá-lo”,
comenta Denise.

A vez do IV Coned

Nesse meio tempo, outra ativida-
de muito importante marca o ano de
2002: o 4º Congresso Nacional de Edu-
cação, que se realiza na cidade de São
Paulo, entre os dias 23 e 26 de abril. O
Sinteps, na qualidade de entidade do
Fórum Estadual em Defesa da Escola
Pública, colabora em todas as fases pre-
paratórias do Congresso. As diretoras
Silvia e Denise participam da coorde-
nação e relatoria de várias mesas redon-
das. Os professores Paulo Roberto Bú-
falo, da ETE Bento Quirino, e Berenice
Camargo Damasceno, da ETE Rubens
de Faria e Souza, palestram nas mesas
“A política de ‘fundos’ é apropriada
para o financiamento da educação?” e
“Políticas para a formação de
trabalhadores(as) em educação”, respec-
tivamente. Ressalte-se também a parti-
cipação de Silvia e Salvador dos Santos
Filho na apresentação de um painel so-
bre o projeto de ensino técnico e tecnoló-
gico aprovado pela categoria.

No início do segundo semestre,
logo após o golpe dos 5%, a categoria,
chamada a deliberar pela deflagração
de uma greve geral por tempo inde-
terminado pelo índice de reajuste plei-
teado (69,71%), diz não. O quadro já
era esperado, devido à pequena par-
ticipação nas atividades do primeiro
semestre. E, assim, mais um ano se
passa sem que seja conquistado o re-
ajuste reivindicado.

Fim da novela da carreira

No final de novembro, tem fim a
novela do projeto de carreira do Centro.
Habilmente, a instituição convoca os

servidores a participar de um plebiscito
para um posicionamento. O Sinteps con-
tinua a campanha da rejeição à propos-
ta de carreira, desta vez indicando o
NÃO como opção de voto no plebiscito.
Onde há espaço para a discussão do
assunto, o NÃO é vitorioso. Porém, no
cômputo geral vence a proposta da Su-
perintendência, com o seguinte resulta-
do:
SIM: 1.647
NÃO: 902
NULOS 19
BRANCOS: 12
TOTAL: 2.580

Por motivo não esclarecido, se-
gundo o superintendente, o projeto apro-
vado em plebiscito até agora não saiu
do Palácio. “Assim que o projeto der
entrada na Assembléia Legislativa, vol-
taremos à carga com as denúncias de
seus reais propósitos”, antecipa Silvia.

Eleições no país

O segundo semestre também é
marcado pelas eleições, quase que ge-
rais, no país. O debate polariza as aten-
ções de toda a população brasileira. Con-
seguimos eleger vários deputados com-
prometidos com a causa da educação. E
a esperança vence o medo, elegendo um
líder sindical como presidente do país.
Somente o tempo dirá se o governo Lula
será mesmo um governo comprometido
com a inclusão social e com os trabalha-
dores e o desenvolvimento soberano do
país. Até o momento, no entanto, parece
que o medo está suplantando a esperan-
ça e as ações do governo Lula são ape-
nas uma continuidade do governo FHC.

No cenário estadual, o gover-
nador candidato Geraldo Alckmin é

reeleito,  usando
e abusando do
bom nome das
ETE’s e FATEC’s
do Centro.

�	

��
	��������
����������	�
	
�	����	����
�
�������	
����
����������	��
��������������
������ ������

!"#��	�$%

pagina_26.pdf
pagina_24.pdf


Sinteps revista

� � � ��� ��

O ano de 2003 começa com a re-
trospectiva do movimento de campanha
salarial dos anos anteriores e com a aná-
lise da conjuntura dos trabalhadores do
Centro. Isso porque o Conselho de Dire-
tores de Base avalia, em sua primeira
reunião de data-base, em fevereiro, que
é necessário responder aos companhei-
ros das unidades sobre os motivos de a
nossa luta parecer tão difícil e o porquê
de os êxitos não surgirem tão rapida-
mente como o esperado. Assim, é edita-
do o Boletim “Campanha salarial: his-
tória sem fim”. Trata-se de um in-
teressante registro histórico, como
mostram alguns trechos:

“O que conseguimos ao lon-
go destes anos é pouco, muito menos
do que o justo, porém, foi diretamente
proporcional à participação da base.
São sempre os mesmos que lutam e
participam ativamente. Falta muito,
mas é necessário que muitos se enga-
jem para a conquista”.

“Outros sindicatos, muito
maiores, mais antigos, mais estrutu-
rados e com centenas de milhares de
filiados não conseguiram muito mais
do que nós, que ainda não temos dez
anos, não temos diretor de base na maioria
das unidades, temos pouco recursos finan-
ceiros e menos de 2.000 filiados.”

“Não é que o nosso Sindicato seja
fraco ou nada faça. É que o Sindicato, e aí
entendam que ‘o sindicato somos todos nós,
sindicalizados’, representa uma categoria
fragmentada por local de trabalho e subme-
tida a interesses que impedem, propositada-
mente, a organização; tem mais chefe do que
chefiado; tem mais professor dando aula em
‘cursos, programas e convênios’ do que os
que efetivamente sobrevivem do salário do

Centro; tem muita gente contratada por pra-
zo determinado; tem o medo do desemprego;
tem o medo de perder o bônus; tem simples-
mente o medo”.

Este boletim é publicado no final
de fevereiro e, ao que tudo indica, cum-
pre seu objetivo, pois no final de abril a
campanha salarial já está nas ruas com
um ânimo diferente das campanhas
anteriores. Há um expressivo número de
assinaturas em abaixo-assinado; o en-
volvimento de mais pessoas no traba-

lho de mobilização; a presença na mí-
dia mais vezes e uma vitoriosa parali-
sação no dia 22/5. Neste dia, paralisa-
ram apenas 27 unidades, mas todas com
um peso importante na instituição e es-
palhadas por todo o estado. A mobili-
zação surte o efeito esperado, que é pres-
sionar o governo a abrir os canais de
negociação com o Sindicato.

De lá pra cá, temos avançado. A
diretoria já conversou, em três oportuni-
dades, com o governador Geraldo Alck-

min, realizou reuniões de discussão sala-
rial com o secretário da Ciência e Tecnolo-
gia e com o superintendente do Centro.

As reivindicações da categoria es-
tão devidamente registradas em todas as
instâncias do governo. O último passo
para a obtenção do reajuste é a audiência
com o governador. Se ela não ocorrer até o
final de julho, caberá aos trabalhadores
do Centro, no segundo semestre letivo,
deliberar por ações mais duras, como, por
exemplo, a deflagração de uma greve ge-
ral por tempo indeterminado.

Como o fechamento desta
revista deu-se na segunda quinze-
na de julho, as informações sobre o
assunto ficam para as próximas edi-
ções dos boletins da entidade e do
Sinteps Jornal, que deverão resgatar
em detalhes esta campanha salari-
al, que esperamos seja o resgate da
política salarial a que temos direito:
os índices do Cruesp e a imediata
aplicação dos 72,22% aos salários
dos trabalhadores do Centro.

Com certeza, o ano de
2003, continuará sendo de lutas,
como todos os outros da vida do
Sinteps. Neste semestre, haverá elei-
ções para renovação da Diretoria

Executiva e Conselho Fiscal, Conselho de
Diretores de Base e Diretoria Regional.
Seguindo a linha de todas as anteriores,
a atual Diretoria Executiva vem se pau-
tando pela conduta ética na administra-
ção dos bens e interesses da categoria e
já deflagrou o processo eleitoral.

Haverá eventos comemorativos
dos dez anos do Sinteps, a iniciar pelo
lançamento desta revista, que espera-
mos tenha cumprido seu objetivo: mos-
trar toda a dignidade da luta dos traba-
lhadores do Centro.

2003, luta pelo
reajuste ganha corpo

no Centro
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Nossa luta em comum!!Nossa luta em comum!!
Nesta seção, acompanhe os depoimentos de companheiros de entidades sindicais irmãs,

integrantes do Fórum das Seis, e de órgãos de representação estudantis. O Sinteps
agradece a participação de todos e deseja continuar na luta... sempre, em defesa da

educação pública, de qualidade, gratuita e acessível a toda a população.
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Nestes últimos anos, o Sinteps tem contado com o apoio de diversos
parlamentares na Assembléia Legislativa de São Paulo, seja na elaboração

de projetos, na divulgação de informações, na formação de comissões e
frentes parlamentares etc. Trata-se de um apoio valioso, que se revelou

importante em muitas situações, como é o caso da luta contra a quebra do
vínculo. Vários deles foram convidados a responder a uma entrevista, com
perguntas de interesse da comunidade do Ceeteps. A seguir, acompanhe as

respostas daqueles que deram retorno ao pedido:

Entrevistas
������������ 	�� 
���
�	���� �� ������
Com César Callegari, ex-deputado

estadual pelo PSB/SP

Sinteps: Como o senhor acompanhou
a luta dos trabalhadores do Centro
Paula Souza, nos últimos anos?
César Callegari: A luta dos trabalha-
dores do Centro Paula Souza sempre
esteve associada à luta por uma educa-
ção pública de boa qualidade. A valori-
zação dos profissionais  do ensino, sa-
bemos, é a valorização do próprio en-
sino. Nesse sentido, quando deputa-
do, sempre procurei colocar meu man-
dato como instrumento dessa luta.
Várias vezes, apresentei ou participei
da apresentação  de emendas que tive-
ram por objetivo destinar mais recur-
sos para o ensino técnico de São Paulo.

Sinteps: A CPI da Educação, que o se-
nhor dirigiu na Assembléia Legislati-
va, pode ter reflexos para o Centro?
Callegari: Minha luta vitoriosa na CPI
da Educação, que acabou levando o
governo a ter que devolver R$ 4,5 bi-
lhões desviados da educação paulista,
também trouxe reflexos positivos para
o ensino técnico e tecnológico.

Sinteps: O senhor continua acompa-
nhando a luta do pessoal do Centro?
Callegari: Sou a favor da criação, por
emenda constitucional, da subvincula-
ção de recursos obrigatórios da educa-
ção para o ensino técnico, a exemplo
do que hoje ocorre com o ensino fun-
damental (60% das verbas totais da
educação) e das universidades (9,57%
nas leis orçamentárias). Por fim, quero
dizer que defendo o Centro Paula Sou-
za como um paradigma de qualidade
e uma referência  para o grande esfor-
ço social para a qualificação do traba-
lhador. Nesse sentido, é preciso perse-
verar na luta contra a desqualificação
do ensino técnico contida no decreto
federal 2.208, de FHC.

Sinteps: Como a senho-
ra acompanhou a luta
dos trabalhadores do
Centro Paula Souza, nos
últimos anos?
Mariângela Duarte:
Acompanhamos e par-
ticipamos das lutas dos
trabalhadores do Cee-
teps de diversas formas,
desde as inúmeras ações
contra o desvínculo em
relação à Unesp, que o
governo estadual do
PSDB almeja realizar, até a defesa da me-
lhoria salarial, e exigindo, principalmente,
das autoridades competentes, a garantia de
ensino técnico e tecnológico de qualidade,
através da modificação ou revogação do De-
creto Federal 2.208. Realizamos inúmeras
audiências públicas, no âmbito da Comis-
são de Ciência e Tecnologia da Assembléia
Legislativa de SP, para tratar do Ceeteps;
apresentamos emendas ao Orçamento do
Estado e à Lei de Diretrizes Orçamentárias,
visando a garantir os recursos necessários
à recomposição salarial dos trabalhadores
do Ceeteps e demais programas orçamen-
tários de importância; lutamos pelos recur-
sos para que fossem garantidas as refor-
mas de unidades. Esta deputada também
foi responsável, juntamente com os repre-
sentantes do Sinteps, pela manutenção do
funcionamento de diversas unidades, espe-
cialmente na região da Baixada Santista, inú-
meras vezes defendendo a realização dos
vestibulinhos que garantiriam, por sua vez,
a formação das turmas e a realização dos
cursos.

Sinteps: A senhora chegou a apresentar
projetos direcionados ao Centro?
Mariângela: Respeitando a competência do
próprio Centro Paula Souza, juntamente com
a Unesp, para os projetos e, sobretudo, a atu-
ação, sempre presente e com proposições, do
Sinteps, apresentamos diversas propostas vi-
sando a corrigir distorções nos projetos enca-
minhados pelo governo do Estado, principal-

������� ��������� ��� �� �����	�� ��
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Com Mariângela Duarte, ex-deputada estadual e atual federal pelo PT/SP

mente para se garantir os di-
reitos e benefícios dos traba-
lhadores, como a incorpora-
ção ao salário dos benefícios
e a paridade entre os venci-
mentos de ativos e inativos
e, dentre estes projetos, des-
tacamos o Projeto de Lei nº
195, de 2002, através do qual
defendemos o índice de
69,71% para o reajustamen-
to dos vencimentos dos tra-
balhadores do Centro Paula
Souza, referente à inflação

acumulada de maio/95 a março/02.

Sinteps: Ainda acompanha a luta do pesso-
al? Como?
Mariângela: Ainda acompanhamos a luta
dos trabalhadores, tanto que, já neste ano,
esta parlamentar, agora deputada federal,
manteve contato com o Ministério do Tra-
balho, para atender demandas do Sinteps.

Sinteps: É possível reverter a reforma do
ensino técnico? Em relação ao decreto
2.208/97, que baixou a reforma do ensino
técnico, a senhora tem a intenção de apre-
sentar algum projeto revogando-o, tendo
em vista estarmos sob o governo Lula?
Mariângela: Os parlamentares da Comis-
são de Educação da Câmara dos Deputa-
dos, da qual faço parte, têm discutido com
o governo Lula o sistema educacional
como um todo, em aspectos extremamen-
te relevantes, como a universalidade do
ensino público gratuito em todos os níveis
e a qualidade do ensino; e a reforma do en-
sino técnico tem sido um destes pontos re-
levantes. Para tratar deste assunto, estive-
mos, inclusive, com a equipe do ministro
Cristóvam Buarque. A reforma do ensino
técnico é uma das prioridades do Congres-
so Nacional e do governo federal, e vem
sendo discutida pelas autoridades, envol-
vendo alunos e docentes e estudos estão sen-
do feitos para se definir a melhor forma de
se acabar com o modelo educacional nefas-
to, instituído pelo governo anterior.
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Com José Pivatto, ex-deputado estadual
pelo PT/SP, atual prefeito de Cosmópolis

Sinteps: Como o senhor acompanhou
a luta dos trabalhadores do Centro
Paula Souza, nos últimos anos?
José Pivatto: Por ocasião das propos-
tas de reforma do ensino técnico, que
para nós foi mais um desmonte que
reforma, como deputado na Assembléia
Legislativa de São Paulo, mobilizamos
os segmentos envolvidos com a ques-
tão e conseguimos criar uma Frente
Parlamentar em defesa do ensino téc-
nico, que tomou vulto federal, com a
adesão de nossos pares em Brasília.

Sinteps: O senhor chegou a apresentar
projetos direcionados ao Centro?
Pivatto: A Frente atuou alertando so-
bre as conseqüências das reformas e
propondo mais cautela e reestudo
quanto às mudanças, enfim, tanto
quanto foi possível, marcamos vee-
mente posição contrária às mudanças.

Sinteps: Continua acompanhando a
luta do pessoal do Centro?
Pivatto: Agora, prefeito da cidade de
Cosmópolis, interior do estado, mi-
nhas ações acabam mais restritas ao
âmbito municipal e, no tocante à edu-
cação, temos investido muito, sendo
uma de nossas preocupações os cursos
de capacitação profissional, que tal
como o ensino técnico, entendemos ser
o caminho mais curto para integrar o
cidadão à vida profissional.

Sinteps: É possível reverter a reforma
do ensino técnico, uma vez que
estamos sob um governo do PT? É pos-
sível suspender, por exemplo, o De-
creto 2.208/97, baixado por FHC?
Pivatto: Penso que somente revogar
o Decreto 2.208 não corrigiria todos os
problemas trazidos por ele. Seria ne-
cessário abrir uma séria e ampla dis-
cussão para se efetivar as necessárias
modificações e adaptar o ensino técni-
co ao atual mercado de trabalho.

Sinteps: Como o senhor
acompanhou a luta dos
trabalhadores do Centro
nos últimos anos?
Hamilton Pereira: No fi-
nal de 2000, a bancada do
PT, em conjunto com os
professores, funcionários
e alunos, barrou o projeto
de lei 96/98, que propõe a
desvinculação em relação
à Unesp. Em 1998, o então
governador Covas, em
visita à Sorocaba, compro-
meteu-se a estudar a rei-
vindicação de uma universidade pública para
a região. Contrariamente ao que esperáva-
mos, o Executivo enviou o PL 96/98, que, ao
invés de criar a universidade, propunha ape-
nas e tão somente a desvinculação do Cee-
teps da Unesp. A preocupação da nossa ban-
cada deve-se ao fato de o projeto não indicar
o que será feito do futuro gerenciamento das
Fatec’s e ETE’s, abrindo a possibilidade de
um processo de privatização dessas institui-
ções. Também temos acompanhado o proje-
to que institui um plano geral de cargos, car-
reiras e vencimentos dos servidores admi-
nistrativos do Ceeteps.

Sinteps: O senhor chegou a apresentar pro-
jetos direcionados ao Centro?
Pereira: Temos apresentado todos os anos
emendas à LDO reivindicando investimen-
tos para a ampliação das Fatec’s e ETE’s. Esti-
vemos reivindicando a construção de um
Módulo Padrão para a ampliação da oferta
de vagas em Sorocaba. Desde 95, a Fatec So-
rocaba aguarda a liberação de recursos do
Estado para a construção de um Módulo Pa-
drão destinado ao desenvolvimento de ati-
vidades no ensino público de 3º grau e reali-
zação de pesquisas tecnológicas. Naquele
ano, a construção foi suspensa por seu custo
ultrapassar minimamente o limite estabele-
cido para o início das obras. Também temos
lutado por recursos para a implantação de
um Laboratório de Eletroeletrônica para dar
continuidade ao desenvolvimento regular
das atividades de pesquisas tecnológicas, bem
como a prestação de serviços à comunidade
de Sorocaba e região.

Sinteps: Ainda acompanha a luta do pesso-
al do Centro?
Pereira: Temos mantido contado com os sin-
dicatos e a comunidade da Fatec e ETE de
Sorocaba para debater os projetos e discutir
a união de forças para barrar a atual propos-
ta, caso entre para ser votada na Assembléia
Legislativa em regime de urgência.

Sinteps: Acha que é possível reverter a re-
forma do ensino técnico?
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Com Hamilton Pereira, deputado estadual pelo PT/SP

Pereira: A formação profis-
sional depende de uma
educação básica de qualida-
de, deve estar integrada a
ela e não pode ser pensada
separadamente. O decreto
em questão prima pela in-
tenção de adestrar e não de
formar cidadãos para o
mundo do trabalho. Quan-
do se propõe que o ensino
técnico deve ser oferecido
independente do ensino
médio, despreza-se o fato
de que o conjunto de conhe-

cimentos que rege uma atividade produtiva
deva ser trabalhado de forma integrada com
os conhecimentos gerais do saber humano.
O projeto prevê cursos de curta duração e em
módulos para conferir flexibilidade ao ensi-
no, imaginando-se que tal formulação seja
mais adequada para acompanhar o avanço
tecnológico. A proposta de modularização,
conforme se pode depreender no artigo 8º,
pretende atingir os trabalhadores que neces-
sitam requalificação, estando fora da escola,
empregados ou desempregados e responder
a demandas emergenciais de treinamento de
mão de obra. Mas não é através da fragmen-
tação do ensino profissional, tentando aten-
der apenas a treinamento específico, que se
poderá formar trabalhadores qualificados.
Cabe à escola preparar o cidadão para a vida
e para o mundo do trabalho, mas ela não
pode ser confundida como se fosse o espaço
para a formação técnica de uma operação
específica. Este é o espaço da empresa, que
deve assumir tal responsabilidade junto a
seus trabalhadores, até por necessidade dela
mesma. Obviamente, dadas as terríveis con-
dições da educação no país e a existência de
contingentes cada vez maiores de trabalha-
dores desempregados, não qualificados ou
semi-qualificados, a escola regular de ensi-
no profissional não pode ficar alheia a este
problema, devendo responder com cursos
especiais, de curta ou média duração, em con-
vênio com empresas e com projetos de gera-
ção de emprego.

Sinteps: Em relação ao decreto 2.208/97,
que baixou a reforma do ensino técnico, o
senhor acredita que seria possível ao pre-
sidente Lula revogá-lo?
Pereira: Sinceramente, não saberia afirmar
se existe a possibilidade de reverter o decre-
to. O que posso afirmar é que o tema é extre-
mamente polêmico, cabendo diferentes vi-
sões teóricas e políticas a seu respeito, exi-
gindo, portanto, um processo aberto e de-
mocrático de debates. Com a edição do de-
creto 2.208/97, o debate foi interrompido com
sérios prejuízos para a educação e em parti-
cular, para o ensino profissional neste país.
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Recentemente, com a publicação do
parecer 623, de 2003, da Comissão de Edu-
cação da Assembléia Legislativa de São
Paulo, resultado do encaminhamento do
Sinteps, versando sobre a campanha sala-
rial da categoria, finalmente,
muitos trabalhadores que já ha-
viam sido enganados pelo canto
da sereia de que o vínculo não
mais existia e de que não tínha-
mos mais direito ao Cruesp, caí-
ram em si e entenderam que
NÃO é em vão que o Sinteps de-
fende esta tese há anos.

O parecer da Comissão de
Educação, após análise da matéria
e dos documentos encaminhados
pelo Sinteps para a abertura do
Processo Registro Geral Legislati-
vo nº 02874/2003, constatou: “A
demanda do Sinteps é totalmente
legítima e, por ser competência ex-
clusiva do governador do estado
reparar os danos causados a essa
categoria, indicou ao governador
do estado que determine à autori-
dade competente que proceda a
imediata reposição salarial desde
1996 aos professores e funcionári-
os das ETE’s e Fatec’s do Ceeteps”.

O aspecto político que en-
volve a questão do reajuste salari-
al dos trabalhadores do Ceeteps
ficou evidenciado pelo parecer da
Comissão de Educação da Assem-
bléia Legislativa do Estado de São
Paulo. Por que não conseguimos
parecer similar antes, se a deman-
da se arrasta desde 1996? Porque
somente nesta legislatura a Comissão de
Educação é presidida por um deputado do
PT.

Nos anos anteriores, esta mesma
discussão ocorreu, tanto que, em 2000, con-
seguimos barrar a aprovação do projeto 96/
98, de autoria do governo estadual, que vi-
sava a desvinculação do Ceeteps da Unesp,
nesta mesma Assembléia Legislativa, pela
intensiva campanha que lá realizamos; pela
pressão que os parlamentares de todos os
partidos sofreram de suas bases eleitorais e
pela manifestação da reitoria da Unesp.
Porém, nem assim as comissões da Casa
afetas ao Ceeteps (Educação e Ciência e Tec-
nologia), levaram adiante a discussão da
política salarial dos trabalhadores do Cee-
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* Por Silvia Elena de Lima

teps, pois não era interessante ao governo
e as duas comissões eram presididas por
partidos de sustentação do governo.

Esclarecimentos atuais à parte, para
que todos entendam definitivamente a his-

tória do vínculo do Centro à Unesp e a
aplicabilidade dos reajustes do Cruesp aos
vencimentos dos trabalhadores do Cee-
teps, este artigo pretende fazer um retros-
pecto histórico destes dois itens tão funda-
mentais à vida funcional e profissional da
nossa categoria.

1. Histórico da vinculação

É necessário frisar que, até 1976, o
Ceeteps era uma autarquia comum, criada
desta maneira para atender as suas especi-
ficidades. O grupo de trabalho criado pelo
governador para estudar a viabilidade da
implantação de uma rede de cursos superi-
ores de tecnologia no estado de São Paulo

enfatizava em seu relatório final que “nas
recomendações contidas neste relatório encon-
trará o governador as ferramentas que determi-
nou forjássemos, para que possa construir uma
nova estrutura no ensino superior, em nível

que não desmerecerá o alto padrão uni-
versitário já conquistado por este estado”.

Com base nesse relatório e na Lei
Federal 5540/68, foi elaborado um
projeto de decreto-lei, que após análi-
se de todas as instâncias governamen-
tais, inclusive do Conselho Estadual
de Educação, resultou no decreto-lei
nº 6 de outubro de 1969, que criou,
como entidade autárquica, o Centro
Estadual de Educação Tecnológica
“Paula Souza”, com personalidade
jurídica e patrimônio próprios.

Em seu parecer sobre as autarquias
vinculadas às universidades, a dra.
Sandra Julien Miranda, Procuradora
Chefe da Assessoria Jurídica da Unesp,
assim discorre sobre a vinculação do
Ceeteps à Unesp:

“Verifica-se, assim, que o Ceeteps, des-
de a sua criação, teve conotação específica,
finalidade determinada, enfim, natureza
determinada a não se confundir com qual-
quer outra instituição de ensino superi-
or, inclusive as universidades.”

“Portanto, é perfeitamente compreen-
sível que uma instituição com tais pro-
pósitos não se confunda nem venha a
fundir-se a uma universidade, pois os
objetivos desta, embora semelhantes,
atingem um horizonte bem mais amplo
e diversificado, mas sim a ela se alie, es-
tabelecendo um vínculo que lhe permita

atingir sua meta sob total orientação e algum
controle do ente maior.”

“... Não foi o Ceeteps integrado à Unesp,
mas a esta vinculado, mantendo assim não so-
mente a personalidade jurídica, elevada, aliás,
na mesma oportunidade da vinculação, de au-
tarquia comum para autarquia de regime espe-
cial, como também seu patrimônio.”(g.n.)

É muito complexa a definição da vin-
culação, mas serve para dirimir dúvidas e
contradições entre esta e outras disposições
legais, em especial no caso do Ceeteps, ten-
do em vista que trata da vinculação de uma
autarquia de regime especial (Ceeteps) a
outra autarquia de regime especial (Unesp).
O fato é que o vínculo, tanto na acepção

* Silvia Elena de Lima é professora do Centro Paula Souza e diretora do Sinteps
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gramatical quanto jurídica, exprime o laço,
a ligação, o elo, a união, a aliança, a comuni-
cação, a comunhão, a cadeia, a dependên-
cia, a subordinação, a conexão entre duas
ou mais coisas ou pessoas.

No aspecto legal, o Ceeteps vincu-
la-se à Unesp “para os efeitos do disposto no
artigo 4º do Decreto-Lei Complementar nº 7 de
6/11/69” (parágrafo 1º do artigo 15 da lei
952/76 - Lei de Criação da Unesp), ou seja,
há um elo, uma ligação e uma subordina-
ção administrativa entre os dois entes au-
tárquicos e, mais especificamente no caso
em análise, uma subordinação do Ceeteps
à Unesp, visto que é ele que se vincula a ela
e não o contrário.

Ora, em 1976, o legislador que criou
a Unesp cuidou de associar e vincular o
Ceeteps à universidade para garantir-lhe
regalias próprias a esta e, ao mesmo tem-
po, conferiu-lhe o status de autarquia de
regime especial para assegurar-lhe, a exem-
plo da universidade ao qual vinculava e
associava, a autonomia administrativa, fi-
nanceira, didática e disciplinar, conforme
estabelecido no artigo 1º de seu regimen-
to. Então, o Centro Estadual de Educação
Tecnológica “Paula Souza” – Ceeteps foi
transformado em autarquia de regime es-
pecial associada e vinculada à Unesp em
1976, através da Lei 952 de 31/01/76 - Lei
de criação da Unesp.

Deste período até meados de 1987,
o Ceeteps esteve escudado nos estatutos e
regimentos da Unesp e por tais instrumen-
tos foram norteados os princípios adminis-
trativos e políticos da instituição para atin-
gir os objetivos e finalidade de sua criação.

Em 1989, com a aprovação do novo
Estatuto da Unesp (Resolução Unesp de 21/
02/89 e Decreto n° 29.720 de 03/03/89), fi-
caram suprimidos os artigos que contem-
plavam o Ceeteps, pois à época discutia-se
a transformação do Ceeteps em UTP – Uni-
versidade Tecnológica Paulista. Porém,
enquanto a discussão do projeto de uni-
versidade não se concretizasse, ficou ga-
rantida a continuidade da associação e do
vínculo através do artigo 60.

O projeto da UTP não vingou e, em
1992, a defesa da regulamentação do vín-
culo e associação do Ceeteps à Unesp, que
sempre foi unanimidade na comunidade do
Ceeteps, foi retomada. Após inúmeras dis-
cussões da comunidade, inclusive com a dis-
cussão do assunto no primeiro e único Con-
gresso do Ceeteps, que aconteceu em 1994
e cuja comissão organizadora contou com
a participação dos Diretores do Sinteps Sil-
via Elena de Lima e Marcos José de Abreu,
o Conselho Deliberativo do Ceeteps enca-
minhou as propostas da comunidade ao
Conselho Universitário da Unesp, para a
regulamentação do vínculo e associação.

O estreitamento do vínculo, através da
Resolução Unesp 63/95

Em 1995, após o exaustivo trabalho
de uma comissão formada por Conselhei-

ros da Unesp e de posse das propostas en-
viadas pelo Conselho Deliberativo do Ce-
eteps, o CO da Unesp, na reunião de 31/3/
95, discutiu a matéria, que se transformou
na Resolução Unesp 63/95. É necessário
destacar a brilhante atuação do Conselhei-
ro da Unesp e do Ceeteps, prof. dr. Vagner
Oliva, que capitaneou as discussões neste
dia memorável para os trabalhadores do
Ceeteps, e registrar que a regulamentação
do vínculo contida na Resolução 63/95 tra-
duzia a maioria dos anseios da comunidade
do Centro. O Sinteps esteve presente nesta
reunião do Conselho Universitário, repre-
sentado pela diretora Denise Rykala.

Quando entendíamos, finalmente,
ter encontrado a solução para a questão do
vínculo e associação, o governo estadual
aplicou um duro golpe na comunidade do
Ceeteps e na autonomia universitária, não
editando o decreto que incluiria a Resolu-
ção Unesp 63/95 no Regimento Geral da
Universidade. Num único ato, o governo
jogou por terra anos e anos de trabalho,
tanto da comunidade do Ceeteps quanto
da comunidade da Unesp. Lembramos que,
na época, o governador Mário Covas aca-
bara de iniciar sua primeira gestão e o se-
cretário da Ciência e Tecnologia era Emer-
son Kapaz.

O golpe do governo

O golpe pode ser assim resumido:
Após aprovação do Conselho Uni-

versitário, a Resolução 63/95 foi encami-
nhada para o Conselho Estadual de Educa-
ção (processo SE – 478/96 – c/ap. SE – 633/
96) que, em agosto de 1996, emitiu o pare-
cer favorável à alteração do Regimento
Geral da Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho – Unesp, incluindo
a Resolução Unesp 63/95, disciplinando o
vínculo do Ceeteps àquela Universidade.

Na seqüência, para cumprir o rito
legal exigido, o processo foi encaminhado
para a Procuradoria Jurídica do Estado. Em
27/12/1996, o dr. Elival da Silva Ramos,
Procurador do Estado, com base no Pare-
cer AJG nº 1.447/96, propôs o “reexame no
âmbito da universidade interessada” e que,
após o reexame do assunto pela Unesp, “seja
colhida a manifestação do Centro Estadual
de Educação Tecnológica “Paula Souza”.
Em 2/1/1997 o processo retornou à Unesp.

Retornando o processo à Unesp,
em 10/3/97 a Procuradora, dra. Sandra
Julien Miranda, contrapôs as argumenta-
ções da AJG.

“Em resumo, o Conselho Universitário
da Unesp aprovou e o reitor encaminhou ao Con-
selho Estadual de Educação várias alterações do
capítulo de seu Regimento Geral, destinado a
regulamentar a vinculação de outras autarqui-
as com a Universidade, de maneira especial a
vinculação do Ceeteps. Tais propostas de altera-
ção foram apreciadas e aprovadas pelo CEE, que
as remeteu ao governador do Estado, para edição
do competente decreto.”

Convidada a se manifestar, a Asses-
soria Jurídica do governo fez algumas con-
siderações técnicas e jurídicas, avaliando,
inclusive, que algumas das disposições con-
tidas na Resolução 63/95 eram de natureza
“abusiva”.

Porém, a Assessoria Jurídica da
Unesp descaracterizou o “abuso” mencio-
nado no texto da AJG e algumas considera-
ções infundadas contidas no texto do rela-
tor da Assessoria Jurídica do governo, de
que “entendemos que a avaliação desse ale-
gado ‘abuso’ e mesmo a discussão sobre até
que ponto vai a autonomia de uma autar-
quia que está vinculada por lei a uma ou-
tra autarquia, são matérias que cabem ao
Conselho Universitário avaliar” (g.n)

Ao final, a dra. Sandra encaminhou
ao reitor da Unesp seu parecer, da seguinte
maneira:

“Prestados os devidos esclarecimentos
e considerando que as observações da Assesso-
ria Jurídica do governo foram encaminhadas à
Unesp, para reexame pelo Conselho Universitá-
rio e nova manifestação do Conselho Estadual de
Educação, entendemos que o assunto está em
condições de ser submetido ao colegiado máximo
desta Universidade.”

O reitor, prof. dr. Antônio Manuel
dos Santos Silva, aproveitando a oportuni-
dade da recente posse dos novos conselhei-
ros, do desconhecimento das discussões
anteriores sobre a matéria, de comum acor-
do com o secretário Emerson Kapaz e o
diretor superintendente do Ceeteps, enca-
minhou ao Conselho Universitário, em
24/4/1997, a necessidade de uma nova dis-
cussão sobre o vínculo do Ceeteps à Unesp,
através da nomeação de uma comissão tri-
partite, formada por membros da Unesp,
da SCTDE e do Ceeteps. O Sinteps esteve
presente também a esta reunião do CO da
Unesp, representado pelos diretores Silvia
Elena de Lima e Salvador dos Santos Filho,
e, apesar do nosso pronunciamento e ape-
lo para que os conselheiros não aprovas-
sem tal medida, porque o seu propósito não
era realmente estudar o vínculo e, sim, pro-
piciar uma forma legítima de exterminá-lo,
o Conselho preferiu atender à solicitação e
encaminhamento do reitor, aprovando a
constituição da Comissão tripartite. Man-
tendo a tradição de preocupação com os
destinos do Ceeteps, o CO indicou ao reitor
que os membros do Ceeteps deveriam por
obrigação promover o amplo debate com
a comunidade da instituição. E o reitor as-
sim encaminhou aos representantes do
Ceeteps na Comissão. Como todos os re-
presentantes compactuavam da interven-
ção no Ceeteps, a discussão com a comuni-
dade jamais ocorreu. Eram eles:
- Prof. Remo Alberto Fevorini (na época,
vice-superintendente do Ceeteps);
- Prof. Antônio Carlos de Oliveira (na épo-
ca, diretor da Fatec Sorocaba e, atualmen-
te, diretor da Fatec Botucatu);
- Profª. Laura Margarida Josefina Laganá
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(na época, coordenadora do Ensino Técni-
co do Ceeteps e, atualmente, Chefe de Ga-
binete do Ceeteps).

Pela Unesp, foram os seguintes
membros:
- Prof. dr. Luiz Roberto Carroci – Unesp
Guaratinguetá;
- Prof. dr. Laurence Duarte Colvara - Unesp
Ilha Solteira;
- Prof. dr. Marcos Tadeu Tibúrcio Gonçal-
ves – Unesp Bauru.

E, pela SCTDE os nomeados foram
os seguintes:
- Prof. dr. Armando Antônio Maria Laga-
ná;
- Profª. Yolanda Silvestre;
- Dra. Marília Schmitdt Simonsen.

2. Os outros ataques ao
vínculo

Como já dissemos anterior-
mente, a idéia do rompimento do vín-
culo entre o Ceeteps e a Unesp surgiu
na primeira gestão do governo Co-
vas/Alckmin, em 1995, para garantir
a implementação do seu projeto, sem
a necessidade da participação demo-
crática dos segmentos envolvidos,
bem como da sociedade paulista.

A resolução SCTDE 06/95

O primeiro passo consistiu na
criação de um Grupo de Trabalho, no-
meado pela resolução SCTDE 06/95.
O secretário da SCTDE, com tal reso-
lução, ignorou a existência do vínculo
e associação do Ceeteps à Unesp e
atropelou a estrutura hierárquica da
Universidade.

O Sinteps e o prof. dr. Emanuel Ro-
cha Woiski, conselheiro da Unesp, entra-
ram com uma ação judicial denunciando a
arbitrariedade da Secretaria e exigindo o
respeito às normas legais vigentes. Nossa
argumentação baseou-se no parecer da
Assessoria Jurídica da Unesp, que se mani-
festou sobre a Resolução SCTDE 06/95, con-
forme segue:

“A resolução SCTDE 06/95 constitui,
na verdade, uma indevida interferência na pró-
pria organização e atribuições do Ceeteps,
afrontando a autonomia consagrada em seu
próprio REGIMENTO, aprovado pelo decreto
n° 17.027/81, e, inclusive a própria autono-
mia da Universidade Estadual Paulista“Júlio
de Mesquita Filho” – Unesp, entidade esta à
qual este órgão se encontra vinculado e asso-
ciado, nos termos da lei n° 952/76 – artigo 15.
Com a publicação da Resolução
referida,violados se encontram o decreto nº
17.021/81, que aprova o Regimento do Cee-
teps, o Decreto-lei n° 7/69, que dispõe sobre
entidades descentralizadas, a Lei nº 952/76,
que cria a Unesp, o próprio REGIMENTO
GERAL dessa Universidade, aprovado pelo
Decreto n° 10161/77 e alterações, sem contar

ainda com o artigo 207 da Constituição Fede-
ral e artigo 254 da Constituição Estadual”.

O PL 96/98

Esse fato esclareceu o governo es-
tadual sobre os caminhos legais que de-
veria seguir para conseguir o seu intento.
Assim, foi montado o pacto entre a SCT-
DE, a Unesp e o Ceeteps para nomeação
da comissão tripartite, com o objetivo de
legitimar a proposta de desvinculação e,
em março de 1998, o executivo enviou à
Assembléia Legislativa de São Paulo um
projeto de lei que propunha desvincular
o Ceeteps da Unesp para vinculá-lo à SC-
TDE. Este projeto teve por base o relató-
rio da Comissão Tripartite, nomeada pela

SCTDE, Ceeteps e Unesp e cujo relatório
foi aprovado na reunião do CO da Unesp
de 31/10/97.

O relatório continha uma série de
falácias, resumidas em seis considerações
finais, as quais foram desmentidas pelo Sin-
teps em documento público. Também de-
batemos o relatório da Comissão Triparti-
te na Assembléia Legislativa com o pró-
prio reitor da Unesp, prof. dr. Antônio
Manuel, que não teve argumentos para re-
bater nossas afirmações.

Apesar da polêmica criada pelo de-
bate, o projeto 96/98 continuou seu trâmi-
te pela Assembléia Legislativa, mas, às vés-
peras do Natal de 1998, com o auxílio do
atual deputado federal e então deputado
estadual pelo PT, Professor Luizinho, con-
seguimos retirar o Projeto de Lei 96/98 da
pauta de votação da Assembléia Legislati-
va de São Paulo.

3. A luta de 2000

Em 2000, quando o deputado José
Aníbal, do PSDB, assumiu a Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado de São Paulo, o projeto
96/98 foi retomado.

Com a sutileza que lhe é peculiar,
atropelando inclusive a cúpula da Adminis-
tração do Ceeteps, Aníbal avaliou que seria
fácil fazer com que o projeto tramitasse e
fosse finalmente aprovado. Ledo engano!

A Assembléia Universitária da Unesp

A Diretoria Executiva do Sinteps, que
sempre acompanhou de muito perto todas
as inúmeras tentativas de desvinculação do
Ceeteps da Unesp, sabendo da realização
da Assembléia Universitária da Unesp, en-
tre os dias 30/3 a 2/4 na cidade de Bauru,
preparou uma tese pela defesa do vínculo,
pois tínhamos plena consciência que somen-
te um posicionamento contrário da Unesp
poderia impedir a tramitação do PL 96/98,

que então estava latente na Assem-
bléia Legislativa de São Paulo.

Assim, contando com o apoio de
vários professores da Unesp, que
subscritaram a Tese “A defesa do vín-
culo e associação do Ceeteps à
Unesp”, nos moldes da Resolução
63/95, as companheiras Silvia Elena
de Lima e Denise Rykala, represen-
tando o Sinteps, foram à Assembléia
Universitária da Unesp, um fórum
democrático e participativo, que con-
tou com a participação de delegados
de todos os segmentos da comuni-
dade da Unesp. Contamos, também,
com o apoio dos delegados discentes
para obter a aprovação da nossa tese
nos grupos e na plenária final da As-
sembléia Universitária.

A volta do PL 96/98

Em 18/4/2000, às 11 horas da noite,
com o plenário praticamente vazio e com
as galerias da Assembléia Legislativa toma-
das apenas pelas diretoras do Sinteps Deni-
se Rykala e Silvia Elena de Lima, os deputa-
dos estaduais pelo PT Hamilton Pereira e
Mariângela Duarte fizeram seu pronuncia-
mento contra o projeto 96/98, que naquela
data dava entrada novamente na pauta dos
trabalhos da Assembléia Legislativa de São
Paulo. É interessante ressaltar alguns tre-
chos dos pronunciamentos dos parlamen-
tares, publicados em DOE de 20/06/00.

Deputado Hamilton Pereira

“Temos aqui duas companheiras que,
de longa data, combatem o bom combate em defe-
sa do Ceeteps e da qualidade do ensino técnico e
tecnológico, posicionando-se a favor dos interes-
ses da categoria, defendendo os interesses, aci-
ma de tudo, da população do estado de São Paulo.
Posicionam-se, portanto, favoravelmente à con-
tinuidade do vínculo. Encontram-se aqui, às 23
horas e 10 minutos, as companheiras Silvia Ele-
na e Denise, acompanhando o debate. Quero
aproveitar para motivar a publicação, no Diário
Oficial, do seguinte documento: ‘A defesa do vín-
culo e associação do Ceeteps à Unesp’, produzi

“Em 1976, o legislador que criou
a Unesp cuidou de associar e

vincular o Ceeteps à
universidade para garantir-lhe

regalias próprias a esta e, ao
mesmo tempo, assegurar-lhe, a

exemplo da universidade ao qual
vinculava e associava, a

autonomia administrativa,
financeira, didática e

disciplinar.”
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do recentemente, a partir de uma reunião feita
por representantes do Sinteps...”

“Sr. presidente, referindo-nos ao docu-
mento publicado, constatamos que é uma defesa
das mais perfeitas, sob todos os aspectos, do ponto
de vista político da defesa, da qualidade da educa-
ção no Estado de São Paulo, tanto do ponto de
vista técnico da sua vinculação com a Unesp,
quanto do ponto de vista jurídico.... Sr. presiden-
te, este documento, melhor do que nenhum outro
argumento, enseja a defesa mais perfeita da qua-
lidade e, portanto, da continuidade da vinculação
do Centro Paula Souza em relação a Unesp”.
Também a deputada Mariângela Duarte fez
uso da palavra para atacar o PL 96/98.
Tomando por base o ofício que o Sinteps
havia protocolado em seu gabinete, a de-
putada defende o vínculo, finalizando sua
fala da seguinte maneira:

“A comunidade do Centro Paula Souza
já se manifestou favoravelmente ao vínculo, atra-
vés de abaixo-assinados. Recentemente, entre
os dias 30/3 e 2/4, foi realizada a Assembléia
Universitária da Unesp, a qual aprovou a ques-
tão do vínculo e da associação. Somente ao go-
verno, às cúpulas diretivas da Secretaria de Ci-
ência e Tecnologia, da Unesp e do Centro Paula
Souza interessa a desvinculação do Centro da
Unesp, por interesses políticos, alheios ao que
pensa a comunidade como um todo. Aguardan-
do de V. Exª. a defesa da democracia, solicitamos
seu voto pela retirada do PL 96/98.”

“Não é possível emendar, tem que reti-
rar desta Assembléia Legislativa, impedindo que
à sociedade seja negado o direito ao ensino públi-
co gratuito e de qualidade que o Centro Paula
Souza pode oferecer, se mantido o vínculo com a
Unesp. Vou usar todos os espaços que tiver por-
que quero ver a coragem que terão os deputados
das bancadas de votar contra isso”.

Estávamos no início da campanha
salarial de 2000 e a notícia da nova entrada
do projeto para discussão e votação na As-
sembléia Legislativa caiu como uma bom-
ba no Ceeteps. O eixo principal da campa-
nha acabou se desviando para a defesa do
vínculo do Ceeteps à Unesp, a partir do
engajamento do movimento estudantil das
Fatec’s e das ETE’s, capitaneado pelo DCE
da Unesp.

A revisão do Conselho
Universitário da Unesp

No final de abril, teve início a mai-
or e mais longa greve de que se tem regis-
tro na história do Ceeteps, envolvendo
professores, funcionários e estudantes.

O posicionamento da Assembléia
Universitária da Unesp foi decisivo para a
discussão com os deputados da Assembléia
Legislativa. Se a comunidade do Ceeteps e
nem a comunidade da Unesp queriam a des-
vinculação, a que propósito então ela se des-
tinava? Esta pergunta provocou a grande
discussão na Assembléia Legislativa.

Episódios lamentáveis à parte,
como, por exemplo, a defesa do Substituti-

vo Kassab, a luta da comunidade do Cee-
teps, organizada pelo Sinteps, pelo DCE
da Unesp e pelas entidades estudantis das
Fatec’s e ETE’s foi decisiva para interrom-
per a tramitação do PL 96/98 e decisiva,
também, para o convencimento do Conse-
lho Universitário da Unesp em rever seu
posicionamento anterior. Numa votação
histórica para a comunidade do Ceeteps,
em 29/6/2000 o CO da Unesp deliberou
por “apreciar na reunião de 31/8/2000 a pro-
posta de revisão do que deliberou em 30/10/
1997”. O reitor encaminhou a decisão do
CO à Assembléia Legislativa de São Paulo,
através do ofício 309/2000, informando a
nova discussão da Unesp sobre o tema e
solicitando que a Assembléia Legislativa
aguardasse a contribuição do Conselho
Universitário da Unesp.

A Assembléia Legislativa acatou o
encaminhamento do reitor da Unesp e, após
longos meses de discussão, a contribuição
do Conselho Universitário foi a aprova-
ção, na reunião do CO de 8/11/2000, da
revisão de seu posicionamento anterior e
a proposição de nova discussão sobre o vín-
culo, desta vez envolvendo o Cruesp (veja
mais detalhes sobre este assunto nas pági-
nas 20 e 21 desta revista).

Assim, o vínculo do Ceeteps à
Unesp continua em vigor, devendo ser es-
tudado por uma comissão nomeada atra-
vés da Resolução SCTDE 13, de 6/12/2001,
composta pelos seguintes membros:
- Prof. dr. Oswaldo Massambani – SCTDE
- Dra. Nina Beatriz Ranieri – SCTDE;
- O secretário executivo do Cruesp;
- O reitor da USP, ou seu representante;
- O reitor da Unesp, ou seu representante;
- O reitor da Unicamp, ou seu representante;
- O diretor superintendente do Ceeteps.

A fase atual de análise desta comis-
são é zero. Desde o final de 2001, nada foi
discutido ou deliberado com relação ao
Ceeteps. A única coisa certa, resultado do
trabalho desta comissão, é a incorporação
da Faenquil – Faculdade de Engenharia
Química de Lorena, pela USP, e a provável
incorporação da Famerp – Faculdade de
Medicina de Rio Preto, e Famema – Facul-
dade de Medicina de Marília por uma das
três estaduais paulistas. Quanto ao Ceeteps,
os estudos ainda não se iniciaram. O que,
mais uma vez, reforça a nossa célebre fra-
se: O Ceeteps ainda é uma autarquia de
regime especial, associada e vinculada à
Unesp, devendo, portanto, as resoluções
que determinam a extensão aos vencimen-
tos dos salários dos trabalhadores do Cee-
teps serem respeitadas.

4. Por que os reajustes do
Cruesp devem ser aplicados aos

trabalhadores do Ceeteps?

O Ceeteps foi criado como autarquia
pelo decreto-lei de 06/10/69, para realizar,
articular e desenvolver a educação tecnoló-
gica nos graus de ensino médio e superior.

Através da lei 952/76 - criação da
Unesp, o Ceeteps foi elevado à condição
de autarquia de regime especial associada
e vinculada à Unesp, decorrendo daí uma
obrigatoriedade hierárquica, de respeito às
determinações normativas.

Até 1989, os reajustes salariais do
pessoal docente e não docente das univer-
sidades estaduais Paulistas e do Ceeteps
eram definidos através de decreto do go-
vernador.

A partir da edição do decreto 29.598/
89, que dispõe sobre providências visando
a autonomia universitária, os reajustes sa-
lariais das Universidades Estaduais Paulis-
tas passaram a ser definidos pelo Cruesp,
em função do decreto definir, dentre ou-
tras providências que:

“O Conselho de Reitores das Universi-
dades Estaduais Paulistas baixará normas adici-
onais fixando os critérios de execução orçamen-
tária das Universidades do Estado de São Paulo,
incluindo os relativos à política salarial de seu
pessoal docente, técnico e administrativo”.

Em 3 de março de 1989, o reitor da
Unesp, “considerando o disposto no decre-
to 29.598/89, determinando providências
relativas à autonomia universitária, con-
sagrada pelo artigo 207 da Constituição
Federal, bem como tendo em vista a vin-
culação do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza à Unesp, por for-
ça do artigo 15 da Lei 952/76 e “ad referen-
dum” do Conselho Universitário”, baixou
a Resolução 26/89, dispondo sobre “o novo
sistema retribuitório dos docentes e auxili-
ares de magistério do Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza”, que
abaixo transcrevemos o artigo 12:

“As alterações do sistema retribuitório
dos docentes e dos auxiliares de magistério do
Ceeteps que vierem a ocorrer a partir desta data
serão baixadas por Resolução da Unesp, medi-
ante proposta encaminhada pelo Centro.”

Ressaltamos que as Resoluções
Unesp 30 e 33 de 1987 já haviam estendido
o Plano de Carreira e o Sistema Retribui-
tório da Unesp para os servidores não do-
centes do Ceeteps.

Com a inflação em alta e a constan-
te revisão salarial, mês a mês a reitoria da
Unesp publicava resoluções corrigindo os
salários dos trabalhadores do Ceeteps, até
que, em novembro de 1992, a questão sala-
rial dos trabalhadores do Centro foi defi-
nida através da Resolução Unesp 63, que
determinou a aplicação dos índices fixados
pelo Conselho de Reitores das Universi-
dades Estaduais Paulistas – Cruesp, para
os servidores enquadrados nas classes, sé-
rie de classes dos Grupos Técnicos Especi-
alizados de Apoio ao Ensino e à Pesquisa,
Apoio Administrativo e Apoio Operacio-
nal; para os servidores técnicos especiali-
zados da área de Informática e para os va-
lores hora-aula prestados pelo AD’s – au-
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xiliar docente e pelo DEM-A - Professor A.
Em 1994, dois outros atos adminis-

trativos da Unesp relativos à questão sala-
rial dos trabalhadores do Ceeteps foram
editados: a Resolução Unesp 34/94 e a Por-
taria Unesp 240/94. A primeira altera a re-
dação do inciso II da Resolução 63/92 para:

“Aos servidores que exercem o cargo de
Procuradores de Autarquia, lotados no Ceeteps,
aplicar-se-ão os reajustes específicos da catego-
ria, determinados pelo governador do Estado de
São Paulo.”

E acrescenta inciso IV à mesma re-
solução, com a seguinte redação:

“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 se-
rão abrangidos pelos Dispositivos da Portaria
Unesp 240, de 17-8-94”.

A Portaria Unesp – 240/94 autoriza,
no âmbito do Ceeteps, a continuidade da
aplicação do sistema retribuitório do pes-
soal técnico e administrativo para as classes
lá especificadas, garantindo no parágrafo
único do artigo 1º que:

“Os valores dos vencimentos dos servi-
dores abrangidos por esta portaria serão fixados
de acordo com as Escalas de Vencimentos atual-
mente praticados nesta Universidade, reajusta-

das pelos índices fixados pelo Cruesp”.

Desta forma, apenas os Procurado-
res de Autarquia, lotados no Ceeteps, fo-
ram excluídos dos reajustes do Cruesp.
Todos os demais servidores da autarquia,
docentes e não docentes, através das Reso-
luções Unesp 63/92 e 34/94, bem como da
Portaria Unesp 240/94, tiveram definidos
seus reajustes salariais através dos índices
estabelecidos pelo Cruesp.

Imotivadamente e sem respaldo le-
gal compatível, a partir da data-base de 1996,
a política salarial dos trabalhadores do Cee-
teps, que desde 1976 teve tratamento iso-
nômico ao das universidades estaduais pau-
listas, simplesmente foi ignorada. É certo
que, desde 1995, a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo vem tentando des-
vincular o Ceeteps da Unesp e retirar-lhe a
personalidade jurídica de autarquia de re-
gime especial. Porém, é certo também que
a Unesp, quer seja pela sua Assessoria Jurí-
dica em 1995, pela Assembléia Universitá-
ria ou pelo Conselho Universitário em 2000,
impediu que a desvinculação se efetivasse,
mantendo a natureza jurídica original.

O vínculo continua a existir, mas a
questão da política salarial dos trabalhado-
res do Ceeteps vem sendo deliberadamen-
te desrespeitada nos últimos anos. O Cru-
esp, da mesma maneira que nos anos ante-
riores, definiu reajustes salariais para os

anos de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002 e 2003, porém, estes índices não foram
aplicados aos salários dos trabalhadores do
Ceeteps, como estabelecem as Resoluções
Unesp 63/92, 34/94 e Portaria Unesp 240/
94.

Levando-se em conta a inquestioná-
vel natureza jurídica das Resoluções Uni-
versitárias, que até o momento não foram
revogadas, até mesmo por serem o meio
legal usado pelas Universidades para exer-
cerem sua autonomia administrativa, e res-
saltando que as Resoluções Unesp 63/92 e
34/94 foram aprovadas pelo Conselho Uni-
versitário da Unesp, bem como pelo fato
de que o Ceeteps CONTINUA A SER VIN-
CULADO E ASSOCIADO À UNESP, é que
os índices de reajuste do Cruesp devem ser
aplicados aos vencimentos dos trabalhado-
res do Ceeteps.

� �� � ��� �� 	 ��
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A sociedade vivencia um processo
contraditório: pela primeira vez, o Conse-
lho de Reitores das Universidades Estadu-
ais Paulistas (Cruesp) implementa a expan-
são do ensino público superior paulista, há
muito tempo reivindicada, envolvendo a
Unesp, Unicamp, USP e o Centro Estadual
de Educação Tecnológica “Paula Souza”
(Ceeteps). Porém, paralelamente, essas ins-
tituições públicas se deparam
com a segunda grande etapa de
aposentadoria de docentes e
funcionários – significativa tan-
to em qualidade como em quan-
tidade –  que põe em risco a sua
própria existência. A primeira
etapa de aposentadoria corres-
ponde à reforma da Previdên-
cia realizada pelo governo Fer-
nando Henrique Cardoso, que
já trouxe graves conseqüências
para as universidades, pois não
houve, desde então, uma ade-
quada política de reposição des-
ses trabalhadores.

Esse processo tem suas
raízes na lógica perversa da glo-
balização, que precisa de novas
formas de reprodução do capital
e vislumbra na área de serviços
públicos uma nova frente a ser
explorada. Assim, a privatização
dos serviços públicos e a sua
transformação em mercadoria
para o livre mercado tornam-se
a tônica das políticas públicas dos
governos afinados com organis-
mos internacionais, como Fun-
do Monetário Internacional (FMI) e Banco
Mundial. Assim, a expansão da universida-
de pública está diretamente relacionada com
a transformação da educação em mercado-
ria, um dos eixos centrais da política de glo-
balização gestada por esses organismos.

Constata-se, no governo Lula, um
compromisso com as diretrizes do FMI, que
se expressa, com maior veemência, na re-
forma da Previdência e na manutenção da
política econômica do governo anterior.
Tal fato aumenta ainda mais a preocupa-
ção com a política educacional brasileira,
que tem se adequado às diretrizes ditadas
pelas agências financiadoras internacio-
nais, pautadas na privatização e desmonte
dos serviços públicos.
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* Sueli Guadelupe de Lima Mendonça

Salmeron ressalta como os organis-
mos internacionais, como na Área de Li-
vre Comércio da América (ALCA) e na
Organização Mundial do Comércio (OMC),
vêm intensificando a pressão para a desre-
gulamentação dos serviços públicos, em
especial a educação. Grandes empresas in-
ternacionais já planejam pôr seus produtos
em um novo mercado estratégico, o educa-

cional, onde mudanças se fazem necessári-
as para viabilizar as novas estratégias do
capital para essa nova frente de lucros.

Está havendo, no âmbito internaci-
onal, enorme pressão para a privatização
do ensino em todos os níveis, primário,
secundário e superior. Essa pressão já está
oficializada na Organização Mundial do
Comércio (OMC) há 6 anos, desde 1994,
com a assinatura de um acordo geral para o
comércio de serviços. A inclusão de serviços
no âmbito da OMC foi mais um abuso dos
países fortes, que passaram a exigir a defi-
nição do que deve ser considerado serviço.
O fato extremamente grave é que a educa-
ção passou a ser considerada serviço, ao
mesmo nível dos serviços prestados pelas

empresas comerciais. E a OMC se dá o di-
reito de negociar medidas para eliminar
os obstáculos ao livre acesso ao mercado
de serviços, entre eles, evidentemente, a
educação. (SALMERON, 2002:3-4, apud
LOUREIRO, I., DEL MASSO, M.C.)

Nos últimos anos, as reformas es-
truturais na educação básica e superior fo-
ram implementadas pelo governo, visan-

do abrir espaços para uma nova
concepção de educação que pri-
vilegia, no discurso, a formação
e qualificação do cidadão para as
novas demandas da sociedade
moderna. Esse discurso, entre-
tanto, se confronta com a caótica
realidade educacional em todo o
país, particularmente no estado
de São Paulo, em que se vivencia
um processo de precarização da
educação: ao mesmo tempo em
que preconiza a democratização
e o acesso à escola pública de qua-
lidade, a Secretaria Estadual de
Educação (SEE) paulista, desde
1995, fecha e superlota salas de
aulas, reduz o número de pro-
fessores, diminui a carga horária
de disciplinas, tudo em nome da
racionalidade dos recursos dispo-
níveis, pouco ou nada se impor-
tando com as conseqüências di-
retas para alunos e professores,
ou seja, a questão social subme-
te-se à racionalidade financeira.

O Ministério da Educação,
em seu documento "Enfrentar e
vencer desafios "1, apresenta seis

princípios gerais norteadores da política
governamental para o ensino superior, a
partir de 1995: expansão, diversificação do
sistema, avaliação, supervisão, qualificação
e modernização. Contingente maior de
egressos do ensino médio tem provocado
aumento de demanda para o ensino supe-
rior e serve de argumento para a proposi-
ção de novas formas de qualificação previs-
tas na LDB.

Essa diversificação contempla novas
modalidades de organização, como centro
universitário, cursos seqüenciais, universi-
dade virtual, educação à distância, que têm
como meta principal a racionalidade de re-
cursos e tempo. Essas novas modalidades
da educação refletem as diretrizes do Ban-

* Sueli Guadelupe de Lima Mendonça é docente na Faculdade de Filosofia e Ciências/Unesp, Marília, e membro da diretoria da
Associação dos Docentes da Unesp – Adunesp)
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“Constata-se, no governo Lula,
um compromisso com as
diretrizes do FMI, que se

expressa, com maior veemência,
na reforma da Previdência e na

manutenção da política
econômica do governo anterior.
Tal fato aumenta ainda mais a

preocupação com a política
educacional brasileira.”
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co Mundial para o setor, já apresentadas
em seu documento La enseñanza superior –
las lecciones derivadas de la experiência, no
qual se encontram as principais estratégias
para o ensino superior: estimular a maior
diferenciação das instituições, inclusive o
desenvolvimento de instituições privadas;
promover a diversificação do financiamen-
to das instituições públicas, como, por
exemplo, a participação dos estudantes nos
gastos da universidade, bem como man-
ter estrita vinculação entre financiamento
e resultados obtidos; redefinir o papel do
Estado com o ensino superior e adotar
medidas destinadas à eqüidade e qualida-
de. (Banco Mundial, p.4)

O impacto das orientações do Ban-
co Mundial vão se colocando no contexto
das políticas públicas brasileiras e ganhan-
do espaços institucionais importantes,
como na educação. Mudar uma concepção
consolidada de universidade, carac-
terística de importantes setores da
instituição, representa uma nova
etapa de disputa de projetos de uni-
versidade e sociedade. Assim a ar-
gumentação apresentada pelo MEC
está plenamente sintonizada com a
avaliação do Banco Mundial sobre o
ensino superior.

O Cruesp, em sintonia com a
política do MEC e do Banco Mundial,
em agosto de 2001, apresentou junto
à Assembléia Legislativa paulista o
documento "EXPANSÃO DO SISTE-
MA ESTADUAL PÚBLICO DE ENSI-
NO SUPERIOR"2 , pelo qual pode-se
detectar a sua concepção de “demo-
cratização” do ensino superior.

(...) é absolutamente impos-
sível criar maciçamente vagas em
universidades como a Unesp, a Uni-
camp e a USP, em cujos cursos de gradua-
ção o ensino é sempre aliado à pesquisa e à
extensão, e, conseqüentemente, caro por
natureza. As três universidades têm se ex-
pandido e podem se expandir ainda mais,
no viés da graduação tradicional, mas den-
tro das limitações filosóficas e compressões
orçamentárias.

Por esta razão, sem descurar o in-
cremento da possível expansão em cada
universidade, de acordo com o modelo tra-
dicional dos cursos de graduação, este re-
latório também explora a possibilidade de
se criarem cursos diversificados, menos
dispendiosos e mais simples, mas sem per-
da de qualidade, os quais oferecem a van-
tagem de uma formação mais rápida em
nível superior, podendo configurar em
novas opções que atendam à demanda so-
cial. [..] (Cruesp: 2001, p. 7) (Grifos nossos)

Gera indignação e estranheza a de-
fesa, por parte dos reitores, de dois mode-
los diferenciados de ensino superior: um
de qualidade, garantido pela indissociabi-
lidade entre ensino, pesquisa e extensão, e
outro mais rápido, mais barato, mais sim-

ples para atender à crescente demanda so-
cial. Ou seja, garante-se um ensino de qua-
lidade para um número restrito de cidadãos,
e se oferece um outro mais simplificado e
diversificado para amplas parcelas da soci-
edade. Nada de novo no cenário educacio-
nal brasileiro, apenas uma nova roupagem
para uma velha política elitista.

A necessidade da expansão do en-
sino superior é indiscutível. No Brasil, a
cada 100 jovens na faixa etária correspon-
dente ao ensino superior, somente 13 con-
seguem ingressar neste nível de ensino.
No estado de São Paulo, a situação é mais
grave, pois as suas três universidades es-
taduais e duas federais atendem menos de
3% de seus jovens. Mesmo sendo incon-
testável, a expansão pode transformar-se
em risco potencial, pois as tentativas de
atendê-la através de projetos de cunho
populista podem resultar em degradação

da qualidade do sistema público superior,
situação já vivenciada pelos sistemas pú-
blicos de educação básica.

A expansão do Cruesp, pautada em
cursos “seqüenciais e básicos” de apenas 2
anos de duração e em modelos diferencia-
dos aos cursos regulares de graduação,
teve maior impacto na Unesp e no Cee-
teps, menos na USP e Unicamp. Na verda-
de, o projeto do Cruesp apresenta um
novo modelo de universidade, pautado nas
diretrizes do Banco Mundial, que já está
sendo implantado na Unesp e no Ceeteps,
apesar da resistência das entidades dessas
instituições.

O Ceeteps – elo mais frágil das ins-
tituições públicas – foi instrumento prefe-
rencial do governador do estado para vi-
abilizar, muito rapidamente, a proposta
de expansão do Cruesp, principalmente
via cursos seqüenciais, com a criação de
Faculdade de Tecnologia (Fatec) em algu-
mas cidades paulistas. A Fatec de Ouri-
nhos, extensão da Fatec São Paulo, foi a
primeira a realizar vestibular para os cur-
sos modulares de tecnologia, 25/8/02.

Como explica LIMA,

No nosso entendimento, a modulari-
zação propõe a destruição do curso superior
de tecnologia, desenvolvido há anos pelas Fa-
culdades de Tecnologia do Ceeteps. É um cur-
so fragmentado e empobrecido, que distancia
cada vez mais os cursos de tecnologia da gra-
duação, da pesquisa e da extensão de servi-
ços à comunidade.

É exatamente o que pretende a ex-
pansão de vagas do Cruesp para o Ceeteps
com os cursos seqüenciais e básicos. Os atu-
ais cursos de tecnologia, que são de gradua-
ção, passarão a ser seqüenciais, modalidade
de cursos superiores que não são de gradua-
ção. (LIMA: 2002, p. 41)

Na Unesp, por pressão da reitoria,
em consonância com o governo Alckmin,
a expansão já está sendo implementada

desde 2001. Ela começou com os pro-
gramas de formação continuada
para professores da rede oficial de
ensino3  e se estendeu no projeto
mais ousado de expansão que cria as
Unidades Diferenciadas, muito próxi-
mas, muito parecidas com os campi
avançados.

O estudo “Vertente Atlântica”, rea-
lizado pelo ex-reitor prof. Antônio
Manoel dos Santos Silva, é a base da
proposta de expansão da Unesp, que
prevê a criação de oito novos campi
nas cidades de Dracena (Zootecnia),
Itapeva (Engenharia Industrial Madei-
reira), Ourinhos (Geografia), Regis-
tro (Agronomia), Rosana (Turismo),
Sorocaba (Engenharia de Controle e
Automação – Mecatrônica), Iperó
(Engenharia Ambiental) e Tupã (Ad-
ministração de Empresas e Agrone-
gócios). O processo de discussão no

Conselho Universitário caracterizou-se
pela ausência de transparência e de demo-
cracia por parte da reitoria, que em um
ano conseguiu fazer aprovar tal projeto à
custa de muito clientelismo junto aos cam-
pi existentes e de subserviência ao Poder
Executivo e Legislativo, estadual e munici-
pal. Não se pode esquecer das históricas
sessões do Conselho Universitário de
agosto e setembro de 2002, quando no
acirramento do embate dessa questão
houve o auge da mobilização de resistên-
cia dos sindicatos de docentes e funcioná-
rios das universidades estaduais paulistas
e do Ceeteps, representados pelo Fórum
das Seis Entidades, e do movimento estu-
dantil, nas quais o movimento organiza-
do enfrentou a repressão policial chama-
da pelo próprio reitor.

A resistência da Adunesp S. Sind.
(Associação dos Docentes da Unesp - Se-
ção Sindical) e do movimento estudantil
organizou uma greve, que teve a partici-
pação de somente três campi: Assis, Bau-
ru e Marília. Na USP, o movimento se ex-
pressou através da greve da Faculdade
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de Filosofia, Ciências Humanas e Letras
(FFLCH), liderada pelos alunos e apoiada
por professores e funcionários. O eixo
central que mobilizou esses setores foi a
reposição imediata de professores e as-
sistência estudantil. A greve começou em
maio, em meio à campanha salarial, e foi
até junho. A participação efetiva dos es-
tudantes e professores da área de huma-
nas também foi uma característica mar-
cante do movimento.

O sucateamento da universidade
pública já se fez sentir de modo irrever-
sível em alguns setores das universida-
des estaduais paulistas, levando à unifi-
cação de pautas de reivindicações e de
movimentos4 , pois um dos problemas
centrais dessas instituições hoje é a não
reposição de professores e funcionários
e a contratação em tempo parcial para
docentes, especialmente na Unesp, como
uma política em substituição ao regime
de dedicação exclusiva.

Na Unesp, a expansão não se restrin-
giu à criação dos oito novos campi. Uma ex-
pansão interna também foi desencadeada a
partir das próprias conseqüências da expan-
são anterior: a pressão externa dos políticos
locais (deputados, vereadores, prefeitos) e,
às vezes da própria comunidade, junto aos
diretores das Unidades Universitárias já exis-
tentes; pressão interna da própria Unesp,
vinda de diretores das Unidades.

Essa contradição vivenciada por essa
instituição reflete o conflito de modelos de
Universidade que está na base da constitui-
ção de um novo modelo a ser adotado pela
Unesp. Os novos campi se organizarão via
Unidades Diferenciadas, tendo as seguintes
características: estrutura acadêmico-admi-
nistrativa concisa; parceria com municípios
ou consórcio de municípios; contratos de
trabalho com cláusula expressa de rescisão
contratual no caso de extinção ou desativa-
ção da unidade; docentes das disciplinas
básicas serão de preferência das unidades
da Unesp já existentes; estrutura curricular
em módulos; entre outras5.

Essa nova estrutura já está funcio-
nando no campus de São Vicente, apresen-
tando sérios problemas como falta de in-
fra-estrutura, falta de docentes em Regime
de Dedicação Integral à Docência e à Pes-
quisa (RDIDP); biblioteca precária e até há
pouco tempo encaixotada, isto é, literal-

mente dentro de caixas, logo, não disponí-
vel aos alunos. Algumas denúncias foram
feitas, mas a atitude mais radical foi mudar
o diretor do campus, que também não é de
lá, como também seu substituto. A amplia-
ção nos campi já existentes se defronta com
o sucateamento da própria Unesp, já que
há falta de docentes, funcionários, moradia
estudantil, bolsas de estudos etc. para os
cursos antigos.

As sérias conseqüências da expan-
são da Unesp, implementada a partir de
2001, começam a se manifestar: professo-
res itinerantes da própria universidade, re-
cebendo um adicional em diárias para
ministrarem aulas; cursos modulares; fal-
ta de infraestrutura básica (bibliotecas, la-
boratórios, funcionários etc.). Essa realida-
de põe em risco a sua própria sobrevivên-
cia institucional.

A existência de dois modelos de
universidade dentro da própria instituição
não tem conseguido amenizar, muito me-
nos solucionar os problemas crônicos da
universidade. Pelo contrário, essa situação
tem acirrado as disputas regionais inter-
nas da Unesp, bem como alterando a sua
geopolítica. Assim, há uma política em cur-
so para o ensino superior público paulista
que visa destruir a indissociabilidade entre
ensino/pesquisa/extensão, princípio cons-
titucional da universidade pública bra-
sileira e atender às diretrizes do Banco
Mundial, numa perspectiva de construir
um novo modelo de universidade, que só
pode vingar a partir da destruição do mo-
delo vigente.

No momento atual, em que as uto-
pias foram solapadas pela realidade, e aque-
les que se propunham às mudanças da so-
ciedade brasileira se renderam à sedução
do capital, mais do que nunca se faz neces-
sária a construção de novas utopias, pois
as existentes não têm sidos suficientes para
construir e manter novos caminhos para a
nova sociedade.
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O tema  – Expectativas Sociais para a
Educação  Profissional na nova conjuntura3 -
sinaliza um momento histórico em nosso
país onde vivemos, ao mesmo tempo e de
forma emblemática e contraditória, a dia-
lética superlativa  da esperança e do medo,
da expectativa utópica (estar noutro lugar)
de  novas possibilidades e da re-
alidade opaca de velhas rela-
ções e práticas que teimam per-
sistir. Um contexto que tem
uma singularidade histórica,
que indica que a tarefa que nos
desafia é a de buscarmos res-
postas mais amplas e qualitati-
vamente diversas às demandas
das classes populares.

De forma sintética e indi-
cativa, proponho-me trabalhar
duas ordens de questões. Primei-
ramente, situar qual o núcleo de
embate que se reitera no Brasil
ao longo do século XX, de proje-
tos societários e educacionais em
disputa, sinalizando particular-
mente as últimas décadas. Em
seguida, discutir o momento
que nos encontramos, suas pos-
sibilidades e complexidade, e
qual é a expectativa social da
educação profissional.

1. O projeto societário
liberal e a formação do
trabalhador alienado

Uma análise de maior duração nos
indica que as políticas educacionais com as
quais nos debatemos ganham compreen-
são mais ampla e profunda se as conside-
rarmos em seu vínculo orgânico com o pro-
jeto societário dominante ao longo do sé-
culo XX no Brasil. Numa breve síntese, José
Luiz Fiori (2002, p.2) nos indica que no Brasil
três projetos societários “conviveram e
lutaram entre si durante todo o século XX”.

O primeiro projeto nasceu das idéi-
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* Gaudêncio Frigotto2

as do liberalismo econômico, centrado na
política monetarista  ortodoxa, e na defesa
intransigente do equilíbrio fiscal e do pa-
drão-ouro, dos governos paulistas Pruden-
te de Moraes, Campos Sales e Rodrigues
Alves” (op. cit., p. 2)  Ao longo do século
XX, é a concepção dominante incorporada

pelos ministros da Fazenda, C. Castro, Eu-
gênio Gudin,  Otávio Bulhões e Roberto
Campos (no período da ditadura de 64).
Este projeto, destaca Fiori, que é implemen-
tado por Campos Sales, Rodrigues Alves,
Eugênio Gudin, Otávio Bulhões e Roberto
Campos, “foi o berço da estratégia econô-
mica do  governo Cardoso” (id. ibid.) cujo
ministro, ao longo de dois mandatos, foi
Pedro Malan.  Projeto que sempre se con-
trapôs ao  que Fiori denomina de “nacional
desenvolvimentismo” ou “desenvolvimen-

tismo conservador”, presente na Constitu-
inte de 1891 e nos anos 30.  Mais enfatica-
mente, opunha-se a um terceiro projeto de
“desenvolvimento econômico nacional e
popular”. Esta terceira alternativa “nunca
ocupou o poder estatal, nem comandou a
política econômica de nenhum governo re-

publicano, mas teve enorme  pre-
sença no campo da luta ideológi-
co-cultural e das mobilizações
democráticas” (id. ibid., p. 3).

O resultado da dominância
do projeto societário firmado nas
teses do liberalismo econômico
centrado e no ajuste fiscal e, em
alguns períodos históricos, do
projeto do nacionalismo conser-
vador e populismo, tem sido a
configuração de uma das socie-
dades de maior desigualdade
econômica, social, cultural e edu-
cacional do mundo, onde se le-
galizam o privilégio e a própria
desigualdade. Uma sociedade le-
galista, mas profundamente in-
justa e, portanto, ilegítima.
Como indicam PETRAS e VET-
MEYER (2001), particularmente
os anos de governo de Fernan-
do Henrique Cardoso tornaram
o Brasil seguro para o capital.

Dentro deste projeto socie-
tário, as reformas educativas
sempre se afirmaram na manu-
tenção do dualismo e a fragmen-
tação e o projeto pedagógico da
escola e da formação profissio-

nal subordinados a lógica do mercado. A
reforma educativa dos anos 90, sob os aus-
pícios do governo Fernando Henrique Car-
doso, foi coerente com aquilo que Fiori si-
naliza como sendo o período onde o libera-
lismo conservador – monetarista e fiscal –
foi mais agudamente praticado.  Por isso,
em termos educacionais há um retrocesso
aos anos 40. Com efeito, especialmente o
decreto 2208/76 e a portaria do MEC 464/
76) estabelecem uma separação estanque
entre a educação básica e  formação profis-
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sional, e estatuem   uma visão pedagógica
fragmentária, pragmática e economicista
centrada nas noções de competência e em-
pregabilidade. Para Saviani, a separação
entre nível médio e nível técnico “significa
voltar atrás no tempo”, até as reformas
Capanema, nos anos 40. (Saviani (1998:57).
Na mesma direção, Luís Antônio Cunha
(1997:21) indica que o Decreto 2.208/97 dá
uma volta atrás e, “ao contrario de um avan-
ço da articulação entre educação e demo-
cracia, deverá representar o reforço da du-
alidade escolar, contribuindo para a esta-
mentalização das situações de classe.”

O que se denominou na Reforma de
nível básico da educação profissional engen-
dra uma dupla falsificação. Manteve-se para
tudo a denominação de educação. Há duas
educações básicas, uma regular e outra pro-
fissional, mas com sentidos diametralmen-
te opostos. Nada têm de básico cursos de
100 ou 200 horas, se desvinculados de uma
sólida educação básica. Como são concebi-
dos, enganam violentamente os milhares
de trabalhadores acometidos, mediante o
desemprego endêmico e estrutural, daqui-
lo que Boaventura de Souza Santos (1999)
denomina de fascismo da insegurança. Cer-
tamente, um estudante que concluiu o ní-
vel médio de ensino em qualquer país da
comunidade européia e que fizer um curso
de 50 horas sobre uma mudança na base
técnica da produção, terá aproveitamento
extraordinariamente maior e efetivo em
relação a um trabalhador brasileiro que
enfrente a mesma situação com 2, 4 ou oito
anos de escolaridade.
               A concomitância do nível técnico
com o nível médio revela outra face da fal-
sificação. De um lado, pela separação entre
a formação geral e específica, política e téc-
nica e, de outro, pelo fato que os alunos de
classe popular não têm como fazer os dois
cursos. Acabam desistindo, como revela
uma pesquisa que estamos realizando so-
bre as reforma do ensino técnico4.
               O escopo da educação profissional
do projeto liberal conservador é o da for-
mação de um “cidadão produtivo aliena-
do5”, cidadão mínimo que acabe introjetan-
do  a culpabilização de sua pouca escolari-
dade e de sua situação de desempregado
ou subempregado.

2. A conjuntura brasileira atual
e as expectativas sociais da

formação profissional: Formação
de sujeitos emancipados

Aprendemos, na teoria e na prática,
que a avaliação adequada de um determi-
nado período histórico depende de nossa
capacidade de relacionar os elementos es-
truturais da realidade com o movimento
conjuntural. O Brasil vive, desde janeiro de
2003, uma nova configuração política no
âmbito do poder do Estado. Depois de 503
anos de reiteração de governos forjados nas

entranhas das elites, “vanguardas do atra-
so e atraso da vanguarda”, como sempre
nos lembra Francisco de Oliveira, um ope-
rário, filho da pobreza, assume a presidên-
cia do Brasil. A conjuntura que se inaugura
tem sua gênese e construção em forças, não
exclusiva, mas dominantemente, dos mo-
vimentos e lutas dos que vêm de baixo e
que sofreram e sofrem, resistiram e resis-
tem à violência institucionalizada das elites
acima referidas. Ao longo das últimas déca-
das, foi sendo construída, em cidades de
médio e grande porte – a cidade de Campi-
nas é um exemplo disso –,  em estados, e
agora no nível federal, a experiência con-
creta e a possibilidade de  ser governo e
pensar políticas públicas e sociais a partir
dos que vem debaixo. Em tese, estaríamos
pela primeira vez experimentando, reitero,
a possibilidade de um projeto de desenvol-
vimento na perspectiva nacional popular.

Grifo a palavra possibilidade, pois
a história nos tem mostrado que estar no
governo não significa ter a hegemonia do
poder. Esta, aliás, é uma contribuição ím-
par do pensador italiano Antonio Grams-
ci, o qual nos mostra que as trincheiras do
poder se  constituem na sociedade civil e
atravessam o aparelho do Estado. Os pri-
meiros seis meses do atual governo são
paradigmáticos em todos os setores, inclu-
sive o da educação, de como estas trinchei-
ras estão impregnadas no aparelho do Es-
tado e na sociedade civil. As reformas pro-
postas, particularmente a da Previdência,
engendram a materialidade do velho pro-
jeto societário, já que não alteraram as in-
justiças, privilégios, mas tal qual estão pro-
jetadas podem agravá-los6.

Todavia, aqui estamos, uns na ges-
tão pública e outros ligados a movimentos
e instituições da sociedade.  Passamos a
maior parte de nossas vidas na resistência
ativa, vale dizer, desconstruindo e cons-
truindo na contramão. Em poucos espaços
tínhamos o protagonismo. Ainda que a
materialidade do presente nos coloque,
muitas vezes, na resistência, a tarefa agora
é construir um projeto societário que res-
ponda às necessidades daquela parte da
sociedade que historicamente foi relega-
da, esquecida e mutilada em seus direitos
elementares: direito ao trabalho, à comi-
da, à educação, cultura, ao lazer etc.

Dentro desta perspectiva, não po-
demos pensar um projeto educativo de
educação básica pública, gratuita e unitá-
ria e um projeto de formação profissional
desvinculados de um projeto de desen-
volvimento dentro da perspectiva nacio-
nal popular: socialmente justo, economi-
camente viável, democrático, solidário,
participativo e igualitário. Isso implica
profundas reformas estruturais e diminui-
ção de nossa dependência e vulnerabili-
dade externa.
           As expectativas sociais da formação
profissional são de que a mesma se efetiva
dentro de uma dupla articulação: com a

educação básica e com políticas de geração
de emprego e renda.

A expectativa social mais ampla é de
que se possa avançar na afirmação da edu-
cação básica (fundamental e média) unitá-
ria e, portanto, não dualista, que articule
cultura, conhecimento, tecnologia e traba-
lho como direito de todos e condição da
cidadania e democracia efetivas. Aqui, o tra-
balho é tomado na sua dimensão ampla, de
criador de valores de uso e principio socia-
lizador, formativo ou educativo. É crucial,
neste sentido, retomar a idéia da constru-
ção de um Sistema Nacional público de edu-
cação7  e do Plano Nacional de Educação
sobre as bases de uma participação demo-
crática. Para os mais de 60 milhões de jo-
vens e adultos que atingem no máximo dois
anos de escolaridade, é crucial que se am-
pliem as possibilidades da continuidade da
escolaridade básica, atendendo a especifici-
dade de sua realidade. Experiências como
as da Central Única dos Trabalhadores,
mediante o Programa Integração, com to-
dos os limites e contradições que engen-
dram no contexto de sua realização (Cêa,
2003), sinalizam um horizonte a ampliar8.

Uma política que queira assegurar
uma elevação de escolaridade e com quali-
dade aos filhos da classe trabalhadora tem
que encarar de frente  o ensino noturno.
Duas estratégias complementares se colo-
cam como desafio. Um esforço prioritário
para que cresçam as matrículas no diurno,
incluindo-se a política de bolsas de estudo
ou de renda mínima daqueles jovens que
necessitam comprovadamente do trabalho
para se manterem. Trata-se, ao mesmo tem-
po, de um direito destes jovens e um ine-
quívoco investimento do efetivo avanço
das forças produtivas e a diminuição gra-
dativa da dependência e vulnerabilidade
científica tecnológica. A universalização do
nível médio, neste sentido, é política de
Estado estratégica. Considerando que o
ensino noturno, no curto e médio prazo
permanecerá elevado, cabe uma política
específica em termos de tempos, espaço,
organização do processo pedagógico, con-
dições de trabalho do professor e dos ma-
teriais pedagógicos.

Tendo pressuposto a educação bá-
sica, a expectativa social é de que se possa
criar um Sistema ou Sub-sistema Nacional
de Formação/Qualificação Profissional,
articulando as múltiplas redes existentes9

e vinculando às diferentes demandas do
processo produtivo, à política de criação
de emprego e renda e, no contexto que ain-
da nos encontramos, à política pública de
educação de jovens e adultos. O Sistema ou
Sub-sistema Nacional de Formação/Qua-
lificação Profissional, como política públi-
ca, estratégica e de Estado, articularia as
várias redes mantidas pelo setor público
nas diferentes esferas e no setor privado
dentro de uma perspectiva que Melenchon
(2001:5) denomina de “resposta a um du-
plo imperativo do progresso: o acompa-


��������

pagina_43.pdf
pagina_41.pdf


Sinteps revista

� � � ��� ��

“Se efetivamente se garante, no
médio prazo, a educação básica a
todos, a formação profissional terá
uma outra qualidade e significará
uma possibilidade de um avanço

nas forças produtivas.  Neste
percurso, julgamos importante

que a política pública de
formação profissional se vincule

às políticas públicas de
emprego e renda.”
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nhamento da rápida evolução tecnológica
e garantia social do trabalhador”. Neste
particular, pela especificidade do sistema S,
que tem contribuição de fundo público
compulsório, o Estado tem a obrigação de
discutir uma tendência crescente (com ên-
fase diversa institucionalmente) de se trans-
formar em empresas de serviços com múl-
tiplas “unidades de negócio”. Trata-se de
retomar os debates dos anos 80, onde se
discutia, interna e externamente, a função
social deste sistema e a criação dos Centros
Públicos de Formação Profissional.

Pela importância estratégica, tam-
bém, da rede de Centros Federais de For-
mação Tecnológica e redes estaduais e mu-
nicipais de escolas técnicas de nível médio,
é fundamental que as mesmas tenham a
possibilidade de restauração plena do nível
médio de ensino, na perspectiva da educa-
ção tecnológica ou politécnica, e se consti-
tuam numa referência efetiva para cursos
de formação profissional de curta,
média ou longa duração.  Cabe in-
verter uma tendência que se insta-
lou, especialmente na última década,
de sua privatização. Esta rede pode
ser referência dos Centros Públicos
de Formação Profissional.

Uma terceira expectativa é de
que a política pública de formação
profissional afirme como prerroga-
tiva do Estado, ou de instituições por
ele credenciadas, a diplomação e cer-
tificação. Ao Ministério da Educação,
cabe a coordenação do Sistema Na-
cional de Formação/qualificação.
Também se pressupõe a existência
permanente de um fundo público
para esse fim. Em todas as redes, por
um princípio de democracia efetiva,
necessariamente a gestão terá a par-
ticipação do Estado, dos trabalhado-
res e do setor produtivo. Um aspec-
to central desta política de certifica-
ção como prerrogativa do Estado é de se
evitar a perspectiva do negócio sobre um
tema que é um direito, malversando, inclu-
sive, o fundo público e, também, de  cursos
sem nenhuma qualidade técnica e ético-po-
lítica. Cursos que funcionam como um en-
godo, numa situação de fragilidade imensa
da classe trabalhadora.

Se efetivamente se garante, no mé-
dio prazo, a educação básica a todos, a for-
mação profissional terá uma outra qualida-
de e, efetivamente, significará uma possibi-
lidade de um avanço nas forças produtivas.
Neste percurso, julgamos importante que
a política pública de formação profissional
se vincule às políticas públicas de emprego
e renda.

Neste particular, para evitar-se as
armadilhas da focalização, cabe sinalizar um
percurso de paulatina superação dos pro-
gramas e políticas assistenciais e redestri-
butivos (hoje necessários), tais como: ren-
da familiar mínima (0 a 15 anos), bolsa tra-
balho (16 a 20); bolsa escola; Operação tra-

balho (20 a 39); Começar de novo (mais de
40 anos). O horizonte é de se ampliar os
programas e políticas de caráter emancipa-
tório, tais como: Oportunidade Solidária,
Incubadoras, Central de Crédito, Progra-
ma de Apoio ao Desenvolvimento Local,
Coletivos de trabalho, Sistema de alocação
pública de trabalho.

Como vinha sendo implementado
no Rio Grande do Sul, o fundamental é que
se tenha como uma obsessão um novo pro-
jeto de desenvolvimento econômico-soci-
al, que implica as reformas efetivamente de
base: reforma agrária e políticas de justiça
social e distribuição de renda. Neste ponto
é que se situa, no momento atual, o impas-
se mais profundo.

Por fim, as expectativas centram-se
sobre a concepção de conhecimento do pro-
jeto e relações pedagógicas, tanto na edu-
cação básica dos trabalhadores quanto dos
cursos de formação profissional. Aqui, o

ponto crucial é ter-se claro a centralidade
dos sujeitos na política pública de educação
básica e de formação profissional. Trata-se
de superar uma visão abstrata, iluminista e
racionalista, para uma compreensão histó-
rica dos processos formativos e de constru-
ção de conhecimento, onde se articulam
vida, cultura, ciência e conhecimento.
               Não se trata de sujeitos sem rosto,
sem história, sem origem de classe ou fra-
ção de classe. Os sujeitos a que nos referi-
mos dominantemente são jovens e, em
menor número, adultos de classe popular,
filhos de trabalhadores assalariados ou que
produzem a vida de forma precária por
conta própria, do campo e da cidade, de
regiões diversas com particularidades só-
cio-culturais e étnicas. É sob esta realidade,
de tempos e espaços diversos, de sujeitos
coletivos (jovens e adultos) reais, que po-
deremos construir, na relação Estado e so-
ciedade, Estado e movimentos sociais, uma
política pública de formação profissional.

A natureza da organização do pro-

cesso pedagógico, quanto aos procedimen-
tos e estratégias (métodos, técnicas) de en-
sino e aos materiais pedagógicos, depende
da concepção de conhecimento que se de-
senvolve nos processo formativos. Neste
sentido, é crucial tanto na formação dos
professores, quanto dos sujeitos educandos
afirmar o conhecimento científico, nas di-
ferentes áreas, como um processo de cons-
trução histórica que se diferencia do co-
nhecimento espontâneo e do senso comum
e se explicita mediante categorias e concei-
tos. Enquanto conhecimento histórico, sem-
pre será relativo e aberto e, portanto, pas-
sível de ser reconstruído e ampliado. Para
ser histórico, o conhecimento se constrói
ou é apropriado dentro da relação entre a
particularidade (espaço e tempo das medi-
ações) e um grau crescente de universali-
dade (historicamente construída). Esta re-
lação historicamente construída nos per-
mite superar tanto a homogeneização abs-

trata que violenta as particularidades
e, portanto, a complexidade e diversi-
dade da realidade dos sujeitos quanto
à atomização do real em infinitas e des-
conexas particularidades.

Aqui, é fundamental ter-se um pro-
fessor/educador capaz de “ler o mun-
do”, como tanto insistia Paulo Freire.
Essa contextualização, todavia, não se
confunde com a banalização dos con-
ceitos ou a forçar situações que levem
a isso. O ponto crucial, neste particu-
lar, é ter como ponto de partida o co-
nhecimento, as experiências e vivênci-
as dos sujeitos alunos. Este reconheci-
mento é que permite construir, no sen-
tido mais profundo, um método ativo
de conhecimento.

Trata-se, em suma, de construir
uma expectativa de educação básica
e de formação profissional que se des-
vincule do determinismo tecnológi-
co, do seu sentido dualista e privatis-

ta e do projeto social neoconservador, e
que avance no sentido da construção de
um projeto societário efetivamente demo-
crático, vale dizer, onde os trabalhadores
emancipados e associados, de forma au-
tônoma, produzam seus meios de vida no
mais elevado nível possível e dilatem o
tempo de trabalho livre. Trata-se de não
perder de vista o pensamento e a luta utó-
pica. No contexto em que vivemos, ela é
um potencial profundamente revolucio-
nário e de caráter socialista.
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A discussão sobre o financiamento
da Educação exige, necessariamente, que
nos posicionemos pelo menos sobre três
aspectos: a necessidade de mais recursos fi-
nanceiros para a Educação, a política de vin-
culação de recursos e a política de fundos.
Os autores deste
artigo possuem po-
sições convergen-
tes acerca dos dois
primeiros e absolu-
tamente divergen-
tes sobre o último.
Assim, a intenção
deste trabalho é
contribuir para o
debate atual relati-
vo aos recursos fi-
nanceiros afetos ao
setor educacional
público, em especí-
fico no que tange à
necessidade ou não
da existência de
fundos para a sua
gestão.

Uma das di-
ficuldades para se
discutir este assun-
to no Brasil, é que,
qualquer seja nossa
posição em relação
à política educacional atual, esbarramos
num impasse quase insolúvel: num país
desigual como o nosso, as propostas vigen-
tes apresentam, exclusivamente, formas in-
suficientes de fazer “render” mais os mes-
mos recursos. Em nenhum momento, dis-
cute-se, de forma consistente, a necessida-
de inadiável de uma contraproposta à polí-
tica econômica e, especialmente, em rela-
ção à manutenção do quase intocável equi-
líbrio fiscal, em detrimento à priorização das
políticas sociais.

Por isso, é necessária muita cautela
para que um dos pontos que historicamen-
te representou um avanço nos gastos soci-
ais, notadamente na Educação – a vincula-
ção constitucional de recursos – não seja
abolida das proposições governamentais,
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uma vez que esta, de certa maneira e em
certo grau, garante a prioridade de inves-
timento em Educação. Estudos comparati-
vos demonstram que esta vinculação tem
sido positiva, mesmo considerados os even-
tuais desvios de aplicação cometidos nas

diferentes esferas públicas, e vem repre-
sentando investimento diferenciado na
área educacional.

Não por acaso, apesar da resistên-
cia de setores significativos da área finan-
ceira das esferas públicas, a área da Saúde
“brigou”, no final do século passado, por
esta vinculação e a obteve, em 12% dos
Orçamentos Anuais, quase doze anos de-
pois da promulgação da Constituição Ci-
dadã de 1988. No entanto, este ganho cor-
re o risco de ser dissipado pelas negocia-
ções pouco cidadãs que os governos esta-
duais vêm fazendo junto ao governo fe-
deral em relação às propostas “pobres” da
reforma tributária ora em pauta. Leia-se, a
este respeito, reportagem no Jornal Folha
de São Paulo, de 27/7/03, onde Elio Gaspari

denuncia que 7 bilhões de reais da Educa-
ção e da Saúde poderiam “sumir”, em fun-
ção das negociações dos governadores
com o governo federal sobre a reformula-
ção dos cálculos da aplicação dos recursos
na área social, no projeto de Reforma Tri-

butária, quando então
estes cálculos passariam
a ser feitos após o des-
conto do percentual do
pagamento da dívida de
seus estados, estimada
normalmente em 13%
dos seus orçamentos.

Temos que admitir,
de uma vez por todas,
que não haverá ensino
de qualidade para todos,
em todas as regiões do
Brasil, nas zonas urbanas
e rurais, em estados ricos
e pobres, se não ampli-
armos os recursos hoje
disponíveis para o setor
educacional. Ou seja,
compreendemos que a
problemática do finan-
ciamento da educação
no país não se resolve
apenas com um aperfei-
çoamento de aspectos
gerenciais ou com a di-

minuição/eliminação de desvios: é im-
prescindível o aporte de novos recursos.

Esta situação ficou mascara-
da com a implementação do Fundef (Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Ma-
gistério), pois, com a bandeira da descen-
tralização/municipalização do ensino fun-
damental, iludiu prefeitos e comunidades
sobre a sua pseudo democratização, sobre
a universalização do atendimento educa-
cional obrigatório e sua qualificação, com
aumento substantivo de seus recursos. A
fórmula foi a mais simples possível: num
passe de mágica, os recursos de cada esta-
do e seus municípios foram colocados
numa cartola, “balançados” bem
e...surpresa!! está estabelecida a igualdade
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e a fraternidade solidária na Educação. Eu,
governo federal, “produzi” o espetáculo e
depois sentei para contemplá-lo. Se a
“cena”, no caso, precisasse de retoques, a
complementação mínima de recursos fi-
nanceiros federais seria feita, a menor pos-
sível, para não ficar claro demais e falsear
totalmente o discurso. E foi o que aconte-
ceu. Não por acaso, a mesma “revolução”
não sofreu – nem ao menos no primeiro
ano de sua implantação – uma atualização
de valor anual minimamente compatível
com a inflação do período.
             Até pouco tempo, os 25% vincula-
dos à Educação eram considerados, do
ponto de vista jurídico, e para que não se
comprometesse a autonomia dos entes fe-
derativos, a máxima vinculação constituci-
onal possível. Ou seja, definida a priorida-
de nacional – a Educação – como direito de
todos, por suposto os 25% reservados de-
veriam ser aplicados, sob a ótica do inte-
resse maior da população, conforme as
necessidades específicas, e a critério de cada
uma das três esferas públicas: União/ Es-
tado/ Município.
              A partir da Emenda Constituci-
onal 14/96, que criou o Fundef, um “pas-
sa moleque” na Lei foi dado, pois, apesar
do “tempo certo” (dezembro de 2006) de
sua duração – é esta a razão para este
Fundo ter sido criado no corpo das “Dis-
posições Transitórias” e não no corpo da
Constituição – o Fundef estabelece uma
subvinculação de 15% para o ensino fun-
damental, ou seja, 60% do total dos 25%
já vinculados constitucionalmente para a
“manutenção e desenvolvimento do en-
sino” (art. 212 - CF/88).
                 Acreditamos que esta subvincu-
lação seja inconstitucional, na medida em
que considera parte dos entes públicos, em
especial os municípios, como “infantis” ou
“imaturos” para cumprir com dignidade e
competência as suas responsabilidades pú-
blicas com a Educação. Ou seja, sem condi-
ções de definir, de forma cidadã e justa, o
bom uso dos recursos de e para sua comu-
nidade, ficam obrigados a seguir determi-
nação federal que impõe, com petulância
ainda que com acerto, a possibilidade de
intervenção nos estados e municípios, caso
a norma não seja cumprida. Em compensa-
ção, não existe na Lei Maior nenhuma dis-
posição legal que obrigue este mesmo cum-
primento pelo governo federal, razão pela
qual as quase quinze ações judiciais, lidera-
das pelos partidos de oposição da época e
os sindicatos e associações nacionais que
reúnem profissionais de educação, propos-
tas desde fevereiro de 1997, só foram julga-
das, no mérito, no último trimestre de 2002,
considerando-se esta subvinculação "legal",
fundamentalmente para não se deixar "a
descoberto", do ponto de vista da Lei, as
atividades dos municípios e estados, nos seis
anos de vigência do Fundef.

Os dois autores têm acordo em suas

posições até aqui. Porém, “a” autora não
acredita na necessidade/pertinência da exis-
tência de Fundos no setor educacional, en-
quanto “o” autor, sim. Desta forma, a se-
guir apresentamos os argumentos favorá-
veis aos Fundos, que representam as idéias
do segundo autor, para, em seguida, ex-
pormos os pontos de vista da primeira au-
tora, contrária aos Fundos.

Em defesa dos Fundos

Anteriormente à existência do Fun-
def, criado em 1996, pela estrita lógica fede-
rativa, os municípios e estados pobres per-
maneciam largados à sua própria sorte ou
dependendo da boa vontade do governo
federal. Por terem uma baixa arrecadação,
terão que se contentar com uma Educação
mais pobre do que a de municípios e esta-
dos vizinhos.

Pela atual mecânica estabelecida, a
redistribuição e equalização de recursos,
através do Fundef, é maior no âmbito de
cada estado e seus respectivos municípios.
Assim, por exemplo, São Paulo não repassa
verbas para o Piauí, sendo papel do gover-
no federal, em tese, repassar recursos adici-
onais para aqueles que mais necessitam,
com seus próprios recursos orçamentários.
Um estudante paulista não pode continuar
a ‘valer’ três vezes o que ‘custa’ um estu-
dante piauiense. Por outro lado, acredita-se
que a questão educacional é uma proble-
mática nacional e assim deve ser tratada. Se
se defende uma escola “unitária”, não po-
demos esperar que isto surja da ação isola-
da de 5.500 municípios e 27 estados, como
em diversos aspectos ocorre hoje. Isto vem
significando o “livre mercado”, onde os
mais ‘aptos’ sobrevivem; para nós, mais do
que sobreviver, todos têm o direito de fazê-
lo com qualidade, o que exige outros meca-
nismos de busca da igualdade.

Acredita-se que os Fundos podem
servir, justamente, para criar formas de re-
distribuição de recursos e para novos mode-
los de gestão. Assim, são potenciais alterna-
tivas para gerir melhor os recursos e, não
necessariamente, gerar mais dinheiro.

Não há dúvidas de que políticas de
financiamento têm o poder de induzir e até
definir políticas sociais. O Banco Mundial e o
FMI existem para provar isto: “ou fazem do
jeito que nós queremos ou não tem dinhei-
ro”. O governo federal, através do Fundef,

fez exatamente o mesmo: “ou você (estado
e município) tem aluno de ensino fundamen-
tal regular em sua rede ou fica sem os recur-
sos”. Daí a correria atrás dos alunos de 7 a 14
anos (gerando municipalização e/ou esta-
dualização de matrículas por simples lógica
financeira), daí a inclusão oportunista de cri-
anças de 6 anos ao ensino fundamental em
várias cidades, daí ao abandono da educa-
ção infantil, da educação de jovens e adultos,
da educação especial...

Entende-se, porém, que a indução,
em si, não é ruim. O problema é quem deci-
de o caminho a ser trilhado e como o faz.
Acredita-se na democracia, em especial
quando esta incorpora forte participação
popular na elaboração, implementação, fis-
calização e avaliação de políticas. Tem-se a
convicção de que as melhores alternativas
não surgirão da cabeça de alguns ‘ilumina-
dos’ (de direita ou de esquerda) e sim da
elaboração coletiva, onde os ditos “especia-
listas” dialoguem, ensinem e aprendam
com(!) a população.

Os fundos, geridos através dos Pla-
nos de Educação (Estaduais, Municipais e,
desejamos, Nacional), podem e devem in-
duzir ações menos desiguais. Não alme-
ja-se aqui a uniformidade mas o estabele-
cimento de padrões mínimos definidos em
conjunto com os cidadãos. Não é possível
a existência de municípios que não possu-
am nenhum atendimento público em cre-
che ou educação especial, como acontece
em algumas cidades paulistas, segundo
dados de 2002!

Os Fundos, como o Fundef ou o
Fundeb, forçam a discussão conjunta entre
a União, os estados e os municípios sobre
quais são os valores considerados suficien-
tes, necessários e/ou possíveis de serem
investidos em Educação. Estas discussões,
em si, são democratizadoras, pois temos
melhores condições de saber como funcio-
nam os mecanismos de captação, distribui-
ção e gasto dos recursos educacionais. Nes-
te sentido, sustentam esta argumentação os
posicionamentos da Undime (União dos
Dirigentes Municipais de Educação) e do
Consed (Conselho de Secretários de Esta-
do da Educação) com forte teor crítico em
relação ao Fundef.

A proposta de Fundeb, elaborada
pela bancada federal do PT, em 2000, é im-
perfeita, deixando algumas lacunas. Isto se
dá pelo fato de sua elaboração ter ocorrido
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com pouca discussão, em especial junto aos
movimentos organizados. Porém, o Fun-
deb supera a lógica do Fundef, aponta for-
mas e cria mecanismos para o surgimento
de uma nova concepção de gestão educaci-
onal. Defende-se o Fundeb tendo por pres-
suposto que nenhuma mudança substanti-
va ocorre pela simples inércia advinda de
alterações legais; acredita-se na mobiliza-
ção social, na disputa e em diversos meca-
nismos de luta, ora sendo vistos como for-
mas “ultrapassadas” de ação.

Com a tabela da página anterior, bus-
ca-se traçar as principais diferenças entre o
Fundef e a proposta original do Fundeb.

Inicialmente, a proposta ataca o prin-
cipal problema do financiamento educacio-
nal no país: a falta de recursos. Ao determi-
nar o aumento da vinculação federal de 18%
para 20% ela traria algo em torno de R$ 1
bilhão para Educação (quase o dobro do
que o governo federal aplicou no
Fundef em alguns anos). Isto não
equaciona a falta de recursos, mas
põe por terra a premissa estruturan-
te do Fundef, qual seja, a de que os
problemas de financiamento locali-
zavam-se exclusivamente no geren-
ciamento incompetente das verbas
e não em sua escassez.

O segundo aspecto a favor
do Fundeb é o fato de não ser, em
sua raiz, uma política de curto pra-
zo, como o Fundef foi originalmen-
te concebido. A vida curta do Fun-
def, vigorando por apenas 10 anos,
inviabiliza aos gestores e à popula-
ção buscarem políticas de longo
prazo, afinal, em dezembro de 2006,
tudo pode ser diferente: recursos
que chegavam deixariam de vir e...
o caos estaria instalado! Aqueles
municípios que criaram redes intei-
ras não receberiam mais os recursos que
garantiam a manutenção destas novas in-
cumbências. O Fundeb seria perene, até
nova reformulação constitucional.

O terceiro aspecto diz respeito à res-
ponsabilização da União para com a educa-
ção básica. O papel atribuído ao governo
federal deixa de ser o de mero ‘manda-chu-
va’ que dita regras e distribui migalhas, fi-
cando na cômoda posição de espectador das
venturas e desventuras de estados e muni-
cípios. Ele passa a ser co-responsável pela
educação básica, o que é oposto à direção
tomada por Collor e Fernando Henrique
Cardoso, em especial no que diz respeito à
‘grana’ da educação.

O quarto aspecto é uma grande ino-
vação da gestão educacional. Atualmente
as definições dos valores mínimos a serem
aplicados no Fundef ocorrem através de
decretos federais, sem consulta a ninguém
e desrespeitando até o débil dispositivo le-
gal para sua aferição. A proposta do Fun-

deb vincula estas definições a Planos Esta-
duais e Municipais de Educação, neste sen-
tido induzindo a articulação entre a política
de financiamento educacional com os ru-
mos gerais construídos com a participação
de amplos setores sociais.

O quinto ponto destacado no proje-
to do Fundeb é o resgate da concepção de
educação básica, conquistada pelos traba-
lhadores em educação na LDB (9394/96). O
Fundef manteve e aprofundou a nefasta
segregação entre níveis e modalidades de
ensino, acirrando a competição por recur-
sos entre estes, privilegiando o ensino fun-
damental em detrimento dos demais. Ao
reunir toda a educação básica, afirmamos o
direito a um conjunto maior de formas e
tipos de ações educativas, apontamos para
a identidade e não para a diferença e favo-
recemos a socialização de problemas e so-
luções e não a disputa fratricida.

O sexto quesito a ser destacado sig-
nificaria uma fenomenal conquista, em es-

pecial para os movimentos sociais que his-
toricamente buscam melhores condições
para a educação: o piso salarial nacional. O
Estado brasileiro vem se esquivando desta
definição, permitindo a existência de condi-
ções indignas para milhares de educadores.
O Fundef não tocou nesta questão e, apesar
do discurso do governo federal quando da
tramitação desta lei no Congresso indicar
um patamar mínimo (à época, R$ 300,00), a
balela não consta da legislação e nem se tor-
nou realidade. O mais importante seria a
indução para a existência de “sub-pisos”
estaduais e municipais, obviamente em va-
lores superiores aos nacionais.

A sétima alteração viria de uma du-
pla mudança: quantitativa e qualitativa. A
sub-vinculação mínima em gastos com pes-
soal passaria de 60% para 80% e não so-
mente os docentes seriam beneficiados,
mas o conjunto dos(as) trabalhadores(as)
em Educação. É primordial lembrar que o
Fundef gerou a bizarra situação em que

apenas professores do ensino fundamen-
tal regular obtivessem certas vantagens,
enquanto colegas de educação infantil, en-
sino médio e educação de jovens e adul-
tos, nas mesmas redes, com atribuições si-
milares, vivendo os mesmos problemas,
ficassem de mãos abanando.

A oitava e última modificação pre-
vista é conseqüência e pré-requisito para a
‘factibilidade’ de todas as demais: o Fundeb
abarcaria a totalidade dos recursos vincula-
dos e não apenas 60%, como ocorre no Fun-
def. Para promover todas as alterações ci-
tadas anteriormente, o Fundeb precisaria
ser ‘vitaminado’ e valorizado, chamando
para si além de maiores responsabilidades,
meios equivalentes. Sabemos que estes,
hoje, seriam insuficientes (e o Fundeb não
busca solucionar isto!) e estaríamos lidando
apenas com os recursos disponíveis. Mas,
inclusive isto facilitaria o trabalho de se afe-
rir o quanto ainda falta para alcançarmos
melhores patamares.

Como vemos, as alterações propos-
tas pelo Fundeb vão muito além da sim-
ples troca da letrinha final. No entanto,
vale reafirmar, considera-se este me-
canismo insuficiente para sanar a tota-
lidade dos problemas de financiamen-
to e/ou gestão educacional e, ainda,
imperfeita. Quanto a estas imperfei-
ções, citaria três pontos: a ausência de
integração com a Educação Superior, a
utilização dos 20% de recursos vincu-
lados do governo federal (seriam usa-
dos para bolsas? Bolsinhas e similares?
Para alfabetização ‘express’ em 90
dias?) e a exeqüibilidade e pertinência
da vinculação da totalidade (100%) dos
recursos. Dito isto, acredita-se que
mesmo assim, as características do
Fundeb superam a simples vinculação
constitucional e guardam pouca rela-
ção com a essência política do Fundef.

Considera-se, desta forma, uma
proposta instigante que deve ser debatida
em profundidade e implementada sem pre-
tensões salvadoras, exigindo diversas me-
didas complementares para uma mudan-
ça mais profunda na educação brasileira.

Aspectos discutíveis da Política
de Fundos

Historicamente, a criação de Fundos
Especiais – lembremo-nos dos Fundos pre-
vistos na primeira LDB, a de 1961, Lei 4024/
– , em que os Fundo de Ensino Primário e
de Ensino Secundário constituíram-se em
fontes preciosas de complementação dos
recursos financeiros para a expansão des-
tes níveis de ensino.

O primeiro Plano Nacional de Edu-
cação (1963), que propunha que, em 1970,
100% das crianças brasileiras estivessem
matriculadas no ensino primário de então
(1ª a 4ª séries do atual Ensino Fundamen-
tal), contava com a participação desses re-

“É necessária muita cautela para
que um dos pontos que

historicamente representou um
avanço nos gastos sociais,

notadamente na Educação – a
vinculação constitucional de

recursos – não seja abolida das
proposições governamentais,

pois, de certa maneira, garante a
prioridade de investimento em

Educação.”
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cursos no “bolo” orçamentário para po-
der realizar, de forma ousada, a meta que
havia sido definida. Ou seja, os Fundos Es-
peciais tinham como objetivo principal aju-
dar a viabilizar a diretriz educacional defi-
nida, em prazo certo, no caso, o direito de
todos, e o conseqüente dever do Estado
ao ensino obrigatório.

Não se cogitava que estes Fundos
substituíssem os planejamentos específicos
e particulares de cada um dos estados e
seus municípios. Este sentido de comple-
mentaridade da disponibilidade financeira
dos entes públicos precisa ser ressaltada
na atual conjuntura.

Se não, vejamos: a Saúde, enquanto
direito social à semelhança da Educação, tem
como objeto de preocupação o conjunto da
população brasileira. Na CF/ 88, a área da
Saúde, a partir de algumas experiências pi-
oneiras de gestão descentralizada, em es-
pecial com uma expressiva participação
popular – e inédita, pois envolvia o próprio
usuário – propôs o Sistema Único de Saú-
de/SUS, como ficou conhecido, que estabe-
lecia o atendimento universalizado da po-
pulação e, em conseqüência, um custo uni-
tário por exame/consulta realizado no Bra-
sil, envolvendo inclusive a rede privada e
comunitária médico–hospitalar, para a con-
secução solidária da universalização do aten-
dimento em Saúde.

Estabelece-se, no Brasil, de forma
sutil, pela primeira vez, a idéia de custo/
unidade de atendimento ou custo/cidadão
atendido. Sobre este número geral de aten-
dimento (quantidade de cidadãos atendi-
dos) é que a idéia de “reserva de verbas
orçamentárias” para o setor Saúde foi se
configurando.

E o resultado, hoje, para a popula-
ção? Atrás de um discurso pseudamente
democrático e progressista de gestão des-
centralizada, com participação popular – a
proposta envolvia a criação de Conselhos
Populares de Saúde – e custo unitário naci-
onal do atendimento básico em Saúde, con-
seguiu-se, além dos elogios do Banco Mun-
dial, uma escandalosa privatização do aten-
dimento em Saúde no Brasil.

Perguntamos: que segmento soci-
al, médio ou pobre, com emprego fixo –
excluamos os mais ricos pela obviedade da
sua opção – não possui, ainda que com
muita dificuldade para o seu orçamento
mensal, plano de saúde privado, mesmo
que quase ridículo pela precariedade do
atendimento ? Quem freqüenta as (inter-
mináveis) filas dos SUS? Que segmentos
da população vêm morrendo, sistematica-
mente, por falta de UTIs/ falta de vagas
para internação em geral/ precária higie-
ne hospitalar/ falta de remédios nos Pos-
tos de Saúde?

A certeza da desqualificação do
atendimento médico hospitalar levou
operários, professores, profissionais libe-
rais e os próprios profissionais da saúde –

nem os sindicatos ficaram de fora –  à des-
crença de um atendimento “público”, ago-
ra, reconceituado e, portanto, não neces-
sariamente estatal, de qualidade. O que te-
mos hoje? Um atendimento “universaliza-
do” ruim, destinado à população majori-
tariamente muito pobre do país.

É verdade, e é importante desta-
car isso, que os atendimentos e os proce-
dimentos técnicos dos hospitais e unida-
des de saúde estatais são ainda (felizmen-
te!) melhores que os dos hospitais priva-
dos que atendem pelo SUS. Mas não é
verdade, também, que mesmo com esta
proposta radical de redistribuição de re-
cursos financeiros públicos, conseguiu-se
a desejável expansão e qualidade de aten-
dimento em Saúde. Foi a vinculação cons-
titucional de recursos para a área que es-
tancou, sem dúvida, a sistemática redu-
ção de investimento na mesma. E, para
isso, não foi necessária a “intervenção”
em municípios e estados, como o Fundef
fez – e o Fundeb pretende – mas a partir
desta vinculação legal, o governo federal
não conseguiu “empurrar” às outras es-
feras públicas a sua co-responsabilidade
na implementação deste direito social.

Porque os educadores têm que fa-
zer estas reflexões? Porque em uma área
social muito próxima a nós – a Saúde – a
política pública do “foco”, que tanto te-
míamos, já está em plena execução no
Brasil. Ou seja, na área da Saúde já admi-
timos, na prática, que não há condições
do atendimento universal em Saúde, e em
conseqüência, já nos “privatizamos”. A
Saúde pública já não é mais destinada a
todos, mas sim a quem da população não
tiver nenhuma condição de pagar por este
atendimento. E, portanto, de se mobili-
zar para “brigar” por um atendimento de
melhor qualidade (ou minimamente dig-
no e respeitoso).

O Fundef, considerado pelo gover-
no FHC exemplo inovador de política soci-
al que, nos termos de documento do MEC,
“articula os três níveis de governo, incenti-
va a participação da sociedade na fiscaliza-
ção dos recursos e define prioridades para
que sejam atingidos os objetivos estratégi-
cos de: promover a justiça social, promo-
ver uma política nacional de equidade, pro-
mover a efetiva descentralização e promo-
ver a melhoria da qualidade da Educação e
a valorização do magistério público”, não
passou de competente estratégia para
transferir aos municípios responsabilida-
des até então da União e dos estados, e
manter, ao custo mais baixo que for tole-
rável para as crianças pobres – e só para
elas – uma escola pobre. O velho lema
que os cínicos (pré/pós) liberais prega-
vam em políticas públicas (“aos pobres, a
pobreza”) vê-se consolidado através do
Fundef.  Nunca o governo federal gas-
tou, de forma tão competente, tão pouco
no ensino fundamental...

As condições para que este fenô-
meno fosse realizado no Brasil são bem
conhecidas: 1º) um excelente trabalho na
mídia, que confundiu a população brasilei-
ra (“a revolução na Educação”/  “a escola
já está diferente”/ “ acompanhe os recur-
sos que todos os dias chegam na escola de
seu filho”/”os amigos da escola” etc...; 2º)
foi impedida, legalmente, a utilização de
recursos do Fundef na educação de jovens
e adultos, mesmo em cursos presenciais,
para não haver um “excesso de pressão de
demanda”, nos termos do então ministro
da Educação ; 3º) a Educação Infantil, o mais
novo direito das crianças pequenas,  em
especial as de zero a três anos de idade,
que “engatinhava”  na sua implantação no
Brasil, a partir da CF/88, como responsa-
bilidade primeira – e nobre – dos municí-
pios, e que redesenhava o atendimento
público, direto em creches, tem sua curva
ascendente de atendimento e expansão de
1988 a 1997 interrompida.

O Fundef – Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação Básica – apresentado
como Projeto de Lei em meados de 2001,
pelo Partido dos Trabalhadores, e incorpo-
rado no Plano de Governo dos partidos da
coligação que elegeu o governo Lula, como
solução definitiva e radical (quase mágica!)
para garantir “igualdade de oportunidades”
a todos os estudantes brasileiros, apresenta
também vícios de origem que o colocam
numa plataforma de fantasia educacional.

Proposto como mecanismo definiti-
vo, pretendendo-se que seja incluído no
corpo da Constituição e não mais nas Dis-
posições Transitórias, o mesmo se consti-
tuiria em processo substitutivo aos proce-
dimentos em vigor de elaboração dos orça-
mentos públicos. Ou seja, a vinculação dos
25% já não mais se constituiria em estraté-
gia para que os e cada município e governo
estadual, a partir de esforço real e necessá-
rio, que traduzisse a concepção de "colabo-
ração entre as esferas", consideradas e res-
peitadas a história, a cultura, as condições
financeiras e as especificidades locais e regi-
onais, construíssem um plano comum e
solidário de atuação.

Ao propor a vinculação ao Fundeb
de 100% dos recursos vinculados à Educa-
ção, limita-se ou impede-se qualquer auto-
nomia municipal ou estadual para definir
seus rumos. Acaba-se com a história da
Educação nas cidades e nos estados, pre-
tendendo-se estabelecer – de novo por de-
creto! – sem uma verdadeira revolução (e,
nos garante a história política, as vitoriosas
sempre foram fruto de luta armada) que 1/
4 de tudo o que for arrecadado "será dividi-
do" entre todos. Pergunta-se: um municí-
pio de porte médio, que possui um Estatu-
to do Magistério, que vem sendo cumprido
e que prevê benefícios gradativos e perma-
nentes aos seus profissionais de educação,
e que portanto oferece um patamar de re-
muneração e ganhos trabalhistas superior
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à média da maioria dos municípios ou esta-
dos, ficará impossibilitado de manter esta
diferença? Hoje, ainda que com dificulda-
des, mas com os supostos impostos e con-
tribuições que não compuseram o Fundef,
municípios e estados podem manter esta
diferença, por sinal constitucional. Não se
estaria anulando a noção de autonomia
político-administrativa da República Fede-
rativa? Ele (o prefeito) poderia pagar "a
menor" aos trabalhadores, em nome da
solidariedade? E só na área da Educação?
Nas outras áreas sociais, a diferença (e a
desigualdade) podem permanecer?

E o Plano de Obras discutido e apro-
vado pela população? Sofreria cortes, por-
que o custo de cada unidade escolar ou o
padrão (um pouco mais bonito) de cons-
trução não pode mais ser mantido, em fun-
ção da extravagante "socialização" imposta
às esferas públicas, sem nenhuma alteração
do modelo de projeto político-econômico
adotado no país?

Que prefeito, só para lembrarmos
um aspecto, cobraria um IPTU progres-
sivo de seus munícipes, se os outros mu-
nicípios que o rodeiam – por possuírem
menor atividade industrial e comercial
ou por pura inércia ou conveniência de
seus governantes – deixam de fazê-lo
ou o fazem com custo simbólico?

Acredito que, a partir de planos
municipais e estaduais de Educação, ela-
borados com a participação da popu-
lação e dos profissionais da área, pode-
ríamos ter boas propostas de políticas
educacionais exeqüíveis e que melhor
atendessem aos interesses das diferen-
tes comunidades e da Nação. Para isso,
não precisamos financiar a Educação
através de Fundos.

Uma boa reforma tributária,
que efetivamente exija uma contribui-
ção mais significativa do capital finan-
ceiro é o que viabiliza a ação – insubs-
tituível – de redistribuição de renda e
superação das desigualdades regionais e
da pobreza pelos governos estaduais e fe-
deral, numa República verdadeiramente fe-
derativa.

Pondere-se, também, que o estabe-
lecimento de custo/gasto único para aluno
atendido, em todo o Brasil ou para cada
Estado, rebaixa as expectativas de investi-
mento na área de Educação, como o pró-
prio Fundef sobejamente demonstra. Que
secretário de Fazenda ou Finanças, após o
estabelecimento do custo mínimo, vai que-
rer e, em conseqüência, liberar maiores in-
vestimentos na área educacional, que au-
mentem o valor pouco/muito de cada um
dos alunos matriculados na rede de ensino
respectiva?

Insistimos: não há experiência his-
tórica na área de políticas sociais, de imple-
mentação de políticas ousadas e universali-
zantes, depois que um custo per capita esta-
dual ou nacional tenha sido estabelecido.

A ingenuidade do PL sobre o
Fundeb não incorpora o ensino superi-
or nos gastos estaduais e nacional da
Educação, porque não "sobraram", nas
suas contas,  recursos financeiros para
tanto. Mesmo o aumento proposto da
vinculação constitucional, em nível fe-
deral, dos atuais 18 para 20%, não prevê
a manutenção e a expansão da Educa-
ção Superior pública no Brasil.

Pretende-se com o Fundeb resol-
ver questões de ordem quantitativas e qua-
litativas de toda a Educação Básica no Bra-
sil, argumentando-se que a vinculação to-
tal dos recursos seria a melhor (única?) al-
ternativa para viabilizar a escola de quali-
dade para todos, em toda a Educação Bási-
ca. É evidente que esta é uma simplificação
grosseira da questão da igualdade e eqüi-
dade educacional, pois num passe de má-
gica teríamos estabelecido por decreto, a
suspensão da República Federativa, das
responsabilidades específicas dos entes
públicos e das especificidades regionais e

locais. Não se considerou, como não se con-
sidera, em nenhum dos projetos apresen-
tados da Reforma Tributária, condições de
construir estruturalmente uma utopia que
realize, a cada dia, uma sociedade mais justa
e menos desigual.

Pretende-se, repetindo a História e
a fase do nacional-desenvolvimentismo,
fazer da Educação o mote exclusivo “da re-
volução” a ser desencadeada no País, e não
um dos direitos sociais que, a partir de um
Projeto mais global, gere um desenvolvi-
mento pessoal e da Nação.

A discussão sobre o eventual apor-
te de 1 bilhão de reais, que a diferença de
18 para 20% dos recursos federais vincula-
dos traria – caso, eventualmente, conse-
guisse ser aprovado  este aumento da vin-
culação federal – representa quase o do-
bro do que o governo FHC investiu na
complementação de recursos para os oito
estados (todos os da Região Nordeste,

menos o Rio Grande do Norte e + o Esta-
do do Pará/ Região Norte), que não pos-
suíam condições para o pagamento do
mínimo a ser investido no ensino funda-
mental. Complementação esta da ordem
de R$ 486,6 milhões, em 1998; R$ 579,9
milhões, em 1999; R$ 634,2 milhões, em
2000; conforme relatório do próprio MEC.
Só a “dívida” social e financeira do gover-
no federal, sobre o quanto deveria ter sido
investido no ensino fundamental, já con-
some este bilhão.

Neste caso, não se pode pretender
que um eventual novo – e simplista – pacto
social dê conta desta nova proposta de ges-
tão educacional.

Algumas conclusões
provisórias

Os autores concordam que é ur-
gente a necessidade de se buscar novas
fontes de recursos financeiros para a Edu-
cação, seja através da criação de Salário

Creche – para dar conta do direito
social das crianças pequenas a um
atendimento educacional – seja
através de vinculação de percen-
tual das loterias, do Finsocial, do
Imposto de Grandes Fortunas
(IGF), hoje fora das proposta de
Reforma Tributária. O aperfeiçoa-
mento dos mecanismos de gestão
democrática também se impõe
como condição da qualidade edu-
cacional.

Assim, propomos avaliação
anual do Plano Nacional de Edu-
cação, e dos estaduais e municipais
que forem sendo aprovados – nos
quais os aspectos do financiamen-
to da Educação sejam discutidos de
forma mais exaustiva, e por dife-
rentes segmentos da população.
Alguns aspectos, particularmente
os que se referem à publicização

de informações financeiro/contábeis que
viabilizem a elaboração de estudos para
subsidiar a definição de valores do custo-
aluno-qualidade, entendidos enquanto os
montantes financeiros necessários para a
consecução de uma educação com quali-
dade, socialmente pactuada, precisam e
podem ser colocados em prática, com ur-
gência.

Propõe-se, também, a unificação dos
Conselhos de Educação, de caráter delibe-
rativo, normativo e/ou consultivo (muni-
cipais, estaduais e nacional) com os Conse-
lhos Gestores (hoje, o do Fundef), e os de
Alimentação Escolar para evitar discussão
pulverizada da questão educacional, facili-
tando uma melhor avaliação das políticas
educacionais implementadas. Neste senti-
do, faz-se urgente a criação de mecanismos
legais impedindo que os representantes do
Poder Executivo presidam estes Conselhos,
pois os mesmos têm, entre suas atribuições,

“Não haverá ensino de qualidade
para todos se não ampliarmos os

recursos. Ou seja,  a
problemática do financiamento

da educação não se resolve
apenas com um

aperfeiçoamento de aspectos
gerenciais ou com a

diminuição/eliminação de
desvios: é imprescindível o
aporte de novos recursos.”
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a fiscalização da atuação deste Poder, como
é o caso dos Conselhos de Educação (muni-
cipal, estadual, do Fundef, de Alimentação
Escolar...). São providências simples que po-
dem incentivar e prestigiar uma autonomia
crescente destes Conselhos, e, nesta condi-
ção, expressarem, de fato, uma gestão de-
mocrática.

No entanto, a política educacional
adotada pelo novo governo não tem cami-
nhado nesta direção. Ao contrário, nela tem
predominado uma visão “compensatória”
para a utilização dos recursos federais. Até
hoje, com somente sete meses de mandato,

o governo Lula possui – criou ou manteve
– sete tipo de Bolsas: da Bolsa Escola (R$
30,00 para cada filho, até três, na família) à
Bolsa Primeira Infância (esta, com valor de
R$ 50,00, por criança).

Esta atuação da esfera federal nas
políticas públicas dificulta sobremaneira a
possibilidade de se exigir das outras esferas
públicas um comportamento substantiva-
mente diferente. É claro que é mais interes-
sante distribuir, de forma pulverizada, mas
direta, recursos públicos, pois o fisiologis-
mo político nos ensina que esta dinâmica
de distribuição sempre rende bons dividen-

dos. Mas, para o futuro do País, que se pre-
tende justo e solidário, ela é desastrosa.

É por isso mesmo que a adoção ou
não de uma Política de "Fundos" deve ser
alvo de amplo debate junto à sociedade,
utilizando nossas experiências, regionais e
nacionais, como subsídios para o aprofun-
damento das análises e das propostas, de
tal forma que o velho – e mais que nunca
necessário – compromisso com o direito de
todos a uma educação de qualidade, possa
ser realizado neste inédito momento histó-
rico de um governo, que se pretende popu-
lar e democrático.
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