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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.

A

s 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...

E

sta 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.

B

oa 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

Sinteps surge
da fusão de entidades
A
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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 Vendrameto 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 Vendrameto, 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 Associação dos Docentes das Escolas Técnicas
do Ceeteps – Adeteps.
Em 1984 e 1985, mais organizados em sua associação, os servidores 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

Encontro
promovido
pela Adeteps,
no auditório
da ETE Lauro
Gomes, em
1990: a UTP
no centro
dos debates

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 concretização da extensão da carreira dos
servidores da Unesp, através da
Resolução 33, ao pessoal técnicoadministrativo 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 entidade as atividades festivas e assistenciais. O Ceeteps estava sendo administrado de maneira a atender aos amigos
do superintendente e, neste sentido, a
democracia interna era constantemente arranhada por um autoritarismo
primário.

Origens do Centro remontam a 1969
O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Ceeteps, tem suas origens
em 1969. Naquele ano, a atual Fatec São Paulo
passou a oferecer cursos nas áreas de Construção Mecânica e Construção Civil. Com duração
de dois anos, num total de 2.800 horas, formavam técnicos (e não tecnólogos) de nível superior. A instituição era uma autarquia e contava com
um conselho deliberativo com membros da comunidade (professores da Poli, Senai, IPT etc).
Além da formação superior, havia cursos para qualificação de profissionais em atividades que não exigiam muita especialização: técnicos em TV a cores, em transistores etc, todos
com docentes oriundos das empresas.
Em 1971, pressionado pela comunidade de Sorocaba, o então governador Abreu Sodré criou uma Faculdade de Tecnologia na cidade. Em 1973, as Fatecs de São Paulo e Sorocaba
foram unificadas para fundar o Ceeteps.
Em 1976, o governador Paulo Egydio
decidiu acabar com os diversos institutos isolados

de ensino superior existentes no Estado. É quando
surge a Unesp. A dúvida do governo era: o que
fazer com o Ceeteps? A solução encontrada foi
transformá-lo em autarquia de regime especial,
vinculada à Unesp, através da Lei 952. Por influência da Universidade, os cursos do Centro passaram para três anos, com vestibulares semestrais.
O professor Elias Horani, primeiro e
único superintendente eleito pela comunidade,
em 1992, conta que uma crise chacoalhou o
Centro em 1979. Os alunos fizeram uma greve
de seis meses, reivindicando o curso de Engenharia. O pedido foi negado e todos perderam
o ano letivo, lembra.
Em 1981, o governador Paulo Maluf
incorporou ao Centro seis escolas técnicas, sendo três da região do ABC, uma de Americana e
uma de Campinas. No ano seguinte, chegaram
mais seis, entre elas a ETE Getúlio Vargas. Nos
anos seguintes, outras ETEs e Fatecs seriam criadas ou incorporadas, dando a dimensão que o
Ceeteps tem hoje.
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Chegamos a 1989. Aproximase 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. Ressalte-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 assume 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 participação 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 agrupava os sindicatos de docentes e
servidores das três universidades
estaduais paulistas e negociava
diretamente com os reitores, reunidos no Cruesp. As negociações entre
Fórum e Cruesp aconteciam quase
que mensalmente e decidiam os
reajustes salariais e outras reivindicações 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 plataforSinteps revista
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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 comunidade, 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 Antônio Celso Fonseca de Arruda, da
Unicamp. A partir daí, o superintendente do Centro e seu grupo de
sustentação, contraditoriamente,
saem a campo para tentar persuadir
a comunidade de que o projeto é

porque não tem mais interesse político
inviável. Mas, àquela altura
na proposta. As marcas daquele
dos acontecimentos, fica
tempo permanecem vivas até hoje e o
difícil reverter o quadro.
sentimento de quem vivenciou a
Neste clima de
experiência foi de que “perdemos
contradição, os docentes
o bonde da história”.
do terceiro grau,
Em 1991, Antônio
através da Adfatec,
Carlos Nobre Santana tenta a
mudam seu posicioreeleição à frente da ASPS,
namento e passam a
pela chapa “Caminhando”,
atacar a idéia da
mas é impedido pelas regras
UTP. Os argumentos
Rafic, de Mococa, vice-presiden- pré-estabelecidas. É substiutilizados na época
te da ASPS na penúltima gestão tuído por Salvador dos
eram de que haveria
antes da fusão com a Adeteps Santos Filho e a chapa é
perda de direitos, os
vencedora com a maioria
funcionários da
dos votos. Salvador assume em 29/5/
Unicamp substituiriam os do Centro,
1991. “Assim como a anterior, esta foi
os docentes de terceiro grau que não
uma gestão mais voltada às questões
tivessem mestrado ou doutorado
reivindicatórias e o caráter assistenciaseriam demitidos... entre outros.
lista e de lazer deixou de predominar”,
A ASPS e a Adeteps permanelembra Rafic Nassin Filho, da ETE de
cem na defesa da UTP, mas o governaMococa, à época vice-presidente da
dor Orestes Quércia acaba tirando o
projeto da Assembléia Legislativa,
após três anos de tramitação, em parte
devido à polêmica, mas também

Horani foi o único eleito pela comunidade
Em 1991, o Centro ainda sentia os tremores provocados pela crise aberta com a polêmica em torno à criação da
Universidade Tecnológica do Estado de São Paulo, a UTP (veja
detalhes na matéria principal). O longo processo, que havia culminado com o engavetamento da proposta, desgastou ainda mais
a figura do então superintendente, o professor Oduvaldo Vendrameto, cujo mandato expiraria em setembro. Suas pretensões
em continuar no cargo inflamam a comunidade.
As entidades representativas de servidores, docentes e
estudantes  cansadas dos processos sucessórios de cartas marcadas e listas de apoio a candidatos pouco comprometidos com
o ensino público  trazem à discussão a necessidade de participação no processo sucessório que se iniciaria.
Diante da negativa do governo, ASPS, Adeteps, Adfatec e
CA XXIII de Abril unem-se e fazem o que fica conhecido como
processo de consulta paralelo. É um período crítico. Pessoas são
ameaçadas, suspensas, advertidas e até demitidas, mas o processo
é organizado. Tudo é novidade no Centro: regras claras, debates
entre os candidatos e uma participação maciça da comunidade.
Nesse meio tempo, um processo oficial é deflagrado pela instituição, mas o tumulto estava gerado e ninguém mais detém o poder
sobre nada. Há paralisações de estudantes e trabalhadores.
No processo paralelo, vence a professora Maria Helena Rachid, docente do segundo grau. Esse fato é determinante
para um racha entre as entidades. A Adfatec e o CA XXIII de Abril,
que haviam participado de toda a consulta, recusam-se a assinar
a ata que homologaria o resultado. Foi uma grande decepção,
mas isso não impediu a ASPS e a Adeteps de continuarem na luta,
encaminhando o resultado ao Conselho Deliberativo do Centro, lembra Salvador dos Santos Filho, ex-presidente da ASPS e,
posteriormente, membro da primeira diretoria do Sinteps.
Na tentativa de solucionar o impasse, o reitor da Unesp,
Milton Landim, intervem e nomeia como superintendente prótempore o professor Kazuo Watanabe, que era vice de Vendrameto. A Unesp resolve atender a comunidade e convoca nova
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consulta. O professor Elias Horani, que viria a ser
o primeiro superintendente eleito da história do
Centro, recorda-se que
o pleito não era paritário: os professores ti- Horani deixa o Centro no início da era tucana
nham um peso de 60%,
cabendo 25% aos funcionários e 15% aos alunos. Ao final do
processo, uma lista tríplice (composta, além de Horani, por Vendrameto e Watanabe) é enviada ao governador Fleury Filho. A
intenção do reitor da Unesp era indicar Watanabe, devido ao seu
posicionamento contrário à presença das ETEs no Centro, mas o
governador ratifica a decisão da comunidade e escolhe Horani.
Este era favorável à vinda de novas ETEs, o que estava em negociação na época.
Empossado em setembro de 1992, Horani deveria encerrar seu mandato em 1996. Quando faltavam nove meses para
isso, a nova configuração política no Estado, com a ascensão do
PSDB, cria as condições para que ele seja afastado do cargo e
enviado para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Em seu lugar, assume o vice Luís Sebastião
Prigenzi, tendo Marcos Monteiro como seu chefe de gabinete. Decidi que não compraria a briga, pois considerava que o Centro era
muito frágil e poderia ser ainda mais prejudicado, diz Horani. A
gestão tucana inicia-se com corte de verbas e suspensão do reajuste salarial dos trabalhadores. Horani relata que a intenção do então secretário de Ciência e Tecnologia, Emerson Kapaz, era tirar as
escolas técnicas do Centro. É aí que começam as propostas de
quebrar o vínculo com a Unesp. Seria o início da privatização do
Paula Souza, acredita o ex-superintendente. A reação da comunidade é decisiva e Kapaz recua. Em 1996, o governador Mário
Covas designa Monteiro como superintendente.
O professor Horani, que em momento algum havia deixado de lecionar, concentra-se nas aulas e só deixa o Centro em 2001.
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Associação e atual membro da Diretoria 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 recrudescimento entre a Superintendência do
Ceeteps e as entidades representativas
da comunidade”, ressalta ele. É neste
período, por exemplo, que a comunidade conquista, com muita luta, a indicação do primeiro superintendente eleito
(vide box na página anterior).
Em 1993, após muita polêmica, o Centro amplia-se, recebendo 82
escolas técnicas estaduais que estavam subordinadas à Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Este episódio estreita
definitivamente os laços entre e a
ASPS a Adeteps e isso repercute na
criação de um sindicato que unificaria 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 1984, docentes formam
Considerando que a ASPS não
atendia aos interesses específicos dos
docentes das faculdades de tecnologia,
surge em 1984 a Associação dos Docentes das Fatec’s – Adfatec. Espelhandose no modelo da Unesp, onde servidores e docentes tinham associações diferenciadas, a Adfatec tem como primeira
presidente a professora Helena Peterossi Gemignani.
Atualmente assessora-chefe para
Assuntos de Pós-Graduação e Pesquisa
do Centro, Helena lembra que as principais tarefas daquele momento eram as
de estruturar a entidade e fazer com que
os professores adquirissem uma “cultura 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, apareceram as ambigüidades”, conta ela.
“Como estávamos vivendo os frutos do
milagre econômico da década de 70 –
prossegue a docente – o profissional formado pelas faculdades de tecnologia
ainda encontrava bom espaço no mercado de trabalho”. Enquanto as Fatec’s
tinham como foco o setor produtivo, a
Unesp já se voltava para o conhecimento aplicado, o que determinava diferenças entre os docentes de ambas as instituições. Os das Fatec’s privilegiavam a
experiência, enquanto a titulação acadêmica dava o tom na Unesp.
A professora Helena diz que as
dificuldades organizativas eram muitas,
mas a participação da categoria era mui-

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 conjuntamente pelas duas associações, formando um colegiado que a conduziria até
outubro de 1994. Naquele
mês, acontecem as primeiras 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.
A diretoria da Adeteps, em 1990: da esq./ para a dir./,
Dirceu Roberto, Benedito Sérgio Lima Faria, Walter
Carretero, Washington Moreira, Maria Celeste Mendonça, Mrisa Fumanti, Cíntia Frattini e Silvia Elena de Lima
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to boa e a Adfatec logo passou a ser o
ponto de encontro dos docentes do terceiro grau.
Trata-se de um período difícil,
pois até o espaço para a instalação da
sede da Adfatec é um empecilho ao funcionamento da entidade. Primeiramente, é ocupada a garagem do superintendente e, depois, um estúdio fotográfico
desativado. E, assim, ora servindo-se da
estrutura da ASPS como suporte, ora enfrentando os seus próprios desafios, a
Adfatec vai adquirindo a sua independência, 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 assembléia geral de fundação da entidade
e aprovação de seu primeiro estatuto
ocorre no dia 10 de junho. O primeiro
presidente é o professor Haroldo Bruno. Há um Conselho de Representantes, composto por dois professores filiados de cada escola técnica, que participam das reuniões da diretoria e discutem os problemas de cada unidade.
É preciso resgatar que, até 1981,
o Ceeteps era composto somente por faculdades de tecnologia, as Fatec’s. Porém, 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 incorporação, em 1981, de seis escolas técnicas, chamadas de conveniadas. Em
1982, outras seis chegam, desta vez escolhidas dentre a rede estadual.
O trabalho de conscientização
dos docentes era difícil, tanto pela distribuição geográfica das unidades, espalhadas pelo estado de São Paulo, quanto
pela falta de estrutura, inerente a qualquer entidade nos seus primeiros anos.
Em 1988, a Adeteps chega a ter suas atividades virtualmente encerradas, provavelmente por haver se distanciado de sua
base e pelo fato de seus dirigentes passarem a defender interesses que, nem sempre, eram os da categoria.
Em meio à crise, acontece um
processo eleitoral dos mais disputados.
Encabeçada pela professora Marisa Fumanti Chamon, então docente da ETE
Camargo Aranha, a chapa vencedora
contava, ainda, com os professores Jitsunori Thusa, Walter Carretero e Maria
Sinteps revista
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duas associações
quistas daquele período: a questão do
Celeste Mendonça.
vínculo e associação do Centro à Unesp;
Da quase inexistente estrutura,
a entidade começa a ganhar corpo. Ma- era pacífica a questão da extensão da
política salarial do Cruesp aos trabalharisa lembra que ela e os demais diretodores do Ceeteps; vários direitos trabares cotizavam do próprio bolso para falhistas desfrutados hoje foram alcançazer o trabalho. “Tínhamos em mãos apenas o estatuto da entidade”. Mas a dis- dos nessa época e, principalmente, a
união da comunidade e das entidades
posição da nova diretoria logo rende frutos e, com as contribuições que come- representativas (ASPS, Adeteps, Adfaçam a entrar, contrata um advogado. tec e CA XXIII de Abril), que conseguiu
Muitas das causas jurídicas que o Sin- o estabelecimento de regras para eleição
teps ganhou nos últimos anos têm ori- do superintendente do Centro (leia box
gem naquele período. “A receptividade na página 7).
Quando a professora Marisa deinas escolas era ótima e começamos a
fazer reuniões e assembléias regular- xou a Adeteps, após dois mandatos, a enmente, soltar boletins, organizar convê- tidade já tinha uma sede organizada, planios e, também, a discutir a questão sa- no de saúde, jurídico funcionando, funcionários, arquivos, história. Ela também vilarial”, destaca Marisa.
venciou o início da unificação com
O episódio da UTP (veja detalhes
a ASPS. “É muito gratificante fana matéria acima), em 1989, serve para
zer parte de um pedaço da históaproximar mais a Adeteps da ASPS.
ria dos trabalhadores do Centro
Irritado, o então superintendente,
Paula Souza”, considera.
Oduvaldo Vendrameto, tenta “punir”
Ainda antes do final do
as duas entidades. A Adeteps é exseu segundo mandato, Maripulsa da sala provisória que
sa é indicada pelos colegas
ocupa na ETE Camargo Arapara assumir a coordenanha e a ASPS ameaçada de
ção do ensino técnico no
perder a concessão do espaCentro. É a primeira vez
ço no subsolo do prédio da
que isso ocorre por escoAdministração. “Mas o feitilha direta dos trabalhadoço virou contra o feiticeiro”,
res. Na coordenação, ela
diverte-se Maria Celeste
responde por todas as
Mendonça, tesoureira da enA professora Marisa, da
ETE’s e defende a vinda
tidade na época, referindoAdeteps: Tínhamos em
mãos apenas o estatuto da
de novas escolas técnise ao fato de a Adeteps ter
entidade
cas, pois considera que
sido acolhida pela ASPS em
é importante alçar estas
sua sede, o famoso “porão
escolas a um nível melhor, pois isso seda resistência”, por decisão de assembléia.
ria benéfico à comunidade. “Eu acrediAssim, a união de idéias tornou-se união
tava em políticas públicas. Hoje eu sei
no trabalho.
Também em 89, a Adeteps come- que estava certa, pois o ensino no estaça a participar, junto com a ASPS e a do melhorou graças ao Paula Souza.”
Marisa lembra-se que o governador CoAdfatec, das reuniões do Fórum das Seis
vas não queria que houvesse concurso
(que agrupava as entidades de docentes
e servidores da Unesp, USP e Unicamp). para as contratações, mas a comunidaO superintendente volta ao ataque de conquistou isso.
No início do governo do PSDB, ela
quando as professoras Marisa e Celeste
são reeleitas para o mandato de 90/92. se indispõe com Emerson Kapaz, então
Alegando que Marisa não havia aguar- secretário de Ciência e Tecnologia, que
acaba retirando-a do cargo. Por conta
dado em exercício a publicação de seu
disso, há toda uma movimentação na
afastamento para o mandato sindical, ele
a processa e ameaça de demissão. As Assembléia Legislativa, encampada
companheiras viveram um tempo de in- pelo Sinteps, mas não é possível reverter sua saída. Em seguida, ela pede deferno pessoal, mas, o que deveria ser uma
pedra no caminho da organização da ca- missão do Ceeteps. Apesar de toda a
tegoria, reverte-se em fortalecimento da “canseira”, a professora Marisa diz que
Adeteps, com um número maior de pes- tudo valeu a pena. “Foi uma experiência marcante, que me deu muito jogo de
soas a ajudar no trabalho da Associação,
cintura e me mostrou coisas nunca anampliando suas bases.
Foram muitas as lutas e as con- tes imaginadas.”

A professora
Helena, da
Adfatec: Uma
das metas era
criar uma cultura
de docente de
Fatec

Em outubro de 1992 é empossada como presidente da Adeteps a professora Silvia Elena de Lima, atualmente secretária do Sinteps. Lembrando
aquele período, Silvia conta que a discussão mais marcante foi a transferência das escolas técnicas da Secretaria de
Ciência e Tecnologia para o Ceeteps.
Vários debates, audiências públicas e
seminários aconteceram até que a categoria se posicionasse favoravelmente à
vinda das escolas. Este posicionamento
foi defendido tanto pela Adeteps quanto pela ASPS. A Adfatec posicionou-se
contrariamente. A transferência das escolas acabou se concretizando em outubro 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 conjunta é formada pela ASPS e Adeteps
para redigir o estatuto do futuro sindicato. Discussões são feitas nas unidades e em assembléias gerais, culminando na realização, em 7 de dezembro de
1993, da Assembléia Geral da categoria, que deliberou pela fusão da Adeteps
com a ASPS, visando a criação do Sinteps. 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 solenidade 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 momento, mas que lamentou o fato de a sua associação ter ficado de fora do processo.
“O ideal seria que o Sindicato agrupasse toda a categoria, mas sei que foi difícil encaminhar o processo de forma diferente”.
Página 9
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Nasce o Sinteps
D

esde a sua fundação, o Sinteps vem enfrentando muitos desafios.
Em algumas empreitadas, obteve gratificantes sucessos e, noutras, mesmo não
tendo alcançado êxito, jamais perdeu o
ímpeto de lutar. Sua criação é um dos
pontos altos da história dos trabalhadores do Centro Paula Souza.
Como vimos nos textos anteriores, o Sindicato nasce de uma assembléia
histórica, realizada em dezembro de
1993, unificando duas importantes entidades do Centro: a Associação dos Servidores (ASPS) e a Associação dos Docentes das Escolas Técnicas (Adeteps).
A primeira presidente do Sinteps, Maria Celeste Mendonça, toma posse em
19 de outubro de 1994, para um mandato de três anos.
Ela lembra que, naquele ano, a
Diretoria Colegiada do Sinteps (composta 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 Fatec São Paulo achavam que o segundo
grau tinha “invadido” seu
espaço e, como a divisão
entre ETE’s e Fatec’s sem-

A posse do primeiro
Conselho Diretor de
Base (CDB) do Sinteps,
em 1994. No fundo,
Silvia Elena de Lima e
Marcos José de Abreu,
respectivamente últimos
presidentes da Adeteps e
ASPS, antes da fusão

primeira gestão, ressalta que foi preciso
pre foi muito
muito trabalho de base para esclarecer
acirrada no Ceno posicionamento do Sinteps e diluir a
tro, este foi um
divisão entre segundo e terceiro graus
grande obstácuque, historicamente, existia no Centro.
lo para o início
dos trabalhos. Por outro lado, alguns do- “Esclarecidas as verdades e mentiras,
pouco a pouco os trabalhadores das
centes achavam que um sindicato dos
trabalhadores era uma denominação pe- novas unidades foram se filiando ao
jorativa para a representação dos pro- Sindicato”, conta.
Como tem sua origem em duas
fessores. Estes preconceitos somente foram vencidos pela persistência e atua- entidades já existentes (ASPS e Adeção dos companheiros que tocaram o teps), o Sindicato herda de ambas alguns
traços assistencialistas que perduram
Sindicato em seus primeiros
até hoje, por decisão da categoria. São
anos de existência.
convênios médicos e de serviços sociTambém no primeiro
ais, que as diretorias eleitas têm adano, é iniciada a campanha de
ministrado de maneira diferenciasindicalização dos trabalhadoda, para que os filiados sejam favores das 82 unidades que harecidos tanto na questão da qualiviam sido transferidas da
dade como na questão do custo.
Secretaria de Ciência, TecRessalte-se, também, que os filianologia e Desenvolvimento
dos e até os não filiados têm a liEconômico – SCTDE para o
berdade de acesso à diretoria, não
Ceeteps. A recepção muitas
somente no horário do expedienvezes é calorosa, principalte, mas inúmeras vezes aos sábamente pela necessidade de
dos, domingos e feriados, atrainformação daqueles trabavés de contatos telefônicos, para
lhadores, e outras vezes rísCeleste, a primeira
pida, devido aos boatos so- presidente do Sinteps encaminhar questões trabalhistas e até de cunho particular.
bre a rejeição que as “14” ti“É a mais nítida demonstração
nham das “82”. Silvia Elena de Lima, secretária da entidade na de confiança que as diretorias do Sinteps
vêm recebendo da categoria até hoje”, reforça Salvador dos Santos Filho, tesoureiro da primeira
diretoria.
Logo em sua primeira eleição, o Sinteps vive
uma disputa acirrada, demonstrando que a categoria
já reconhecia no Sindicato
a sua entidade representativa. A seguir, veja ano a ano
os principais fatos e lutas
que marcaram a categoria e
a entidade:

Página 10
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1995, o ano do primeiro
congresso e da luta contra o
grupo interventor
Em 1995, certamente o fato mais
marcante para a história do Sindicato é
a realização do 1º Congresso da categoria, em abril, na cidade de Nazaré Paulista. No Congresso, a entidade consolida-se. Os delegados presentes deliberam pela filiação à CUT – Central Única
dos Trabalhadores e à Fasubra – Federação dos Sindicatos de Trabalhadores
das Universidades Brasileiras; aprovam
reformulações estatutárias, que unificam os trabalhadores na representação
da base; e deliberam, também, pela deflagração de uma grande campanha
contra o Grupo de Trabalho Interventor, instituído através da Resolução SCTDE-06, de 17/3/95, da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, visando a reestruturação da organização administrativa,
didático-pedagógica, do quadro de pessoal, 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. Entretanto, num marco histórico de fortalecimento,
o Congresso de Nazaré Paulista delibera
pela deflagração de
uma luta pela revogação imediata da Resolução SCTDE-06. No O I Congresso dos Trabalhadores do Ceeteps, em Nazaré Paulista, foi
dia 4 de maio, ocorre
decisivo para o início da luta contra os desmandos tucanos
a primeira manifestação da comunidade.
Estudantes, professores e funcionários
novamente, uma grande manifestação
unem-se numa grande marcha na ca- ocorre. Por intermédio do deputado espital paulista, que parte do Ceeteps, ca- tadual pelo PT, Renato Simões, o Sinminha pelos bairros do Bom Retiro, Luz
teps consegue junto à SCTDE a liberae Santa Cecília, culminando na ocupação de duas caixas de documentos e, em
ção do prédio da SCTDE.
uma delas, encontra a síntese de toda a
A determinação dos manifestan- proposta do governo para o Ceeteps. O
tes intimida a Secretaria, que se compro- documento propunha: deter a criação de
mete a tornar públicos todos os documennovos cursos/unidades; deter contratatos elaborados pelo Grupo de Trabalho e
ções; rever tratamento trabalhista; fechar
agenda nova reunião para cursos; fechar algumas escolas; devolo dia 17/5.
vê-las para a Secretaria da Educação/
Nova passeata é Prefeitura; mudar o papel da escola técmarcada para o dia 17 e,
nica para cursos rotativos de formação

Passeata contra
o Grupo
Interventor, em
1995. Acima,
reunião do
Sinteps com o
secretário de
Ciência e
Tecnologia, para
tratar do
assunto
Sinteps revista
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profissional com enxugamento do currículo, entre outras medidas.
A divulgação deste documento
acirra os ânimos entre a comunidade e
o governo. Medidas enérgicas são tomadas para punir os supostos informantes. A professora Marisa Fumanti Chamon, coordenadora do ensino técnico do
Centro é o primeiro alvo, sendo demitida. Em contraposição, o superintendente Elias Horani avoca o cargo para si,
não permitindo a substituição pretendida pelo governo.
Tamanha é a mobilização pelo
estado de São Paulo que a Superintendência do Ceeteps, à época legitimamente eleita pela comunidade, aciona a Procuradoria Jurídica da Unesp para manifestar-se sobre a Resolução SCTDE –
06. O parecer da Unesp é o seguinte:
“A resolução SCTDE nº 6/95 constitui, na verdade, uma indevida interferência na própria organização e atribuições do
Ceeteps, afrontando a autonomia consagrada em seu próprio Regimento, aprovado pelo
decreto nº 17.027/81, e, inclusive, a própria
autonomia da Universidade Estadual Paulista “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 Regimento do CEETEPS, o Decreto-lei Complementar 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 artigo 254 da Constituição Estadual.”
Baseados no parecer da Procuradoria da Unesp, a Diretoria Executiva
do Sinteps e o presidente da Associação
dos Docentes da Unesp (Adunesp), professor Emanuel Rocha Woiski, impetram 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 partir de então, o governo opta por adotar a
política da legalidade: um grande conchavo entre o governo, a SCTDE, a Unesp
e os colaboradores do PSDB no Ceeteps
é estabelecido para que a instituição estivesse a serviço do interesse políticopartidário tucano. Como resultado de
todo esse processo, em outubro de 1995

o superintendente eleito pela comunidade, Elias Horani, é substituído pelo
vice, Luís Sebastião Prigenzi, na época
assessorado por Marcos Antônio Monteiro, que era seu chefe de gabinete. Desde então, já se prenunciavam a intervenção no Ceeteps e a ascensão de Monteiro ao cargo máximo da instituição.
“A análise destes fatos não deixa
dúvidas de que a resistência dos trabalhadores e estudantes durante todo ano
de 1995 foi o fator decisivo para atrapalhar os planos do governo, de implementar o seu projeto neoliberal para o ensino técnico naquele ano”, avalia Silvia.

A concretização do vínculo
Ainda em 1995, uma outra vitória importante é conquistada pelo Sinteps. Após longos anos de discussão, o
Conselho Universitário da Unesp aprova a Resolução 63/95, que define as
normas sobre o vínculo e associação do
Ceeteps àquela Universidade. A resolução praticamente repete a proposta encaminhada pelo Sinteps. Denise Rykala, atual presidente do Sindicato, esteve
presente à histórica reunião do CO de
31/3/95, acompanhando as discussões
e esta importante conquista.

O porão merece respeito
Como é do conhecimento da categoria, o
Sindicato dos Trabalhadores
do Centro Paula Souza, o
Sinteps, tem sua sede no
porão do prédio da Administração 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 comprometimento político por estarmos na sede do empregador”, testemunha 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 vinculada à Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita
Filho, Unesp. “Desta forma, desde que surgiu a primeira
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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 fundamental 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 importantes que a comunidade travou foram
planejadas, organizadas e desenvolvidas 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 autoritarismo, em todos os níveis da convivência humana. “Por essas
razões, exigimos o devido respeito com o porão da resistência, por ele ser a história viva da luta de classes em todos os
tempos”, conclui a atual secretária do Sinteps.
Sinteps revista
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1996, FHC tenta dar o
tom nos ataques ao ensino
técnico
O ano inicia-se com a notícia de
que o presidente Fernando Henrique
Cardoso lançaria um projeto de lei visando a reestruturação do ensino técnico e tecnológico do país. Em março daquele 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 encontrado 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 economia.
A Diretoria do Sinteps conclama
novamente a comunidade para a resistência e, mais uma vez, a reação é vigorosa. São realizados seminários, grandiosos atos públicos, assembléias, debates na Assembléia Legislativa de São
Paulo e na Câmara dos Deputados, caravanas a Brasília, abaixo-assinados
com expressiva adesão da comunidade
paulista e denúncias em todos os fóruns
legítimos de discussão.
Na Assembléia Legislativa paulista, é criada a frente parlamentar em
defesa do ensino técnico, coordenada
pelo deputado estadual pelo PT, José
Pivato, a qual transforma-se num encontro sistemático dos defensores do ensino técnico e tecnológico e num importante fórum de denúncias dos desmandos governamentais.
Tamanho é o barulho ecoado da
resistência dos trabalhadores, estudantes e sociedade civil que o governo recua e mais um ano se passa sem que o
PSDB e seus seguidores possam implementar as reformas pretendidas.

A intervenção no Centro
Enquanto isso, no Ceeteps, o
PSDB prossegue no sentido de concretizar sua intervenção e ataque aos direitos dos trabalhadores:
- O Conselho Deliberativo, CD, órgão
máximo da instituição, deixa de reunirse 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 vigência, o índice de reajuste do Cruesp deixa
de ser repassado aos trabalhadores do
Centro;
- Não há reenquadramento dos servidores técnico-administrativos;
- Não é respeitado o resultado da consulta 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, acima descritos, há uma reação promovida pelo Sinteps:
- Impetra uma ação judicial para garantir a “abertura” do CD e tornar sem efeito os atos praticados irregularmente. A

ação tramita até hoje, encontrando-se no
Superior Tribunal de Justiça;
- Assembléias e atos públicos são realizados pelo reajuste e as demais questões trabalhistas. Infelizmente, o recuo
da categoria, que desiste da vigília programada no Ceeteps para 19/6/96, após
um ato público, demonstra a fragilidade 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 radicalizar o movimento pelo reajuste salarial. Assim, a categoria decide por recorrer 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 conseqüência, os ataques se intensificam.

O primeiro Congresso
Nacional da Educação
Um grande evento marca também o ano de 1996. É a realização do I
Coned, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Sinteps é representado pela professora Silvia Elena de Lima na mesa
que discute a reforma do ensino técnico
e que propõe as alternativas para a construção do Plano Nacional de Educação.

1997, o golpe do
Decreto 2.208 e a reação da
comunidade
O início
Educação,
deste ano é
aprovada
marcado pela
pelo Congresretirada do PL
so Nacional
1.603/96 da
em dezembro
Câmara dos
de 1996, que
Deputados. O
lhe proporcigoverno FHC
onava a oporpercebe que
tunidade de
não conseguiregulamentar
ria convencer
o capítulo da
a comunidade
educação proacadêmica do
fissional atraLançamento, na Assembléia Legislativa de SP, da
Campanha Nacional contra as reformas de FHC:
país,
bem
vés de decreSinteps centraliza a luta
como a societos. FHC edita
dade civil orgao
Decreto
nizada, de que sua “proposta para o 2.208/97, que, em síntese, é uma cópia
ensino técnico e tecnológico” é eficaz. piorada do PL 1.603/96.
O argumento utilizado para a retirada
O movimento organizado é apudo PL é a Lei de Diretrizes e Bases da 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 suspender os efeitos do Decreto 2.208/97.
Durante todo o ano, o debate sobre os rumos do ensino técnico e tecnológico está na pauta dos trabalhadores e
estudantes do Ceeteps e das escolas federais. Uma campanha nacional é deflagrada pelo Sinteps e Sinasefe – Sindicato
Nacional dos Servidores das Escolas
Técnicas Federais; mais debates, atos
públicos, seminários, caravanas a Brasília e abaixo-assinados em defesa do ensino técnico e tecnológico são realizados.

Covas começa a
atacar o vínculo
O governo estadual, por sua vez,
não perde tempo e, para cumprir os objetivos da SCTDE – rever tratamento trabalhista, devolver escolas para a Secretaria da Educação e prefeituras e loteá-las à iniciativa privada –, o secretário da
SCTDE, em articulação com o reitor da Unesp e o superintendente do Ceeteps, inicia em abril de
97 um novo plano para concretizar a intervenção: DESVINCULAR O CEETEPS DA UNESP,

para vinculá-lo diretamente à SCTDE.
Usando a política da legalidade, a SCTDE, a Unesp e o Centro se unem
para tentar quebrar o vínculo. Na reunião do Conselho Universitário (CO) da
Unesp de 24/4/97, ao invés de analisar
o parecer da Procuradoria Jurídica daquela Universidade e deferir a proposta
aprovada pelo próprio CO em março/
95 (vínculo), numa estratégia bastante
hábil, o reitor (à época, o professor Antônio Manoel) apresenta aos conselheiros que acabavam de tomar posse a proposta 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 indispor 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 Decreto 2.208/97, tratam logo de pôr em
prática aquelas recomendações elaboradas pelo Grupo de Trabalho Interventor, constituído pela Resolução SCTDE06. 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 propostas para o ensino no Ceeteps para o ano
letivo de 1998, que repetem o tema central 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 médio prazo, fechamento de escolas.
A tentativa tucana de sucatear o
ensino técnico é recebida com
grandes manifestações da
comunidade do Ceeteps, como
mostra a foto acima. Ao lado, a
mobilização pelo reajuste salarial,
outra reivindicação presente
naquele ano
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As propostas emanadas da CETEC são
alvo de discussão e aprovação pelo Conselho Deliberativo do Centro e,
apesar do parecer do conselheiro relator, Guilherme Eugênio Felippo Fernandez afirmar contradições, como as transcritas
abaixo, são aprovadas:
“A proposta não
aborda a questão de recursos
humanos e materiais. Não é
possível saber se o atual corpo docente é numericamente
suficiente para a sua implantação, bem como se está efetivamente capacitado para tal. Também não são informadas as
necessidades de infra-estrutura, especialmente
laboratórios didáticos, recursos computacionais e bibliotecas, entre muitos outros. Enfim,
não é dado conhecer o impacto orçamentário
da implantação desta proposta.”
“Na proposta apresentada, não existe qualquer indicação concreta que justifique a criação ou extinção desta ou daquela
habilitação.”
“Não há dados sobre o número de
vagas ofertadas, bem como a sua distribuição 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 montante de recursos necessários para uma mínima 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 interesses do Banco Mundial”, avalia Silvia Elena de Lima, que havia tomado
posse como presidente do Sinteps em 19
de outubro daquele ano.
Em 31/10/97, o Conselho Universitário 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 discussão se arrasta até hoje.
O processo de indicação de diretores, que
deveria ocorrer em 1997, é
transferido para 1998,
ano de eleições, com o intuito oculto, mas implícito, de utilizar o poder de
nomeação politicamente
e, assim, obter cabos eleitorais gratuitos em 83
municípios de SP.
Dentro desta conjuntura, os trabalhadores
passam mais uma data base sem qualquer índice de reajuste, sem abono salarial e sem que a pauta de reivindicações
seja sequer respondida.
A falta de perspectivas, os ataques maciços do governo e da cúpula
diretiva do Ceeteps, o quadro acentuado de desemprego e os reflexos da implantação do projeto neoliberal no país
contribuem sobremaneira na desarticulação da categoria e no refluxo do movimento de resistência naquele momento.
O término de 1997 é marcado
pelo fantasma da demissão e pela inexorável implantação das nefastas reformas no ensino técnico do Ceeteps,
pois o desfecho das discussões ocorridas no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília, no dia 4/12/97,
havia sido a derrota imposta pelo bloco de sustentação do governo ao pedido de urgência urgentíssima do Decreto Legislativo 402/97.

1998, categoria organiza
o II Congresso para preparar a
reação
Após três anos de tentativas, em
1998 o governo estadual consegue, finalmente impor as suas reformas. O
quadro não é diferente do analisado e
amplamente denunciado pela diretoria
do Sinteps desde 1995: cursos foram fechados; a demanda para o vestibulinho
nas ETE’s e ETAE’s foi reduzida; os currículos foram enxutos e um grande número de professores foi demitido. A categoria continuava com os mesmos salários de maio de 1995.
Em fevereiro de 1998, a diretoria do Sinteps convoca o II Congresso
Ordinário da Categoria, para os dias 23,

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

Em negociação com o
secretário de Ciência e
Tecnologia, Fava de Moraes
(primeiro, à esquerda), e
Marcos Monteiro , o
Sinteps (representado por
Silvia Elena de Lima), tenta
bloquear a reforma
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Em 13 de março, o governador
Mário Covas, tomando por base o relatório 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 Legislativa de São Paulo, com o intuito de
desvincular o Centro da Unesp e vinculá-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 estadual, que pretendia implementar as
reformas previstas no Decreto 2.208/97
para o ensino técnico e tecnológico.
O Congresso do Sinteps é realizado na data prevista, em Louveira, e as
suas resoluções apontam os eixos das
lutas que seriam travadas pela gestão
“Resistir é Preciso”. Concomitantemente, a campanha salarial, já em curso, tem
como eixos centrais: a reivindicação de
15% de reajuste imediato e parcelamento do restante até novembro de 98, para
completar os 48,65% que o governo devia; retirada do Projeto 96/98, que desvinculava o Centro da Unesp
Após a realização de muitas
manifestações públicas e a quase deliberação de uma greve, o governo resolve abrir um canal de negociação através
da SCTDE. Uma reunião com o professor 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 servidores administrativos do Centro. “Coincidentemente”, estamos em período eleitoral e o candidato à reeleição, Mário Covas, mais vez utiliza-se da política do
“é dando que se recebe”. A dupla Covas/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 estratagemas, 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 Sinteps, em conjunto com os deputados de
esquerda, o desvínculo teria sido aprovado, contrariando os anseios da comunidade.

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 discussão as propostas da sociedade contra o pensamento neoliberal de FHC.

1998 é marcado por
expressivas manifestações
da comunidade contra a
reforma (acima) e pela
realização do II Congresso
do Sinteps
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1999, a carreira dos
servidores entra na pauta
de discussões
Concretizadas as reformas, inicia-se o segundo ano de mudanças estruturais e a sociedade começa a perceber que a proposta aprovada como a
salvação do ensino técnico e a promessa de democratização de tal modalidade de ensino, na verdade, não passaram
de balela. O que se constata é a derrocada de um sistema arduamente construído 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 setembro de 98, que tomava por base a carreira em vigor. Refletindo os anseios da
categoria, a direção do Sindicato entendia que a atual carreira não apresenta
distorções significativas e que, se tivessem sido obedecidos os enquadramentos anuais desde 1995, a situação dos
servidores não seria tão calamitosa
quanto a atual. Por outro lado, o Ceeteps também elabora uma outra proposta, que exclui a categoria do debate na
sua elaboração e cujos reflexos somente
seriam entendidos pelos trabalhadores
em 2002.
Em março, tem início a campanha salarial da categoria, que enfrenta
um cenário de demissões de professores, falta de reposição de pessoal técnico-administrativo, condições físicas das

escolas se deteriorando. Tudo isso causa à qualidade ensino, marca registrada 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 escassas. A Superintendência declara que, se
a folha de pessoal não for suplementada pela Secretaria da Fazenda, não poderá abrir as vagas previstas para o segundo semestre. Diz, ainda, que o reajuste dado à categoria em outubro/98
havia gerado falta de dinheiro para pagar a folha de pessoal, porque o orçamento aprovado para o Centro para o
ano de 1999 não previa o reajuste.
Como ocorrera nos anos anteriores, a campanha salarial dos trabalhadores do Centro não se detém apenas
na questão salarial, pois a luta pela reabertura das vagas, que começara em
maio, arrasta-se até a metade de junho.
Como manter as vagas significa a manutenção do emprego, esta é a prioridade da campanha salarial de 1999.
Um grande ato público, organizado 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, representantes estudantis, pais e professores) é recebida pelo chefe de gabinete
da SCTDE, Pedro Maranhão, e por Paulo Battaggia, assessor chefe de Planejamento do Centro. Para a surpresa dos
presentes, Maranhão afirma que somente 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 profundo descaso do governo Covas com o
ensino técnico público no estado de São
Paulo, pois os interlocutores enviados
pelo governo para debater com a comunidade são despreparados e sem qualquer intimidade com o assunto.
No dia 17 de junho, em nova
reunião realizada com a Superintendência, alunos, pais e Sinteps, os equívocos
governamentais continuam, pois a Superintendência questiona os números
apresentados pelo Sindicato, que se baseavam na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias estadual. A pressão das
massas nas ruas alerta a população e
ao próprio governo da necessidade de
abertura das vagas e, ao final, a comunidade vence a batalha: é
garantida a abertura de
13.200 vagas para o segundo semestre de 1999.

Tentativa de reforma
a Previdência
Em São Paulo, no dia 12
de agosto, os funcionários
públicos estaduais protestam contra a reforma da Pre-

Em 99, o então governador
Mário Covas tentou reformar
a Previdência paulista: a
exemplo da iniciativa atual do
governo Lula, idéia era
aumentar alíquotas e taxar os
inativos. A reação dos
servidores foi decisiva
Sinteps revista
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vidência proposta pelo governador Mário Covas. O ato
reúne mais de 20 mil manifestantes e o resultado desta
e das outras manifestações
que acontecem no decorrer
daquele semestre é a retirada
do projeto, que previa um aumento na contribuição dos
ativos, taxação dos inativos
etc. O Sinteps participa de todas as manifestações.

FHC em queda livre

A histórica Marcha
dos 100 mil
Em 26 de agosto de
1999, os trabalhadores, estudantes e sociedade organizada protagonizam a
Marcha dos Cem Mil, em Brasília, protestando 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 serviço, a Diretoria não titubeia: demite a funcionária, convoca o Conselho de Diretores de Base e, juntos, decidem pela instalação de uma comissão interna para apurar responsabilidades. É providenciada
uma auditoria e rompido o contrato com
a empresa prestadora de serviços em contabilidade. As denúncias também são encaminhadas para as instâncias competentes e, ao final, são arquivadas. Em síntese,
a categoria esteve a par de toda a situação, através de publicação no jornal do
Sinteps, e parte da receita é recuperada
através do confisco de bens da funcionária causadora do acontecimento.

O Sinteps
enviou uma
delegação à
Marcha dos
100 mil. No
destaque,
Salvador dos
Santos Filho e
Maria Celeste
Mendonça,
em Brasília

CPI da Educação
Em 19 de outubro, após dois
anos de tentativas, o deputado César
Callegari consegue a instalação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o desvio das
verbas da educação pelo governo Covas. 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.

O presidente FHC, que
havia tomado posse para
seu segundo mandato no
início do ano, em pouquíssimo tempo vê sua popularidade descer ao fundo do
poço. A reação popular, embora represada, demonstra
um enorme potencial em 99,
muito bem expresso em atividades como a Marcha dos
100 Mil, a luta dos operários da Ford contra as demissões, a greve dos caminhoneiros, entre muitas outras
mobilizações
espalhadas
pelo país.
Aqui, no Centro, sentimos na pele os reflexos da
política de FHC. A concretização dos planos de sucateamento do ensino público leva ao fechamento de cursos e a demissões. O prejuízo só não é maior
porque os trabalhadores do
Centro conseguem, juntamente
com os alunos, reverter o quadro 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 Sinteps Denise Rykala e Neusa Santana
Alves representam a entidade no Congresso, cujo tema geral é: “Educação, democracia e qualidade social”, reafirmando a educação como direito de todos e
dever do Estado.

2000, o ano da maior greve
da história dos trabalhadores
do Ceeteps
O ano de 2000 ficará para sempre marcado na história do Ceeteps.
Uma greve de 48 dias, unindo trabalhadores e estudantes pela defesa do vínculo 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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Aníbal, do PSDB assumira a Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SCTDE), o projeto 96/98 (desvínculo) havia sido retomado.

A Assembléia Universitária
da Unesp
A diretoria executiva do Sinteps,
que sempre acompanhou de muito perto
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as inúmeras tentativas de desvinculação
do Centro da Unesp (leia artigo na página
XX), sabendo que seria realizada uma
Assembléia Universitária na Unesp, entre os dias 30/3 a 2/4, em Bauru, prepara uma tese na defesa do vínculo. “Tínhamos plena consciência de que somente um posicionamento contrário da
Unesp poderia impedir a tramitação do
PL 96/98, que então estava latente na
Assembléia Legislativa de São Paulo”,
Sinteps revista

HISTÓRIA
testemunha a diretora Denise Rykala, que
compareceu àquela atividade em companhia de Sílvia Elena de Lima.
Assim, contando com o apoio
de vários professores da Unesp, que
subscritaram a Tese “A defesa do vínculo e associação do Ceeteps à Unesp”,
nos moldes da Resolução 63/95, e com
o apoio dos delegados discentes, a manutenção 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 Legislativa tomadas apenas pelas diretoras Denise e Sílvia, novamente o PL 96/98 é colocado em discussão. Os deputados estaduais pelo PT Hamilton Pereira e Mariângela Duarte fazem seu pronunciamento contra o projeto e a luta pela manutenção 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 acaba se desviando para a defesa do vínculo
à Unesp, a partir do engajamento do movimento 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 reivindicações do Fórum das Seis – entidade formada pela Adusp, Adunesp, Adunicamp, Sintusp, Sintunesp, STU e Sinteps – é protocolada junto ao Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, o Cruesp.

A forte repressão policial não consegue impedir que ocorram massivas
manifestações da comunidade acadêmica, como essa, em frente à SCTDE

madrugada. Representando o Sinteps,
estão as diretoras Silvia e Denise. “Vimos a morte de perto” conta Denise.
No dia 27/4, é realizado um grande ato público convocado pelo Sinteps
em frente ao Centro. É, sem dúvida, o
mais representativo da categoria. O clima de luta começa a contagiar a comunidade acadêmica e, por toda a praça,
há adesivos e camisetas com os dizeres

Barbárie tucana
A primeira reunião de negociação 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 transforma-se na primeira manifestação de
barbárie promovida pelo governo estadual: a massa de trabalhadores das três
universidades e do Centro é recepcionada na SCTDE com um forte e truculento aparato policial. A pedido do secretário José Aníbal, a polícia comparece 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

Sinteps negocia
com o secretário José Aníbal
(no destaque)

Centro uma resposta à reivindicação de
reajuste salarial, protocolada em 28/3/
00. O superintendente Marcos Monteiro foge; segundo informações oficiais,
teria ido a Brasília. O Sindicato é atendido pelo vice-diretor superintendente,
Remo Alberto Fevorini, e pela chefe de
gabinete, Laura Margarida Josefina Laganá. A resposta dada às reivindicações:
“estaremos encaminhando hoje (27/4/
00) a proposta do Sinteps e as
demais recebidas pela Superintendência para o secretário
da SCTDE, José Aníbal”. É o
estopim para greve.
A cada dia, mais trabalhadores do Ceeteps aderem à paralisação, até chegar ao ápice
de 70% da categoria em greve.
Nas unidades onde o movimento é mais forte, além das
assembléias, passeatas, atos,
vigílias e aulas públicas, o pessoal colhe moções de apoio nas
câmaras municipais e junto
a políticos da região.

A decisiva
participação dos
estudantes

referentes às reivindicações dos trabalhadores. O peso da representação que os companheiros presentes ao ato carregam era de 40% dos
trabalhadores do Centro, que estavam
com as atividades totalmente paralisadas naquele dia.
A Diretoria do Sinteps, acompanhada de uma comissão de trabalhadores, vai cobrar da Superintendência do

A adesão dos estudantes,
que param em boa parte das
unidades do Ceeteps, é um capítulo à parte. Em defesa do
vínculo e em apoio às reivindicações salariais dos trabalhadores, eles realizam
grandiosas manifestações (atos públicos,
passeatas, ocupação do prédio da Administração Central do Ceeteps e de várias 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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rança do governo
sindicais e estudanna Assembléia Letis do Ceeteps para
gislativa realiza
discussão do víncuuma reunião com os
lo e apresentação
parlamentares da
das propostas da
Casa e as entidades
Secretaria para o
para dar início às
Centro. Apesar de o
negociações salarisecretário não inais. Além desse ascluir a discussão do
sunto, o Sinteps
reajuste em sua
também inclui na
pauta, os manifespauta a questão do
tantes o fazem.
vínculo e a retirada
Nova demonstração
do PL 96/98 de trade autoritarismo
mitação.
ocorre: um verdadeiro batalhão de
Ocupação pacífica na Fatec São Paulo: estudantes tiveram
PL 96/98 é
policiais, fortemenparticipação
decisiva
no
movimento
de
2000
arquivado
te armados, postase à frente do prédio,
No dia 30 de maio, o movimento
impedindo que os manifestantes sequer ais armados até os dentes, com bombas
ganha
uma longa batalha: o PL 96/98
se aproximem dos portões.
de gás lacrimogêneo, balas de borracha
não
foi
novamente incluído na pauta da
Mas a repressão não cala a voz
e cavalaria, agridem os manifestantes,
reunião do Colégio de Líderes da Asda comunidade. Ao contrário, fortalece
resultando em ferimentos em mais de 20
a luta. A greve continua mais forte a cada pessoas. Naquele mesmo dia, a PM, sembléia Legislativa de São Paulo. A india, acompanhada de novas ocupações aproveitando que todas as lideranças consistência do projeto e a seriedade das
por parte dos estudantes e da manuten- do movimento estavam na passeata da argumentações da comunidade acadêção da ocupação do prédio da Admi- Avenida Paulista, invade o campus da mica haviam desgastado o governo e sua
base de sustentação na Assembléia avanistração Central do Centro. A união do Fatec São Paulo, onde se localiza o préSinteps, do DCE da Unesp, do comando
dio da Administração Central do Cee- lia que, caso o PL 96/98 fosse à votação,
certamente seria derrotado.
de greve dos estudantes das Fatec’s e teps, que estava ocupado, de maneira
Durante todo o movimento, o
dos estudantes das escolas técnicas absolutamente pacífica, pelos estudanConselho
de Diretores de Base (CDB do
num mesmo objetivo é determinante tes. Numa atitude que traz à lembrança
Sinteps)
reúne-se
por várias vezes, para
para a primeira vitória na Assembléia
os anos da ditadura, a PM ocupa o CenLegislativa, ao conseguir das lideranças
tro Acadêmico XXIII de Abril e as de- avaliar o movimento e decidir os passos
partidárias a suspensão da tramitação pendências da Fatec São Paulo por 10 seguintes. Duas assembléias gerais são
do PL 96/98 até o dia 16/5/00.
dias. Depois de muitas denúncias e pro- realizadas, uma na ETE Bento Quirino,
em Campinas, no dia 7 de junho, e outra
testos por parte dos sindicatos, entidades estudantis, parlamentares, Comis- na ETE Rubens de Faria e Souza, em
Fatec São Paulo é invadida
são de Direitos Humanos da Assem- Sorocaba, no dia 13 de junho, que delipela polícia
bléia Legislativa de São Paulo e reitor bera pelo encerramento da greve.
Na reunião do CDB do dia 15 de
da Unesp, a PM retira-se do Centro em
Nova onda repressiva é lançada
junho,
os diretores de base presentes
sobre os manifestantes. O auge da re- 29 de maio.
avaliam
o movimento no Centro de
Nesse meio tempo, duas reuniões
pressão orquestrada pelo governo Couma maneira muito positiva. É unânide
negociação
salarial
são
desmarcadas:
vas acontece no dia 18 de maio de 2000,
no dia 15/5, entre a SCTDE e o Sinteps me a compreensão de que protagoniquando cerca de 40 mil pessoas (profeszamos uma greve histórica, que aprosores da rede estadual, docentes e servi- e, no mesmo dia, em horário diferente, ximou a categoria e refletiu em vitórias
dores das três universidades estaduais entre a Superintendência e o Sinteps. importantes, como a retirada do PL 96/
paulistas e do Centro, entre outros) fa- Ambas as reuniões são desmarcadas sob
a alegação de falta de dados para a dis- 98, e no reconhecimento do poder de
zem um ato público na Avenida Paulismobilização dos trabalhadores e estuta. Num ato de enorme violência, polici- cussão salarial, o que, obviamente é ape- dantes do Centro.
nas mais uma
das falácias do
governo.
No dia 24/5,
após muita pressão de todas as
entidades do
funcionalismo
em greve, a lideSinteps realiza
assembléia na
Fatec São Paulo:
categoria
participa em
peso
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A maior vitória do movimento
Além da grande mobilização e da
continuidade da greve, a ação do movimento junto ao Conselho Universitário
(CO) da Unesp é outro ingrediente definitivo na luta contra o PL 96/98. No dia
29 de junho, o CO decide pela reabertura da discussão sobre o vínculo, apontando a real perspectiva de que o relatório da comissão tripartite, aprovado em
31/10/97, fosse descartado definitivamente. 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
Sinteps revista
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bléia aguardasse o novo posicionamento da Universidade. Dito e feito. Como o
vínculo ainda existe e a autonomia da
Universidade deve ser respeitada, o projeto nunca mais foi discutido na Assembléia Legislativa.
Essa foi a maior vitória do movimento. Ganhamos a discussão com o
governo, mobilizamos o estado inteiro,
mostramos a nossa força e derrotamos o
governo na Assembléia Legislativa. Porém, 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 Sinteps Jornal, eles expressam suas opiniões. “O movimento de greve que o Sindicato construiu dentro do Centro foi histórico e grandioso, não obstante as adversidades encontradas e as ameaças
veladas feitas por dirigentes das unidades”, 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 turma”.
“Em praticamente 20 anos, decorridos desde a incorporação das primeiras ETE’s pelo Centro, este é o nosso
primeiro movimento de fato”, considera Rosamaria Aparecida da Silva, da
ETE Jorge Street, de São Caetano do Sul.
Para Berenice Damasceno, da ETE Rubens 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 bloqueio 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 cavalos... frágeis soldados...”), tivemos “a
união do movimento e a sociedade
apoiando nossas justas reivindicações”.
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 Regionais com o tema: “O futuro do ensino
técnico e tecnológico”, subdividido nos
seguintes sub-temas: “Educação Profissional” e “Vínculo do Ceeteps à Unesp
– Resolução 63/95 e o papel da comunidade”. Os encontros acontecem nas
cidades de Campinas, Americana, Ribeirão Preto, Ilha Solteira, São Bernardo
do Campo, Mococa, Sorocaba e São Pau-

lo. Além da então presidente do Sinteps,
Silvia Elena de Lima, diversas autoridades participam dos debates, dentre
elas os deputados Renato Simões, Mariângela Duarte, Hamilton Pereira, Carlinhos de Almeida e César Callegari, além
do professor Emanuel da Rocha Woiski
(Adunesp). O superintendente do Centro 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 trabalhadores do Ceeteps. O Conselho Deliberativo do Centro, através da Deliberação 6, de 14/8/00, ignorando os clamores da comunidade, “inventa” um
modo sui generis de proceder a elaboração 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 conselheiros presentes escolhem os nomes para
compor as listas tríplices. A escolha

deve ter sido muito difícil, pois se inscreveram 12 candidatos ao cargo de diretor superintendente e 13 ao cargo de
vice. Em 15 minutos, os conselheiros
“analisam” os currículos dos candidatos e, a exemplo do colégio eleitoral moldado na ditadura militar, decidem em
detrimento da opinião de toda a comunidade do Ceeteps. Para “surpresa” de
todos, os nomes vencedores são: Marcos Antônio Monteiro para diretor superintendente e Alfredo Colenci Jr. para
vice. Os demais eram apenas nomes
para constar nas listas tríplices.
“Presenciar esta patética encenação de votação e, na saída, passar por
uma coluna de policiais perfilados em
frente ao prédio do Ceeteps trouxe novamente a exata sensação dos lamentáveis tempos da ditadura militar. Contudo, por outro lado, trouxe mais ânimo
para lutar pela aprovação da manutenção 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 vínculo. 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 depois do término do expediente é que tem
início a ordem do dia, onde são discutiA edição do Sinteps
Jornal, em junho/2000:
registro da maior greve
da história do Centro
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dos os pontos de pauta.
A reunião tem início às 10 horas e estende-se até as 12h30 apenas 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 primeiro ponto. Assim, na retomada dos trabalhos no
período da tarde, a reunião é reiniciada com a
discussão do vínculo.
Dos 65 conselheiros presentes no período da
manhã, somente 54 retornaram e isso era temerário, tendo em vista que seriam necessários 52 votos favoráveis (2/3 do Conselho) para que a revisão de posicionamento da Unesp sobre o vínculo fosse
aprovada. Pelo mapeamento feito pelo
Sinteps, oito conselheiros votariam contra a revisão e, portanto, perderíamos a
votação, o que significaria manter a posição do CO da Unesp de 31/10/97, ou
seja, a aprovação do relatório da comissão tripartite pela desvinculação e, em
conseqüência, o PL 96/98.
Para evitar a votação e a conseqüente derrota, os conselheiros discentes se retiram em bloco, o que significa
não haver mais quorum para discussão
e votação. Assim, o debate sobre o vínculo é adiado para a reunião ordinária
seguinte, que se realizaria em outubro.
A estratégia utilizada pelos conselheiros 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 esclarecendo que o CO ainda não havia
finalizado a discussão da matéria.
De agosto a outubro, Silvia e Denise continuam a peregrinação iniciada em abril, pelas unidades da Unesp.
Elas conversam com os conselheiros do
CO, mostrando a necessidade da manutenção do vínculo.

A luta pela Gatae
No meio desta acirrada discussão, a Diretoria do Sinteps tem que promover uma verdadeira “briga de ofícios” para garantir que a Gatae – Gratificação por Atividade Técnico-Administrativa e por Trabalho Educacional fosse paga aos trabalhadores do Centro. Em
julho de 2000, o governador havia decretado gratificação similar para os trabalhadores da Secretaria da Educação,
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porém, “esquecera” de incluir no decreto o pessoal do Centro. Desde a publicação 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 ocorrera 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. Assim, a estratégia utilizada pela Diretoria 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 Diretoria do Sinteps consegue, inclusive, o
posicionamento favorável do Condunesp – Conselho de Diretores da Unesp
à manutenção do vínculo.
Também em outubro, toma posse
a terceira diretoria do Sinteps, sob a presidência de Denise Rykala.
Enquanto se desenrola a questão
do vínculo, o Centro passa um longo período sem superintendente. Por motivos
até hoje não explicados, a nomeação do
superintendente e do vice, “eleitos” naquele tenebroso processo eleitoral do
Conselho Deliberativo do Ceeteps, de 14/
8, arrasta-se até 8 de novembro, coincidentemente a mesma data da reunião do
CO que definiria a questão do vínculo.
No dia 8 de novembro, após meses de discussão e esclarecimentos, entendendo a importância da manutenção
do vínculo, a necessidade de sua explicitação, bem como o estabelecimento de
uma política estadual para a rede públi-
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ca de ensino tecnológico, o
reitor da Unesp propõe e o
CO aprova, por unanimidade, a discussão aprofundada do assunto, envolvendo
as demais universidades
públicas estaduais através
do Cruesp. Ao final, os resultados voltarão para discussão e votação no CO da
Unesp.
“Sem dúvida, foi uma vitória maravilhosa para a comunidade do Centro, resultado de um trabalho de conscientização e esclarecimento que o Sinteps, o CA XXIII
de Abril e o DCE Helenira
Rezende (Unesp/Fatec) desenvolveram junto aos conselheiros da Unesp”, diz Denise.
Silvia lembra de um detalhe que
merece registro, pois, certamente, foi a
gota d’água para o posicionamento unânime 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 conteve e, mostrando a sua verdadeira face e
deselegância inata, revelou as reais intenções 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 professora Silvia Elena de Lima. A Conferência
reafirma a luta em defesa do ensino técnico e tecnológico público e de qualidade, 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 inteiro de luta e de vitórias que ficarão
marcadas nos corações e mentes de todos os que participaram, pela beleza da
dinâmica que conseguimos impor ao
movimento. Além das vitórias, conseguimos unir quase todos os segmentos da
comunidade. Foram noites e dias de estratégias, reuniões, atos públicos, assembléias e produção de documentos. O
nervosismo de cada reunião do CO, a
incógnita do que iria acontecer e se iríamos realmente conseguir, certamente valeram a pena e estarão em nossa memória para sempre”, testemunha Silvia.
Sinteps revista
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2001, prevalece o descaso
do PSDB com os
trabalhadores do Centro
O ano inicia-se com a reivindicação eterna do reajuste salarial. Logo
no começo de janeiro, o Sinteps solicita
reunião com a Superintendência para
tratar do reajuste e, na seqüência, protocola ofício na SCTDE. O documento historiava as perdas salariais da categoria,
demonstrava que a evolução do ICMS
permitia um reajuste e cobrava o compromisso formal assumido pelo governo, em outubro de 1998, de retomar a
discussão salarial assim que a arrecadação o permitisse. Além disso, reivindicava 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 governador que, por sua vez, ordena que o
secretário José Aníbal, da SCTDE, receba a entidade. A reunião acontece no dia
16 de abril, porém, o secretário alega não ter poder de
deliberação, dizendo que
remeteria o assunto para o
governador.
Como já conhece de
longa data esse jogo de empurra do governo, a Diretoria vai à Assembléia Legislativa provocar a discussão
do reajuste salarial. “A categoria, que havia participado ativamente da luta
durante todo o ano de 2000,
não teve novamente a mesma disposição e a participação efetiva dos trabalhadores pelo reajuste foi menor”, recorda Neuza Santana Alves,
atual tesoureira da entidade. Apenas mais uma gratificação é concedida pelo governo, desta vez a chamada Gratificação Geral, com incidência a partir de 1º de agosto.

soal técnico-administrativo.
Logo no início de agosto, quando
tem acesso à proposta de “minuta de projeto de lei”, a diretoria do Sindicato avalia que se trata de um golpe, porque além
de não melhorar a situação funcional dos
trabalhadores do Centro, não prevê qualquer política salarial ou melhoria substancial de salários. Inclui nas “outras
providências” matérias exclusivamente
regimentais e que jamais deveriam constar de um plano de carreira. É mais um
instrumento para tentar alterar a estrutura do Ceeteps e desvinculá-lo da Unesp.

A expansão desfigurada
Também no início de agosto, o
Cruesp lança sua proposta de ‘Expansão do Sistema Estadual Público de Ensino Superior’. “Parecia que uma coisa
não tinha nada a ver com a outra, mas,

na verdade, o projeto do Cruesp e os planos do Ceeteps se casavam”, avalia
Neuza. A proposta para o Ceeteps havia sido elaborada “intra-muros” e contado com a assinatura do vice superintendente, professor Alfredo Colenci Jr.
O projeto do Cruesp incluía os famosos cursos seqüenciais e básicos que,
na verdade, são os cursos modulares que
o Centro pretende fazer quando contar
com uma nova estrutura e estiver desvinculado 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 segundo semestre de 2001. Um grande debate
sobre a proposta do Cruesp, envolvendo todas as entidades do Fórum das Seis
e as entidades estudantis das universidades e do Centro, faz com que os reitores recuem pelo menos na implantação dos cursos seqüenciais e básicos.

O III Congresso da
Categoria
Em setembro de 2001, acontece o III Congresso Ordinário
da Categoria, em Nazaré Paulista. Além de outros temas relevantes, é discutido o Projeto
de Ensino Técnico e Tecnológico para o Estado de São Paulo,

Estatuto e carreira
Em 2001, o Sinteps inclui na
pauta da campanha salarial a discussão do Estatuto dos Trabalhadores do Ceeteps e das Carreiras do Pessoal Docente, Auxiliares de Instrução
e Técnico-Administrativo. Esta discussão é muito oportuna, pois neste
mesmo ano o Centro vem à carga com
uma proposta de carreira para o pesSinteps revista
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nele incluídos a nova proposta de Regimento do Ceeteps e o Estatuto e Carreiras dos Trabalhadores do Centro, estabelecendo as condições de trabalho necessárias ao bom desenvolvimento das
atividades dos trabalhadores.
As propostas apresentadas pela
diretoria do Sinteps sobre estatuto e carreiras são aprovadas no Congresso, assim como uma moção de repúdio à minuta da carreira proposta pelo Centro.
Ambas as deliberações são fundamentais nas discussões que se seguem na
Assembléia Legislativa. Na reunião conjunta das comissões de Cultura, Ciência e Tecnologia e de Administração
Pública, realizada na AL no dia 2 de
outubro, a pedido da deputada Mariângela Duarte e por solicitação do Sinteps,
o superintendente do Centro afirma em
alto e bom som que “engavetaria” o projeto de carreira se a comunidade o rejeitasse. Os representantes do Sinteps distribuem a moção aprovada no III Congresso, denunciando as mazelas constantes do plano de carreira do Centro.
Mesmo com os resultados apontados por uma comissão indicada por
ele mesmo, que mostrava um amplo repúdio da categoria ao plano de carreira,
Marcos Monteiro não cumpre a palavra.

Dentre as unidades que se manifestaram, 95% rejeitavam o projeto. Foram
consultadas 108 unidades, com os seguintes resultados: 49 rejeitavam, três
eram a favor, 26 questionaram e fizeram
críticas, uma absteve-se e 29 não opinaram. O Sinteps continua orientando os
trabalhadores a manter o posicionamento contrário. A queda de braços se arrasta até o final de 2002.

Greve forte nas federais
No cenário nacional, uma greve
das universidades e escolas técnicas federais, que dura quase cem dias, encosta FHC na parede e resulta na vitória do
movimento, com a abertura de 2.000 vagas em concurso para docentes e a garantia 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, fecha as portas e impede que boa parte
dos participantes e palestrantes entre.
Até o deputado federal Professor Luizinho, pelo PT/SP, é agredido pelos seguranças da Casa. O Sinteps enviara duas
representantes à conferência, Denise
Rykala e Silvia Elena de Lima, com o
objetivo de participar da mesa do ensino profissional e apresentar documentos de denúncia da reforma do ensino
técnico. Mas o evento acaba não acontecendo, pois os poucos palestrantes que
conseguem entrar se retiram em protesto 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 administrativa e organizacional do Centro Estadual
de Educação Tecnológica Paula Souza,
e propor medidas ao seu aperfeiçoamento”. A diferença, desta vez, é que o grupo 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 relatório sequer sobre o Ceeteps até hoje.

2002, mais um ano de luta
pelo salário e debate
da carreira
O ano começa com a realizaçãotribuído o projeto de ensino técnico aprodo Fórum Mundial Social, em Porto Ale-vado no III Congresso da Categoria.
gre, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro. O
No final de janeiro, o Conselho de
Sinteps é representado por Denise Ryka-Diretores de Base traça, juntamente com a
la. São realizados 900 eventos, entre con-Diretoria do Sinteps, os primeiros passos
ferências, seminários e oficinas, inclu-para a campanha salarial do ano. Das disive sobre o ensino técnico, onde é dis-retrizes definidas, a primeira realizada é
a reunião
com o secretário
da
Casa Civil
do Governo, Antônio
R u b e n s
Costa
de

Passeata
contra a Alca
no Fórum
Mundial, em
4/2/2002

Lara, ex-professor e ex-membro do
Conselho Deliberativo do Centro. O secretário 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 Sinteps realiza reunião com o superintendente, que desmente os boatos de reajuste que circulavam pelo Ceeteps desde o início do ano e afirma que o governo acenara com uma discussão sobre a
questão salarial em meados de abril.
Enquanto isso, a discussão da
minuta de carreira prossegue a todo vapor. A diretoria do Sinteps continua orientando os trabalhadores a rejeitar o
projeto, subsidiando o debate com inúmeros boletins e diversas reuniões com
os trabalhadores, bem como promovendo a discussão do projeto de carreira
aprovado no Congresso da Categoria.
Esta proposta também havia
sido protocolada junto à Comissão de
Sinteps revista
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Estudos montada na SCTDE, com a seguinte observação: “por se tratar de um
projeto amplamente debatido e construído pelos trabalhadores desde 1996 e
ainda aprovado na III Congresso da
Categoria, não se aceitariam discussões
fragmentadas”.
O debate sobre a carreira é bastante produtivo, tanto é que em março a
Superintendência já apresenta a terceira versão da minuta, tentando convencer 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 preserva 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 Legislativa, propondo um reajuste de 5%
aos trabalhadores do Centro. A proposta é considerada uma ofensa, pois a categoria reivindicava 69,71%. O Sindicato 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 Assembléia em 16/5 e 5/6. Pouquíssimas
moções das câmaras chegam aos deputados e ao governador e a pressão sobre
os parlamentares fica restrita ao envio
de um pequeno número de e-mails.
Mesmo assim, o Sinteps consegue provocar um debate sobre a necessidade da discussão da política salarial dos trabalhadores do Centro. No dia
7 de junho, uma comissão de trabalhadores acompanha a Diretoria do Sindicato 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 públicas. 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 aprovado apenas com o percentual 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 atividade muito importante marca o ano de
2002: o 4º Congresso Nacional de Educação, 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 preparatórias do Congresso. As diretoras
Silvia e Denise participam da coordenação e relatoria de várias mesas redondas. Os professores Paulo Roberto Búfalo, 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”, respectivamente. Ressalte-se também a participação de Silvia e Salvador dos Santos
Filho na apresentação de um painel sobre o projeto de ensino técnico e tecnológico 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 indeterminado pelo índice de reajuste pleiteado (69,71%), diz não. O quadro já
era esperado, devido à pequena participação nas atividades do primeiro
semestre. E, assim, mais um ano se
passa sem que seja conquistado o reajuste 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 continua a campanha da rejeição à proposta 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 Superintendência, com o seguinte resultado:
SIM: 1.647
NÃO: 902
NULOS 19
BRANCOS: 12
TOTAL: 2.580
Por motivo não esclarecido, segundo o superintendente, o projeto aprovado em plebiscito até agora não saiu
do Palácio. “Assim que o projeto der
entrada na Assembléia Legislativa, voltaremos à carga com as denúncias de
seus reais propósitos”, antecipa Silvia.

Eleições no país
O segundo semestre também é
marcado pelas eleições, quase que gerais, no país. O debate polariza as atenções de toda a população brasileira. Conseguimos eleger vários deputados comprometidos 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 trabalhadores e o desenvolvimento soberano do
país. Até o momento, no entanto, parece
que o medo está suplantando a esperança e as ações do governo Lula são apenas uma continuidade do governo FHC.
No cenário estadual, o governador candidato Geraldo Alckmin é
reeleito, usando
e abusando do
bom nome das
ETE’s e FATEC’s
do Centro.

Carreira: Sinteps
denunciou as
armadilhas do
projeto da
Superintendência e
defendeu o NÃO
no plebiscito
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2003, luta pelo
reajuste ganha corpo
no Centro
min, realizou reuniões de discussão salarial com o secretário da Ciência e Tecnologia e com o superintendente do Centro.
As reivindicações da categoria estão devidamente registradas em todas as
Este boletim é publicado no final
instâncias do governo. O último passo
de fevereiro e, ao que tudo indica, cum- para a obtenção do reajuste é a audiência
pre seu objetivo, pois no final de abril a
com o governador. Se ela não ocorrer até o
campanha salarial já está nas ruas com
final de julho, caberá aos trabalhadores
um ânimo diferente das campanhas
do Centro, no segundo semestre letivo,
anteriores. Há um expressivo número de deliberar por ações mais duras, como, por
assinaturas em abaixo-assinado; o en- exemplo, a deflagração de uma greve gevolvimento de mais pessoas no traba- ral por tempo indeterminado.
Como o fechamento desta
revista deu-se na segunda quinzena de julho, as informações sobre o
assunto ficam para as próximas edi“O que conseguimos ao lonções dos boletins da entidade e do
go destes anos é pouco, muito menos
Sinteps Jornal, que deverão resgatar
do que o justo, porém, foi diretamente
em detalhes esta campanha salariproporcional à participação da base.
al, que esperamos seja o resgate da
São sempre os mesmos que lutam e
política salarial a que temos direito:
participam ativamente. Falta muito,
os índices do Cruesp e a imediata
mas é necessário que muitos se engaaplicação dos 72,22% aos salários
jem para a conquista”.
dos trabalhadores do Centro.
Com certeza, o ano de
“Outros sindicatos, muito
2003, continuará sendo de lutas,
maiores, mais antigos, mais estrutucomo todos os outros da vida do
rados e com centenas de milhares de
Jaú: A Diretoria Executiva reunida com Alckmin, cobrando
Sinteps. Neste semestre, haverá eleifiliados não conseguiram muito mais
o reajuste para os trabalhadores do Centro
ções para renovação da Diretoria
do que nós, que ainda não temos dez
Executiva e Conselho Fiscal, Conselho de
anos, não temos diretor de base na maioria lho de mobilização; a presença na míDiretores de Base e Diretoria Regional.
das unidades, temos pouco recursos finan- dia mais vezes e uma vitoriosa paraliSeguindo a linha de todas as anteriores,
ceiros e menos de 2.000 filiados.”
sação no dia 22/5. Neste dia, paralisa- a atual Diretoria Executiva vem se pauram apenas 27 unidades, mas todas com tando pela conduta ética na administra“Não é que o nosso Sindicato seja
um peso importante na instituição e es- ção dos bens e interesses da categoria e
fraco ou nada faça. É que o Sindicato, e aí
palhadas por todo o estado. A mobilijá deflagrou o processo eleitoral.
entendam que ‘o sindicato somos todos nós,
zação surte o efeito esperado, que é presHaverá eventos comemorativos
sindicalizados’, representa uma categoria
sionar o governo a abrir os canais de
dos dez anos do Sinteps, a iniciar pelo
fragmentada por local de trabalho e submenegociação com o Sindicato.
lançamento desta revista, que esperatida a interesses que impedem, propositadaDe lá pra cá, temos avançado. A
mos tenha cumprido seu objetivo: mosmente, a organização; tem mais chefe do que
diretoria já conversou, em três oportuni- trar toda a dignidade da luta dos trabachefiado; tem mais professor dando aula em
dades, com o governador Geraldo Alck- lhadores do Centro.
‘cursos, programas e convênios’ do que os
que efetivamente sobrevivem do salário do
O ano de 2003 começa com a retrospectiva do movimento de campanha
salarial dos anos anteriores e com a análise da conjuntura dos trabalhadores do
Centro. Isso porque o Conselho de Diretores de Base avalia, em sua primeira
reunião de data-base, em fevereiro, que
é necessário responder aos companheiros das unidades sobre os motivos de a
nossa luta parecer tão difícil e o porquê
de os êxitos não surgirem tão rapidamente como o esperado. Assim, é editado o Boletim “Campanha salarial: história sem fim”. Trata-se de um interessante registro histórico, como
mostram alguns trechos:

Centro; tem muita gente contratada por prazo determinado; tem o medo do desemprego;
tem o medo de perder o bônus; tem simplesmente o medo”.
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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.

O Sinteps faz dez anos!
Longa vida ao Sinteps!
Formar um sindicato até que não é
tão difícil. Basta seguir algumas determinações da legislação sindical, eleger uma diretoria  pode até ser provisória, filiar-se a
uma central sindical e descontar o imposto
mesmo daqueles que não optaram pela sindicalização.
Outra opção, se o sindicato é contra
a obrigatoriedade do imposto sindical, é escolher descontar apenas um por cento do
salário dos filiados e buscar exercer seu papel de representante de classe, contando
mais com a combatividade para a luta, a garra de sua diretoria e a solidariedade dos companheiros dos outros sindicatos. O Sinteps
escolheu sempre a segunda opção e foi por
isso que conseguiu sobreviver de cabeça erguida e unhas afiadas nestes dez anos.
Foi por isso que o Sinteps sobreviveu a todas as tentativas do governo de transformar as escolas técnicas de São Paulo num
grande colegião; foi por isso que se manteve firme na luta pelo reajuste dos professores e funcionários, que viram seus salários
serem corroídos nos últimos sete anos, desde que a Superintendência do
Centro e o
governo do
Estado deixaram de
lhes repassar os reajustes do
Cruesp e
que a direção
da
Unesp se
omitiu diante do processo.
Parabéns, companheiras e companheiros da Diretoria do Sinteps, não só pelos dez anos de vida, mas principalmente pela
defesa do ensino público de qualidade e da
dignidade dos professores e funcionários.
A Adunesp sente-se honrada por ser
companheira de vocês nesta luta. Contem
sempre com a nossa solidariedade.
Saudações sindicais.
Ana Maria Estevão (Associação dos Docentes
da Unesp - Adunesp)
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Companheiros de valor
O Sinteps completa 10 anos e é natural que este seja um momento de
balanço do papel exercido pela entidade e pelas pessoas de carne e osso que
participam da mesma, militantes e trabalhadores em geral. Não sendo da categoria, mas pertencente a um sindicato de uma categoria "co-irmã", me atrevo a falar.
São anos de luta conjunta, o que me faz sentir apto a dizer que conheço
a história, com H, deste sindicato e destes companheiros. Vencemos e fomos
derrotados juntos em muitas batalhas. Será que batalha é uma palavra pesada
ou exagerada? Não, com certeza não, porque
por mais de uma vez fomos obrigados a enfrentar os cassetetes e bombas da PM, a mando do governo, do Secretário da Ciência e Tecnologia, dos reitores e até presidentes da República, nas manifestações em Brasília.
Digo mais: são raros os militantes
neste país que assumem a luta pelos direitos
dos trabalhadores como estes companheiros do Sinteps. Por tudo isso, é com muita
sinceridade que digo: Parabéns, companheiros. Parabéns, Sinteps.
(Magno de Carvalho  Sindicato dos Trabalhadores da USP, Sintusp)
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Sinteps: 10 anos!
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Vem dos anos 80 o nosso convívio com os companheiros do Sinteps nos diferentes momentos de luta em defesa de que o estado de São Paulo cumpra com suas obrigações quanto ao financiamento da educação e manutenção de
condições adequadas para funcionamento do sistema superior de educação Paulista, onde ocupa lugar de destaque o
Centro Paula Souza (Ceeteps) que, de forma singular, se encarrega do ensino tecnológico de nível médio e superior.
O Sinteps, em contraste com sua recente constituição, tem muito do que se orgulhar, pois sem sua firme atuação na defesa da importância da manutenção do ensino tecnológico no estado de São Paulo, provavelmente os muitos
detratores que têm se ocupado em descaracterizar o Ceeteps
e em reduzir sua presença à
insignificância ou ao papel
de moeda de troca de interesses eleitoreiros no interior do estado, teriam já conseguido o que almejam.
Foi nos anos 80 que
os combativos companheiros, na época organizados
na ASPS  Associação dos
Servidores do Ceeteps e na
Adeteps  Associação dos
Docentes das Escolas Técnicas do Ceeteps, agregaram sua luta às entidades representativas das associações e sindicatos de funcionários e
docentes das universidades estaduais paulistas, que constituíam o Fórum das Seis Entidades. Desde 1993, quando esses
mesmos companheiros se reorganizaram no Sinteps, ao Fórum das Seis somaram sua força, a determinação e o espírito
combativo que sempre demonstraram.
Parabéns e vida longa ao Sinteps, à sua luta e aos
ideais que o sustentam.
Ciro Teixeira Correia (Associação dos Docentes da USP  Adusp)

Uma greve histórica
A greve de 2000 nas estaduais paulistas foi, sem dúvida, um acontecimento muito
marcante para todo aqueles que tiveram a oportunidade de vivê-lo. Ocasionada pelo descaso a que foram submetidas, após anos e anos
de neoliberalismo do governo Covas (que hoje
encontra em Alckmin um sucessor à altura), a
greve possibilitou pela primeira vez de forma
efetiva a luta conjunta entre docentes, servidores e estudantes das três universidades e do
Centro Paula Souza. Foram três meses de manifestações, atos e ocupações, num duro e heróico enfrentamento.
De todos os processos de luta, a ocupação do Centro Paula Souza foi o mais marcante, emocionou
a todos desde o primeiro dia até a violenta desocupação pela
PM. Como coordenador-geral do DCE Helenira Rezende/
Unesp e membro do conselho Universitário da Unesp à época,
posso afirmar que foi essa greve e essa ocupação que possibilitaram, depois de muitos anos, reunificar para valer o movimento estudantil da Unesp e Fatec, processo que culminou
recentemente na aprovação por parte do Congresso dos Estudantes da Unesp/Fatecs da mudança do nome do DCE Heleni-
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ra Resende  Unesp, para Unesp /Fatecs.
Foi nessa luta em comum que tivemos a oportunidade de atuar com o Sinteps, que agora completa 10 anos. Sem a heróica ocupação do Centro
Paula Souza e o empenho do Sinteps nessa luta
conjunta, não teríamos conseguindo deter a ofensiva dos governos Covas/Alckmin, em conjunto
com a reitoria da Unesp, de desvincular o Centro
Paula Souza da Unesp e sucateá-lo ainda mais.
Agora  depois de três anos  por trás da
mais sórdida demagogia do governo Alckmin e
de seu testa-de-ferro na reitoria da Unesp, o reitor Trindade, tentam nos golpear outra vez. Estou certo de que o Sinteps fará jus a seus 10
anos de luta, impedindo mais esse ataque, que infelizmente
segue também na esfera federal onde o governo Lula vem
fazendo o contrário do que os trabalhadores esperavam, destruindo agora a Previdência pública. Nesta e em outras lutas
estaremos juntos. Parabéns Sinteps!
Sérgio Augusto Prado (Ex-coordenador geral do DCE Helenira
Resende  Unesp/Fatecs, gestão de 2000/2001 - Estudante
de Serviço Social e atual diretor da UEE/SP  pela oposição)
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Somente a unidade na luta
pode salvar o Ceeteps
Não é de hoje que os sucessivos governos estaduais elegem o Ceeteps como principal alvo para destruir e impor os modelos ditados pelo FMI/Banco Mundial. Isto porque o Centro compreende uma estrutura
educacional impensável para os "donos do poder": combina formação técnica/tecnológica com humanística,
produzindo profissionais capacitados, inclusive para
pensar criticamente, num ensino público e gratuito.
É a falta de democracia na instituição que tem
garantido o avanço da "reforma educacional", que para
eles é enxugar os currículos dos cursos, compartimentando-os em módulos, fazendo do Ceeteps uma fábrica
de certificados sob encomenda do mercado, quer dizer,
do capital.
A história já demonstrou que somente a unidade
de professores, alunos e funcionários consegue derrotar o desmantelamento do Centro. Foi a greve geral de
2000 que impediu o desvínculo com a Unesp. Neste
sentido, o papel do Sinteps para os alunos tem sido
fundamental, tanto na socialização de informações (o
Ceeteps é uma "caixa preta"), quanto na elaboração de
planos de ação comuns,
na solidariedade ativa
que aproxima não só
alunos de funcionários,
como as ETEs das
Fatecs. Lutamos e conquistamos o assento
dos funcionários na
Congregação da FatecSP, o que tem sido de
grande valia nas batalhas ali travadas. Mas
precisamos conquistar
muito mais.
Somente a luta
comum pode garantir a democratização do Centro e a
revogação das políticas já impostas; somente a unidade
dos trabalhadores e dos estudantes pode impedir outros
ataques, inclusive a reforma da Previdência, que atingirá
principalmente os servidores públicos. O Sinteps seguirá sendo o aliado preferencial do Centro Acadêmico e
do movimento estudantil no que de nós depender, pois
aí está a chave de nossa resistência e sobrevivência.
(Veruska Oliveira Tenório - Presidente do Centro Acadêmico XXIII de Abril da Fatec-SP, aluna do Curso de Automação de Escritórios e Secretariado  2º ano)
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Entrevistas
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:

Perseverar na luta
contra o 2.208
Com César Callegari, ex-deputado
estadual pelo PSB/SP

Temos discutido com o governo Lula o sistema
educacional como um todo
Com Mariângela Duarte, ex-deputada estadual e atual federal pelo PT/SP
Sinteps: Como a senhora acompanhou a luta
dos trabalhadores do
Centro Paula Souza, nos
últimos anos?
Mariângela Duarte:
Acompanhamos e participamos das lutas dos
trabalhadores do Ceeteps 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 melhoria salarial, e exigindo, principalmente,
das autoridades competentes, a garantia de
ensino técnico e tecnológico de qualidade,
através da modificação ou revogação do Decreto Federal 2.208. Realizamos inúmeras
audiências públicas, no âmbito da Comissão 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 orçamentários de importância; lutamos pelos recursos para que fossem garantidas as reformas de unidades. Esta deputada também
foi responsável, juntamente com os representantes do Sinteps, pela manutenção do
funcionamento de diversas unidades, especialmente na região da Baixada Santista, inúmeras 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 atuação, sempre presente e com proposições, do
Sinteps, apresentamos diversas propostas visando a corrigir distorções nos projetos encaminhados pelo governo do Estado, principalSinteps revista

mente para se garantir os direitos e benefícios dos trabalhadores, como a incorporação ao salário dos benefícios
e a paridade entre os vencimentos de ativos e inativos
e, dentre estes projetos, destacamos o Projeto de Lei nº
195, de 2002, através do qual
defendemos o índice de
69,71% para o reajustamento dos vencimentos dos trabalhadores do Centro Paula
Souza, referente à inflação
acumulada de maio/95 a março/02.
Sinteps: Ainda acompanha a luta do pessoal? Como?
Mariângela: Ainda acompanhamos a luta
dos trabalhadores, tanto que, já neste ano,
esta parlamentar, agora deputada federal,
manteve contato com o Ministério do Trabalho, 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 apresentar algum projeto revogando-o, tendo
em vista estarmos sob o governo Lula?
Mariângela: Os parlamentares da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, da qual faço parte, têm discutido com
o governo Lula o sistema educacional
como um todo, em aspectos extremamente relevantes, como a universalidade do
ensino público gratuito em todos os níveis
e a qualidade do ensino; e a reforma do ensino técnico tem sido um destes pontos relevantes. Para tratar deste assunto, estivemos, inclusive, com a equipe do ministro
Cristóvam Buarque. A reforma do ensino
técnico é uma das prioridades do Congresso Nacional e do governo federal, e vem
sendo discutida pelas autoridades, envolvendo alunos e docentes e estudos estão sendo feitos para se definir a melhor forma de
se acabar com o modelo educacional nefasto, instituído pelo governo anterior.
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Sinteps: Como o senhor acompanhou
a luta dos trabalhadores do Centro
Paula Souza, nos últimos anos?
César Callegari: A luta dos trabalhadores do Centro Paula Souza sempre
esteve associada à luta por uma educação pública de boa qualidade. A valorização dos profissionais do ensino, sabemos, é a valorização do próprio ensino. Nesse sentido, quando deputado, sempre procurei colocar meu mandato como instrumento dessa luta.
Várias vezes, apresentei ou participei
da apresentação de emendas que tiveram por objetivo destinar mais recursos para o ensino técnico de São Paulo.
Sinteps: A CPI da Educação, que o senhor dirigiu na Assembléia Legislativa, 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 bilhões desviados da educação paulista,
também trouxe reflexos positivos para
o ensino técnico e tecnológico.
Sinteps: O senhor continua acompanhando a luta do pessoal do Centro?
Callegari: Sou a favor da criação, por
emenda constitucional, da subvinculação de recursos obrigatórios da educação para o ensino técnico, a exemplo
do que hoje ocorre com o ensino fundamental (60% das verbas totais da
educação) e das universidades (9,57%
nas leis orçamentárias). Por fim, quero
dizer que defendo o Centro Paula Souza como um paradigma de qualidade
e uma referência para o grande esforço social para a qualificação do trabalhador. Nesse sentido, é preciso perseverar na luta contra a desqualificação
do ensino técnico contida no decreto
federal 2.208, de FHC.
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A Frente Parlamentar
foi veemente contra
as mudanças
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 propostas 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 questão e conseguimos criar uma Frente
Parlamentar em defesa do ensino técnico, 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 sobre as conseqüências das reformas e
propondo mais cautela e reestudo
quanto às mudanças, enfim, tanto
quanto foi possível, marcamos veemente posição contrária às mudanças.
Sinteps: Continua acompanhando a
luta do pessoal do Centro?
Pivatto: Agora, prefeito da cidade de
Cosmópolis, interior do estado, minhas ações acabam mais restritas ao
âmbito municipal e, no tocante à educação, 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 possível suspender, por exemplo, o Decreto 2.208/97, baixado por FHC?
Pivatto: Penso que somente revogar
o Decreto 2.208 não corrigiria todos os
problemas trazidos por ele. Seria necessário abrir uma séria e ampla discussão para se efetivar as necessárias
modificações e adaptar o ensino técnico ao atual mercado de trabalho.

A formação profissional depende de uma
educação básica de qualidade
Com Hamilton Pereira, deputado estadual pelo PT/SP
Sinteps: Como o senhor
acompanhou a luta dos
trabalhadores do Centro
nos últimos anos?
Hamilton Pereira: No final 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, comprometeu-se a estudar a reivindicação de uma universidade pública para
a região. Contrariamente ao que esperávamos, o Executivo enviou o PL 96/98, que, ao
invés de criar a universidade, propunha apenas e tão somente a desvinculação do Ceeteps da Unesp. A preocupação da nossa bancada 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 instituições. Também temos acompanhado o projeto que institui um plano geral de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores administrativos do Ceeteps.
Sinteps: O senhor chegou a apresentar projetos direcionados ao Centro?
Pereira: Temos apresentado todos os anos
emendas à LDO reivindicando investimentos para a ampliação das Fatec’s e ETE’s. Estivemos reivindicando a construção de um
Módulo Padrão para a ampliação da oferta
de vagas em Sorocaba. Desde 95, a Fatec Sorocaba aguarda a liberação de recursos do
Estado para a construção de um Módulo Padrão destinado ao desenvolvimento de atividades no ensino público de 3º grau e realização de pesquisas tecnológicas. Naquele
ano, a construção foi suspensa por seu custo
ultrapassar minimamente o limite estabelecido 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 pessoal do Centro?
Pereira: Temos mantido contado com os sindicatos e a comunidade da Fatec e ETE de
Sorocaba para debater os projetos e discutir
a união de forças para barrar a atual proposta, caso entre para ser votada na Assembléia
Legislativa em regime de urgência.
Sinteps: Acha que é possível reverter a reforma do ensino técnico?
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Pereira: A formação profissional depende de uma
educação básica de qualidade, deve estar integrada a
ela e não pode ser pensada
separadamente. O decreto
em questão prima pela intenção de adestrar e não de
formar cidadãos para o
mundo do trabalho. Quando se propõe que o ensino
técnico deve ser oferecido
independente do ensino
médio, despreza-se o fato
de que o conjunto de conhecimentos 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 ensino, 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 necessitam requalificação, estando fora da escola,
empregados ou desempregados e responder
a demandas emergenciais de treinamento de
mão de obra. Mas não é através da fragmentação do ensino profissional, tentando atender 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 condições da educação no país e a existência de
contingentes cada vez maiores de trabalhadores desempregados, não qualificados ou
semi-qualificados, a escola regular de ensino profissional não pode ficar alheia a este
problema, devendo responder com cursos
especiais, de curta ou média duração, em convênio com empresas e com projetos de geração de emprego.
Sinteps: Em relação ao decreto 2.208/97,
que baixou a reforma do ensino técnico, o
senhor acredita que seria possível ao presidente Lula revogá-lo?
Pereira: Sinceramente, não saberia afirmar
se existe a possibilidade de reverter o decreto. O que posso afirmar é que o tema é extremamente polêmico, cabendo diferentes visões teóricas e políticas a seu respeito, exigindo, portanto, um processo aberto e democrático de debates. Com a edição do decreto 2.208/97, o debate foi interrompido com
sérios prejuízos para a educação e em particular, para o ensino profissional neste país.
Sinteps revista
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O vínculo do Ceeteps à Unesp
e os reajustes do Cruesp
* Por Silvia Elena de Lima
Recentemente, com a publicação do
parecer 623, de 2003, da Comissão de Educação da Assembléia Legislativa de São
Paulo, resultado do encaminhamento do
Sinteps, versando sobre a campanha salarial da categoria, finalmente,
muitos trabalhadores que já haviam sido enganados pelo canto
da sereia de que o vínculo não
mais existia e de que não tínhamos mais direito ao Cruesp, caíram em si e entenderam que
NÃO é em vão que o Sinteps defende 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 Legislativo nº 02874/2003, constatou: “A
demanda do Sinteps é totalmente
legítima e, por ser competência exclusiva do governador do estado
reparar os danos causados a essa
categoria, indicou ao governador
do estado que determine à autoridade competente que proceda a
imediata reposição salarial desde
1996 aos professores e funcionários das ETE’s e Fatec’s do Ceeteps”.
O aspecto político que envolve a questão do reajuste salarial dos trabalhadores do Ceeteps
ficou evidenciado pelo parecer da
Comissão de Educação da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo. Por que não conseguimos
parecer similar antes, se a demanda 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, conseguimos barrar a aprovação do projeto 96/
98, de autoria do governo estadual, que visava 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 Tecnologia), levaram adiante a discussão da
política salarial dos trabalhadores do Cee-

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 Ceeteps, este artigo pretende fazer um retrospecto histórico destes dois itens tão fundamentais 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 especificidades. O grupo de trabalho criado pelo
governador para estudar a viabilidade da
implantação de uma rede de cursos superiores de tecnologia no estado de São Paulo

enfatizava em seu relatório final que “nas
recomendações contidas neste relatório encontrará o governador as ferramentas que determinou forjássemos, para que possa construir uma
nova estrutura no ensino superior, em nível
que não desmerecerá o alto padrão universitário já conquistado por este estado”.
Com base nesse relatório e na Lei
Federal 5540/68, foi elaborado um
projeto de decreto-lei, que após análise de todas as instâncias governamentais, 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, desde a sua criação, teve conotação específica,
finalidade determinada, enfim, natureza
determinada a não se confundir com qualquer outra instituição de ensino superior, inclusive as universidades.”
“Portanto, é perfeitamente compreensível que uma instituição com tais propósitos 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, estabelecendo 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 somente a personalidade jurídica, elevada, aliás,
na mesma oportunidade da vinculação, de autarquia comum para autarquia de regime especial, como também seu patrimônio.”(g.n.)
É muito complexa a definição da vinculação, mas serve para dirimir dúvidas e
contradições entre esta e outras disposições
legais, em especial no caso do Ceeteps, tendo 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 comunicação, a comunhão, a cadeia, a dependência, a subordinação, a conexão entre duas
ou mais coisas ou pessoas.
No aspecto legal, o Ceeteps vincula-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 subordinação administrativa entre os dois entes autárquicos 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 tempo, conferiu-lhe o status de autarquia de
regime especial para assegurar-lhe, a exemplo da universidade ao qual vinculava e
associava, a autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar, conforme
estabelecido no artigo 1º de seu regimento. Então, o Centro Estadual de Educação
Tecnológica “Paula Souza” – Ceeteps foi
transformado em autarquia de regime especial 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 instrumentos foram norteados os princípios administrativos e políticos da instituição para atingir 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), ficaram suprimidos os artigos que contemplavam o Ceeteps, pois à época discutia-se
a transformação do Ceeteps em UTP – Universidade Tecnológica Paulista. Porém,
enquanto a discussão do projeto de universidade não se concretizasse, ficou garantida 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 vínculo e associação do Ceeteps à Unesp, que
sempre foi unanimidade na comunidade do
Ceeteps, foi retomada. Após inúmeras discussões da comunidade, inclusive com a discussão do assunto no primeiro e único Congresso do Ceeteps, que aconteceu em 1994
e cuja comissão organizadora contou com
a participação dos Diretores do Sinteps Silvia Elena de Lima e Marcos José de Abreu,
o Conselho Deliberativo do Ceeteps encaminhou 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 ConselheiPágina 34

ros da Unesp e de posse das propostas enviadas pelo Conselho Deliberativo do Ceeteps, 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 Conselheiro 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 traduzia a maioria dos anseios da comunidade
do Centro. O Sinteps esteve presente nesta
reunião do Conselho Universitário, representado 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 Resolução 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 acabara de iniciar sua primeira gestão e o secretário da Ciência e Tecnologia era Emerson Kapaz.
O golpe do governo
O golpe pode ser assim resumido:
Após aprovação do Conselho Universitário, a Resolução 63/95 foi encaminhada para o Conselho Estadual de Educação (processo SE – 478/96 – c/ap. SE – 633/
96) que, em agosto de 1996, emitiu o parecer 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 Parecer 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 argumentações da AJG.
“Em resumo, o Conselho Universitário
da Unesp aprovou e o reitor encaminhou ao Conselho Estadual de Educação várias alterações do
capítulo de seu Regimento Geral, destinado a
regulamentar a vinculação de outras autarquias com a Universidade, de maneira especial a
vinculação do Ceeteps. Tais propostas de alteração foram apreciadas e aprovadas pelo CEE, que
as remeteu ao governador do Estado, para edição
do competente decreto.”

Convidada a se manifestar, a Assessoria Jurídica do governo fez algumas considerações técnicas e jurídicas, avaliando,
inclusive, que algumas das disposições contidas na Resolução 63/95 eram de natureza
“abusiva”.
Porém, a Assessoria Jurídica da
Unesp descaracterizou o “abuso” mencionado no texto da AJG e algumas considerações infundadas contidas no texto do relator da Assessoria Jurídica do governo, de
que “entendemos que a avaliação desse alegado ‘abuso’ e mesmo a discussão sobre até
que ponto vai a autonomia de uma autarquia que está vinculada por lei a uma outra 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 Assessoria Jurídica do governo foram encaminhadas à
Unesp, para reexame pelo Conselho Universitário 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 oportunidade da recente posse dos novos conselheiros, do desconhecimento das discussões
anteriores sobre a matéria, de comum acordo com o secretário Emerson Kapaz e o
diretor superintendente do Ceeteps, encaminhou ao Conselho Universitário, em
24/4/1997, a necessidade de uma nova discussão sobre o vínculo do Ceeteps à Unesp,
através da nomeação de uma comissão tripartite, 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 apelo para que os conselheiros não aprovassem tal medida, porque o seu propósito não
era realmente estudar o vínculo e, sim, propiciar uma forma legítima de exterminá-lo,
o Conselho preferiu atender à solicitação e
encaminhamento do reitor, aprovando a
constituição da Comissão tripartite. Mantendo 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 assim encaminhou aos representantes do
Ceeteps na Comissão. Como todos os representantes compactuavam da intervenção no Ceeteps, a discussão com a comunidade jamais ocorreu. Eram eles:
- Prof. Remo Alberto Fevorini (na época,
vice-superintendente do Ceeteps);
- Prof. Antônio Carlos de Oliveira (na época, diretor da Fatec Sorocaba e, atualmente, diretor da Fatec Botucatu);
- Profª. Laura Margarida Josefina Laganá
Sinteps revista
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(na época, coordenadora do Ensino Técnico do Ceeteps e, atualmente, Chefe de Gabinete 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 Gonçalves – Unesp Bauru.
E, pela SCTDE os nomeados foram
os seguintes:
- Prof. dr. Armando Antônio Maria Laganá;
- Profª. Yolanda Silvestre;
- Dra. Marília Schmitdt Simonsen.

ainda com o artigo 207 da Constituição Federal e artigo 254 da Constituição Estadual”.
O PL 96/98
Esse fato esclareceu o governo estadual sobre os caminhos legais que deveria seguir para conseguir o seu intento.
Assim, foi montado o pacto entre a SCTDE, 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 SCTDE. Este projeto teve por base o relatório da Comissão Tripartite, nomeada pela

2. Os outros ataques ao
vínculo
Como já dissemos anteriormente, a idéia do rompimento do vínculo entre o Ceeteps e a Unesp surgiu
na primeira gestão do governo Covas/Alckmin, em 1995, para garantir
a implementação do seu projeto, sem
a necessidade da participação democrática dos segmentos envolvidos,
bem como da sociedade paulista.
A resolução SCTDE 06/95
O primeiro passo consistiu na
criação de um Grupo de Trabalho, nomeado pela resolução SCTDE 06/95.
O secretário da SCTDE, com tal resolução, 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 Rocha Woiski, conselheiro da Unesp, entraram 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 manifestou sobre a Resolução SCTDE 06/95, conforme segue:
“A resolução SCTDE 06/95 constitui,
na verdade, uma indevida interferência na própria organização e atribuições do Ceeteps,
afrontando a autonomia consagrada em seu
próprio REGIMENTO, aprovado pelo decreto
n° 17.027/81, e, inclusive a própria autonomia da Universidade Estadual Paulista“Júlio
de Mesquita Filho” – Unesp, entidade esta à
qual este órgão se encontra vinculado e associado, 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 Ceeteps, 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

“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.”
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 Sinteps em documento público. Também debatemos o relatório da Comissão Tripartite na Assembléia Legislativa com o próprio reitor da Unesp, prof. dr. Antônio
Manuel, que não teve argumentos para rebater nossas afirmações.
Apesar da polêmica criada pelo debate, o projeto 96/98 continuou seu trâmite pela Assembléia Legislativa, mas, às vésperas do Natal de 1998, com o auxílio do
atual deputado federal e então deputado
estadual pelo PT, Professor Luizinho, conseguimos retirar o Projeto de Lei 96/98 da
pauta de votação da Assembléia Legislativa 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 Econômico do Estado de São Paulo, o projeto
96/98 foi retomado.
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Com a sutileza que lhe é peculiar,
atropelando inclusive a cúpula da Administração 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, entre os dias 30/3 a 2/4 na cidade de Bauru,
preparou uma tese pela defesa do vínculo,
pois tínhamos plena consciência que somente um posicionamento contrário da Unesp
poderia impedir a tramitação do PL 96/98,
que então estava latente na Assembléia Legislativa de São Paulo.
Assim, contando com o apoio de
vários professores da Unesp, que
subscritaram a Tese “A defesa do vínculo e associação do Ceeteps à
Unesp”, nos moldes da Resolução
63/95, as companheiras Silvia Elena
de Lima e Denise Rykala, representando o Sinteps, foram à Assembléia
Universitária da Unesp, um fórum
democrático e participativo, que contou com a participação de delegados
de todos os segmentos da comunidade da Unesp. Contamos, também,
com o apoio dos delegados discentes
para obter a aprovação da nossa tese
nos grupos e na plenária final da Assembléia 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 tomadas apenas pelas diretoras do Sinteps Denise Rykala e Silvia Elena de Lima, os deputados estaduais pelo PT Hamilton Pereira e
Mariângela Duarte fizeram seu pronunciamento 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 trechos dos pronunciamentos dos parlamentares, publicados em DOE de 20/06/00.
Deputado Hamilton Pereira
“Temos aqui duas companheiras que,
de longa data, combatem o bom combate em defesa do Ceeteps e da qualidade do ensino técnico e
tecnológico, posicionando-se a favor dos interesses da categoria, defendendo os interesses, acima de tudo, da população do estado de São Paulo.
Posicionam-se, portanto, favoravelmente à continuidade do vínculo. Encontram-se aqui, às 23
horas e 10 minutos, as companheiras Silvia Elena e Denise, acompanhando o debate. Quero
aproveitar para motivar a publicação, no Diário
Oficial, do seguinte documento: ‘A defesa do vínculo e associação do Ceeteps à Unesp’, produzi
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do recentemente, a partir de uma reunião feita
por representantes do Sinteps...”
“Sr. presidente, referindo-nos ao documento publicado, constatamos que é uma defesa
das mais perfeitas, sob todos os aspectos, do ponto
de vista político da defesa, da qualidade da educação no Estado de São Paulo, tanto do ponto de
vista técnico da sua vinculação com a Unesp,
quanto do ponto de vista jurídico.... Sr. presidente, este documento, melhor do que nenhum outro
argumento, enseja a defesa mais perfeita da qualidade 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 deputada defende o vínculo, finalizando sua
fala da seguinte maneira:
“A comunidade do Centro Paula Souza
já se manifestou favoravelmente ao vínculo, através de abaixo-assinados. Recentemente, entre
os dias 30/3 e 2/4, foi realizada a Assembléia
Universitária da Unesp, a qual aprovou a questão do vínculo e da associação. Somente ao governo, às cúpulas diretivas da Secretaria de Ciência 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. Aguardando de V. Exª. a defesa da democracia, solicitamos
seu voto pela retirada do PL 96/98.”
“Não é possível emendar, tem que retirar desta Assembléia Legislativa, impedindo que
à sociedade seja negado o direito ao ensino público 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 porque 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 Assembléia Legislativa caiu como uma bomba no Ceeteps. O eixo principal da campanha 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 maior e mais longa greve de que se tem registro 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 desvinculação, a que propósito então ela se destinava? Esta pergunta provocou a grande
discussão na Assembléia Legislativa.
Episódios lamentáveis à parte,
como, por exemplo, a defesa do SubstitutiSinteps36
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vo Kassab, a luta da comunidade do Ceeteps, organizada pelo Sinteps, pelo DCE
da Unesp e pelas entidades estudantis das
Fatec’s e ETE’s foi decisiva para interromper a tramitação do PL 96/98 e decisiva,
também, para o convencimento do Conselho 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 proposta 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 aprovação, na reunião do CO de 8/11/2000, da
revisão de seu posicionamento anterior e
a proposição de nova discussão sobre o vínculo, desta vez envolvendo o Cruesp (veja
mais detalhes sobre este assunto nas páginas 20 e 21 desta revista).
Assim, o vínculo do Ceeteps à
Unesp continua em vigor, devendo ser estudado por uma comissão nomeada através 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 comissão 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 – Faculdade 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 frase: O Ceeteps ainda é uma autarquia de
regime especial, associada e vinculada à
Unesp, devendo, portanto, as resoluções
que determinam a extensão aos vencimentos dos salários dos trabalhadores do Ceeteps 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 tecnológica nos graus de ensino médio e superior.

<< Voltar

Avançar >>

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 universidades estaduais Paulistas e do Ceeteps
eram definidos através de decreto do governador.
A partir da edição do decreto 29.598/
89, que dispõe sobre providências visando
a autonomia universitária, os reajustes salariais das Universidades Estaduais Paulistas passaram a ser definidos pelo Cruesp,
em função do decreto definir, dentre outras providências que:
“O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas baixará normas adicionais fixando os critérios de execução orçamentária 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 decreto 29.598/89, determinando providências
relativas à autonomia universitária, consagrada pelo artigo 207 da Constituição
Federal, bem como tendo em vista a vinculação do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza à Unesp, por força do artigo 15 da Lei 952/76 e “ad referendum” do Conselho Universitário”, baixou
a Resolução 26/89, dispondo sobre “o novo
sistema retribuitório dos docentes e auxiliares 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, mediante proposta encaminhada pelo Centro.”
Ressaltamos que as Resoluções
Unesp 30 e 33 de 1987 já haviam estendido
o Plano de Carreira e o Sistema Retribuitório da Unesp para os servidores não docentes do Ceeteps.
Com a inflação em alta e a constante 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 salarial dos trabalhadores do Centro foi definida através da Resolução Unesp 63, que
determinou a aplicação dos índices fixados
pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas – Cruesp, para
os servidores enquadrados nas classes, série de classes dos Grupos Técnicos Especializados de Apoio ao Ensino e à Pesquisa,
Apoio Administrativo e Apoio Operacional; para os servidores técnicos especializados da área de Informática e para os valores hora-aula prestados pelo AD’s – au-
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xiliar docente e pelo DEM-A - Professor A.
Em 1994, dois outros atos administrativos da Unesp relativos à questão salarial dos trabalhadores do Ceeteps foram
editados: a Resolução Unesp 34/94 e a Portaria Unesp 240/94. A primeira altera a redação 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 categoria, determinados pelo governador do Estado de
São Paulo.”
E acrescenta inciso IV à mesma resolução, 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 serão 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 pessoal técnico e administrativo para as classes
lá especificadas, garantindo no parágrafo
único do artigo 1º que:
“Os valores dos vencimentos dos servidores abrangidos por esta portaria serão fixados
de acordo com as Escalas de Vencimentos atualmente praticados nesta Universidade, reajusta-
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das pelos índices fixados pelo Cruesp”.
Desta forma, apenas os Procuradores de Autarquia, lotados no Ceeteps, foram excluídos dos reajustes do Cruesp.
Todos os demais servidores da autarquia,
docentes e não docentes, através das Resoluções 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 legal compatível, a partir da data-base de 1996,
a política salarial dos trabalhadores do Ceeteps, que desde 1976 teve tratamento isonômico ao das universidades estaduais paulistas, simplesmente foi ignorada. É certo
que, desde 1995, a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo vem tentando desvincular o Ceeteps da Unesp e retirar-lhe a
personalidade jurídica de autarquia de regime especial. Porém, é certo também que
a Unesp, quer seja pela sua Assessoria Jurídica em 1995, pela Assembléia Universitária 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 trabalhadores do Ceeteps vem sendo deliberadamente desrespeitada nos últimos anos. O Cruesp, da mesma maneira que nos anos anteriores, definiu reajustes salariais para os
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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 inquestionável natureza jurídica das Resoluções Universitárias, que até o momento não foram
revogadas, até mesmo por serem o meio
legal usado pelas Universidades para exercerem sua autonomia administrativa, e ressaltando que as Resoluções Unesp 63/92 e
34/94 foram aprovadas pelo Conselho Universitário da Unesp, bem como pelo fato
de que o Ceeteps CONTINUA A SER VINCULADO E ASSOCIADO À UNESP, é que
os índices de reajuste do Cruesp devem ser
aplicados aos vencimentos dos trabalhadores do Ceeteps.
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A expansão na Unesp e no Ceeteps:
ensino público em risco?
* Sueli Guadelupe de Lima Mendonça
A sociedade vivencia um processo
contraditório: pela primeira vez, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) implementa a expansão 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 instituições públicas se deparam
com a segunda grande etapa de
aposentadoria de docentes e
funcionários – significativa tanto em qualidade como em quantidade – que põe em risco a sua
própria existência. A primeira
etapa de aposentadoria corresponde à reforma da Previdência realizada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que
já trouxe graves conseqüências
para as universidades, pois não
houve, desde então, uma adequada política de reposição desses trabalhadores.
Esse processo tem suas
raízes na lógica perversa da globalização, 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 organismos internacionais, como Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco
Mundial. Assim, a expansão da universidade pública está diretamente relacionada com
a transformação da educação em mercadoria, um dos eixos centrais da política de globalização gestada por esses organismos.
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,
que tem se adequado às diretrizes ditadas
pelas agências financiadoras internacionais, pautadas na privatização e desmonte
dos serviços públicos.

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

cional, onde mudanças se fazem necessárias para viabilizar as novas estratégias do
capital para essa nova frente de lucros.
Está havendo, no âmbito internacional, 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 definição do que deve ser considerado serviço.
O fato extremamente grave é que a educação passou a ser considerada serviço, ao
mesmo nível dos serviços prestados pelas

empresas comerciais. E a OMC se dá o direito 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 estruturais na educação básica e superior foram implementadas pelo governo, visando abrir espaços para uma nova
concepção de educação que privilegia, no discurso, a formação
e qualificação do cidadão para as
novas demandas da sociedade
moderna. Esse discurso, entretanto, 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 qualidade, a Secretaria Estadual de
Educação (SEE) paulista, desde
1995, fecha e superlota salas de
aulas, reduz o número de professores, diminui a carga horária
de disciplinas, tudo em nome da
racionalidade dos recursos disponíveis, pouco ou nada se importando com as conseqüências diretas para alunos e professores,
ou seja, a questão social submete-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 superior e serve de argumento para a proposição de novas formas de qualificação previstas na LDB.
Essa diversificação contempla novas
modalidades de organização, como centro
universitário, cursos seqüenciais, universidade virtual, educação à distância, que têm
como meta principal a racionalidade de recursos 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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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 financiamento das instituições públicas, como, por
exemplo, a participação dos estudantes nos
gastos da universidade, bem como manter estrita vinculação entre financiamento
e resultados obtidos; redefinir o papel do
Estado com o ensino superior e adotar
medidas destinadas à eqüidade e qualidade. (Banco Mundial, p.4)
O impacto das orientações do Banco Mundial vão se colocando no contexto
das políticas públicas brasileiras e ganhando espaços institucionais importantes,
como na educação. Mudar uma concepção
consolidada de universidade, característica de importantes setores da
instituição, representa uma nova
etapa de disputa de projetos de universidade e sociedade. Assim a argumentação 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 SISTEMA ESTADUAL PÚBLICO DE ENSINO SUPERIOR"2 , pelo qual pode-se
detectar a sua concepção de “democratização” do ensino superior.
(...) é absolutamente impossível criar maciçamente vagas em
universidades como a Unesp, a Unicamp e a USP, em cujos cursos de graduação o ensino é sempre aliado à pesquisa e à
extensão, e, conseqüentemente, caro por
natureza. As três universidades têm se expandido e podem se expandir ainda mais,
no viés da graduação tradicional, mas dentro das limitações filosóficas e compressões
orçamentárias.
Por esta razão, sem descurar o incremento da possível expansão em cada
universidade, de acordo com o modelo tradicional dos cursos de graduação, este relatório também explora a possibilidade de
se criarem cursos diversificados, menos
dispendiosos e mais simples, mas sem perda de qualidade, os quais oferecem a vantagem de uma formação mais rápida em
nível superior, podendo configurar em
novas opções que atendam à demanda social. [..] (Cruesp: 2001, p. 7) (Grifos nossos)
Gera indignação e estranheza a defesa, por parte dos reitores, de dois modelos diferenciados de ensino superior: um
de qualidade, garantido pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e
outro mais rápido, mais barato, mais sim-
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ples para atender à crescente demanda social. Ou seja, garante-se um ensino de qualidade para um número restrito de cidadãos,
e se oferece um outro mais simplificado e
diversificado para amplas parcelas da sociedade. Nada de novo no cenário educacional brasileiro, apenas uma nova roupagem
para uma velha política elitista.
A necessidade da expansão do ensino superior é indiscutível. No Brasil, a
cada 100 jovens na faixa etária correspondente ao ensino superior, somente 13 conseguem ingressar neste nível de ensino.
No estado de São Paulo, a situação é mais
grave, pois as suas três universidades estaduais e duas federais atendem menos de
3% de seus jovens. Mesmo sendo incontestável, a expansão pode transformar-se
em risco potencial, pois as tentativas de
atendê-la através de projetos de cunho
populista podem resultar em degradação

“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.”

da qualidade do sistema público superior,
situação já vivenciada pelos sistemas públicos de educação básica.
A expansão do Cruesp, pautada em
cursos “seqüenciais e básicos” de apenas 2
anos de duração e em modelos diferenciados aos cursos regulares de graduação,
teve maior impacto na Unesp e no Ceeteps, menos na USP e Unicamp. Na verdade, 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 instituições públicas – foi instrumento preferencial do governador do estado para viabilizar, muito rapidamente, a proposta
de expansão do Cruesp, principalmente
via cursos seqüenciais, com a criação de
Faculdade de Tecnologia (Fatec) em algumas cidades paulistas. A Fatec de Ourinhos, extensão da Fatec São Paulo, foi a
primeira a realizar vestibular para os cursos modulares de tecnologia, 25/8/02.
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Como explica LIMA,
No nosso entendimento, a modularização propõe a destruição do curso superior
de tecnologia, desenvolvido há anos pelas Faculdades de Tecnologia do Ceeteps. É um curso fragmentado e empobrecido, que distancia
cada vez mais os cursos de tecnologia da graduação, da pesquisa e da extensão de serviços à comunidade.
É exatamente o que pretende a expansão de vagas do Cruesp para o Ceeteps
com os cursos seqüenciais e básicos. Os atuais cursos de tecnologia, que são de graduação, passarão a ser seqüenciais, modalidade
de cursos superiores que não são de graduação. (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 programas de formação continuada
para professores da rede oficial de
ensino 3 e se estendeu no projeto
mais ousado de expansão que cria as
Unidades Diferenciadas, muito próximas, muito parecidas com os campi
avançados.
O estudo “Vertente Atlântica”, realizado 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 Madeireira), Ourinhos (Geografia), Registro (Agronomia), Rosana (Turismo),
Sorocaba (Engenharia de Controle e
Automação – Mecatrônica), Iperó
(Engenharia Ambiental) e Tupã (Administração de Empresas e Agronegócios). O processo de discussão no
Conselho Universitário caracterizou-se
pela ausência de transparência e de democracia por parte da reitoria, que em um
ano conseguiu fazer aprovar tal projeto à
custa de muito clientelismo junto aos campi existentes e de subserviência ao Poder
Executivo e Legislativo, estadual e municipal. 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 resistência dos sindicatos de docentes e funcionários das universidades estaduais paulistas
e do Ceeteps, representados pelo Fórum
das Seis Entidades, e do movimento estudantil, nas quais o movimento organizado enfrentou a repressão policial chamada pelo próprio reitor.
A resistência da Adunesp S. Sind.
(Associação dos Docentes da Unesp - Seção Sindical) e do movimento estudantil
organizou uma greve, que teve a participação de somente três campi: Assis, Bauru e Marília. Na USP, o movimento se expressou 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 assistência estudantil. A greve começou em
maio, em meio à campanha salarial, e foi
até junho. A participação efetiva dos estudantes e professores da área de humanas também foi uma característica marcante do movimento.
O sucateamento da universidade
pública já se fez sentir de modo irreversível em alguns setores das universidades estaduais paulistas, levando à unificação de pautas de reivindicações e de
movimentos 4 , 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 restringiu à criação dos oito novos campi. Uma expansão interna também foi desencadeada a
partir das próprias conseqüências da expansão anterior: a pressão externa dos políticos
locais (deputados, vereadores, prefeitos) e,
às vezes da própria comunidade, junto aos
diretores das Unidades Universitárias já existentes; 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 constituição de um novo modelo a ser adotado pela
Unesp. Os novos campi se organizarão via
Unidades Diferenciadas, tendo as seguintes
características: estrutura acadêmico-administrativa concisa; parceria com municípios
ou consórcio de municípios; contratos de
trabalho com cláusula expressa de rescisão
contratual no caso de extinção ou desativação 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 funcionando no campus de São Vicente, apresentando sérios problemas como falta de infra-estrutura, falta de docentes em Regime
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP); biblioteca precária e até há
pouco tempo encaixotada, isto é, literal-

Sinteps40
Página
revista

HISTÓRIA
mente dentro de caixas, logo, não disponível 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 ampliação 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 expansão da Unesp, implementada a partir de
2001, começam a se manifestar: professores itinerantes da própria universidade, recebendo um adicional em diárias para
ministrarem aulas; cursos modulares; falta de infraestrutura básica (bibliotecas, laboratórios, funcionários etc.). Essa realidade põe em risco a sua própria sobrevivência institucional.
A existência de dois modelos de
universidade dentro da própria instituição
não tem conseguido amenizar, muito menos solucionar os problemas crônicos da
universidade. Pelo contrário, essa situação
tem acirrado as disputas regionais internas da Unesp, bem como alterando a sua
geopolítica. Assim, há uma política em curso para o ensino superior público paulista
que visa destruir a indissociabilidade entre
ensino/pesquisa/extensão, princípio constitucional da universidade pública brasileira 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 modelo vigente.
No momento atual, em que as utopias foram solapadas pela realidade, e aqueles que se propunham às mudanças da sociedade brasileira se renderam à sedução
do capital, mais do que nunca se faz necessária a construção de novas utopias, pois
as existentes não têm sidos suficientes para
construir e manter novos caminhos para a
nova sociedade.

2
CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS. EXPANSÃO DO
SISTEMA ESTADUAL PÚBLICO DE ENSINO SUPERIOR. São Paulo: agosto de 2001.
3
São dois programas: o Programa de Educação
Continuada  Formação Universitária e Pedagogia Cidadã, ambos definidos como licenciaturas plenas para formação de professores de 1ª
a 4ª séries. Esses programas sofreram resistências no meio acadêmico, sendo o último foco de
sérias denúncias de cobrança de taxas e desrespeito às deliberações dos órgãos colegiados centrais da Unesp. Sobre o tema ver Cadernos da
Adunesp, nº 1.

As entidades centrais estudantis da Unesp, Unicamp, USP e do Ceeteps estão em processo de
integração ao Fórum das Seis Entidades, que representa os sindicatos de docentes e funcionários
dessas instituições de ensino.

4

5
RELATÓRIO SOBRE O PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE VAGAS DA UNESP. Comissão do
Conselho Universitário da Unesp. São Paulo, julho de 2002.
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Expectativas sociais para a educação
profissional na nova conjuntura1
* Gaudêncio Frigotto2
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 dialética superlativa da esperança e do medo,
da expectativa utópica (estar noutro lugar)
de novas possibilidades e da realidade opaca de velhas relações e práticas que teimam persistir. Um contexto que tem
uma singularidade histórica,
que indica que a tarefa que nos
desafia é a de buscarmos respostas mais amplas e qualitativamente diversas às demandas
das classes populares.
De forma sintética e indicativa, proponho-me trabalhar
duas ordens de questões. Primeiramente, situar qual o núcleo de
embate que se reitera no Brasil
ao longo do século XX, de projetos societários e educacionais em
disputa, sinalizando particularmente as últimas décadas. Em
seguida, discutir o momento
que nos encontramos, suas possibilidades e complexidade, e
qual é a expectativa social da
educação profissional.

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

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 compreensão mais ampla e profunda se as considerarmos em seu vínculo orgânico com o projeto societário dominante ao longo do século 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-

1

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

tismo conservador”, presente na Constituinte de 1891 e nos anos 30. Mais enfaticamente, 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 republicano, mas teve enorme presença no campo da luta ideológico-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 conservador e populismo, tem sido a
configuração de uma das sociedades de maior desigualdade
econômica, social, cultural e educacional do mundo, onde se legalizam o privilégio e a própria
desigualdade. Uma sociedade legalista, mas profundamente injusta e, portanto, ilegítima.
Como indicam PETRAS e VETMEYER (2001), particularmente
os anos de governo de Fernando Henrique Cardoso tornaram
o Brasil seguro para o capital.
Dentro deste projeto societário, as reformas educativas
sempre se afirmaram na manutenção do dualismo e a fragmentação e o projeto pedagógico da
escola e da formação profissional subordinados a lógica do mercado. A
reforma educativa dos anos 90, sob os auspícios do governo Fernando Henrique Cardoso, foi coerente com aquilo que Fiori sinaliza como sendo o período onde o liberalismo 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-

Este texto, com pequenas alterações, fará parte dos Anais do II Seminário Internacional de Educação  Construindo a Escola Viva, promovido pela Secretaria
Municipal de Educação de Campinas  SP. Trata-se do texto que serviu de base à minha exposição naquele seminário, realizado nos dias 20 e 21/7/03.
2

Doutor em Educação. Professor titular de Economia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense.

As idéias aqui desenvolvidas sintetizam, em parte, dois texto que produzi para serem discutidos, respectivamente, no Seminário Nacional sobre Ensino Médio:
construção política, e o Seminário Nacional sobre Educação Profissional, ambos realizados no MEC em 2003. Também incorporam teses apresentadas nos
documentos básicos destes seminários e num documento de contribuição à política de Educação Profissional produzido pelo Núcleo de Estudos, Documentação
e Dados sobre Trabalho e Educação (NEDDATE), vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense em 2003.
3
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sional, e estatuem uma visão pedagógica
fragmentária, pragmática e economicista
centrada nas noções de competência e empregabilidade. 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 avanço da articulação entre educação e democracia, deverá representar o reforço da dualidade escolar, contribuindo para a estamentalização das situações de classe.”
O que se denominou na Reforma de
nível básico da educação profissional engendra uma dupla falsificação. Manteve-se para
tudo a denominação de educação. Há duas
educações básicas, uma regular e outra profissional, mas com sentidos diametralmente opostos. Nada têm de básico cursos de
100 ou 200 horas, se desvinculados de uma
sólida educação básica. Como são concebidos, enganam violentamente os milhares
de trabalhadores acometidos, mediante o
desemprego endêmico e estrutural, daquilo que Boaventura de Souza Santos (1999)
denomina de fascismo da insegurança. Certamente, um estudante que concluiu o nível 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 falsificação. De um lado, pela separação entre
a formação geral e específica, política e técnica 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 sobre as reforma do ensino técnico4.
O escopo da educação profissional
do projeto liberal conservador é o da formação de um “cidadão produtivo alienado5”, cidadão mínimo que acabe introjetando a culpabilização de sua pouca escolaridade 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 determinado período histórico depende de nossa
capacidade de relacionar os elementos estruturais 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
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entranhas das elites, “vanguardas do atraso e atraso da vanguarda”, como sempre
nos lembra Francisco de Oliveira, um operário, filho da pobreza, assume a presidência do Brasil. A conjuntura que se inaugura
tem sua gênese e construção em forças, não
exclusiva, mas dominantemente, dos movimentos e lutas dos que vêm de baixo e
que sofreram e sofrem, resistiram e resistem à violência institucionalizada das elites
acima referidas. Ao longo das últimas décadas, foi sendo construída, em cidades de
médio e grande porte – a cidade de Campinas é um exemplo disso –, em estados, e
agora no nível federal, a experiência concreta 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 desenvolvimento 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 ímpar do pensador italiano Antonio Gramsci, o qual nos mostra que as trincheiras do
poder se constituem na sociedade civil e
atravessam o aparelho do Estado. Os primeiros seis meses do atual governo são
paradigmáticos em todos os setores, inclusive o da educação, de como estas trincheiras estão impregnadas no aparelho do Estado e na sociedade civil. As reformas propostas, particularmente a da Previdência,
engendram a materialidade do velho projeto societário, já que não alteraram as injustiças, privilégios, mas tal qual estão projetadas podem agravá-los6.
Todavia, aqui estamos, uns na gestão pública e outros ligados a movimentos
e instituições da sociedade. Passamos a
maior parte de nossas vidas na resistência
ativa, vale dizer, desconstruindo e construindo 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 responda às necessidades daquela parte da
sociedade que historicamente foi relegada, esquecida e mutilada em seus direitos
elementares: direito ao trabalho, à comida, à educação, cultura, ao lazer etc.
Dentro desta perspectiva, não podemos pensar um projeto educativo de
educação básica pública, gratuita e unitária e um projeto de formação profissional
desvinculados de um projeto de desenvolvimento dentro da perspectiva nacional popular: socialmente justo, economicamente viável, democrático, solidário,
participativo e igualitário. Isso implica
profundas reformas estruturais e diminuição de nossa dependência e vulnerabilidade externa.
As expectativas sociais da formação
profissional são de que a mesma se efetiva
dentro de uma dupla articulação: com a
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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 educação básica (fundamental e média) unitária e, portanto, não dualista, que articule
cultura, conhecimento, tecnologia e trabalho como direito de todos e condição da
cidadania e democracia efetivas. Aqui, o trabalho é tomado na sua dimensão ampla, de
criador de valores de uso e principio socializador, formativo ou educativo. É crucial,
neste sentido, retomar a idéia da construção de um Sistema Nacional público de educação7 e do Plano Nacional de Educação
sobre as bases de uma participação democrática. Para os mais de 60 milhões de jovens e adultos que atingem no máximo dois
anos de escolaridade, é crucial que se ampliem as possibilidades da continuidade da
escolaridade básica, atendendo a especificidade de sua realidade. Experiências como
as da Central Única dos Trabalhadores,
mediante o Programa Integração, com todos os limites e contradições que engendram no contexto de sua realização (Cêa,
2003), sinalizam um horizonte a ampliar8.
Uma política que queira assegurar
uma elevação de escolaridade e com qualidade aos filhos da classe trabalhadora tem
que encarar de frente o ensino noturno.
Duas estratégias complementares se colocam 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 tempo, de um direito destes jovens e um inequívoco investimento do efetivo avanço
das forças produtivas e a diminuição gradativa 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, condições de trabalho do professor e dos materiais pedagógicos.
Tendo pressuposto a educação básica, 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 ainda nos encontramos, à política pública de
educação de jovens e adultos. O Sistema ou
Sub-sistema Nacional de Formação/Qualificação Profissional, como política pública, 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 duplo imperativo do progresso: o acompa-

HISTÓRIA

ARTIGOS

balho (20 a 39); Começar de novo (mais de
nhamento da rápida evolução tecnológica
40 anos). O horizonte é de se ampliar os
e garantia social do trabalhador”. Neste
programas e políticas de caráter emancipaparticular, pela especificidade do sistema S,
tório, tais como: Oportunidade Solidária,
que tem contribuição de fundo público
Incubadoras, Central de Crédito, Progracompulsório, o Estado tem a obrigação de
ma de Apoio ao Desenvolvimento Local,
discutir uma tendência crescente (com ênColetivos de trabalho, Sistema de alocação
fase diversa institucionalmente) de se transpública de trabalho.
formar em empresas de serviços com múlComo vinha sendo implementado
tiplas “unidades de negócio”. Trata-se de
no Rio Grande do Sul, o fundamental é que
retomar os debates dos anos 80, onde se
se tenha como uma obsessão um novo prodiscutia, interna e externamente, a função
jeto de desenvolvimento econômico-socisocial deste sistema e a criação dos Centros
al, que implica as reformas efetivamente de
Públicos de Formação Profissional.
base: reforma agrária e políticas de justiça
Pela importância estratégica, tamsocial e distribuição de renda. Neste ponto
bém, da rede de Centros Federais de Foré que se situa, no momento atual, o impasmação Tecnológica e redes estaduais e muse mais profundo.
nicipais de escolas técnicas de nível médio,
Por fim, as expectativas centram-se
é fundamental que as mesmas tenham a
sobre a concepção de conhecimento do propossibilidade de restauração plena do nível
jeto e relações pedagógicas, tanto na edumédio de ensino, na perspectiva da educacação básica dos trabalhadores quanto dos
ção tecnológica ou politécnica, e se consticursos de formação profissional. Aqui, o
tuam numa referência efetiva para cursos
de formação profissional de curta,
média ou longa duração. Cabe inverter uma tendência que se instalou, especialmente na última década,
“Se efetivamente se garante, no
de sua privatização. Esta rede pode
ser referência dos Centros Públicos
médio prazo, a educação básica a
de Formação Profissional.
todos, a formação profissional terá
Uma terceira expectativa é de
que a política pública de formação
uma outra qualidade e significará
profissional afirme como prerrogativa do Estado, ou de instituições por
uma possibilidade de um avanço
ele credenciadas, a diplomação e cernas forças produtivas. Neste
tificação. Ao Ministério da Educação,
cabe a coordenação do Sistema Napercurso, julgamos importante
cional de Formação/qualificação.
que a política pública de
Também se pressupõe a existência
permanente de um fundo público
formação profissional se vincule
para esse fim. Em todas as redes, por
às políticas públicas de
um princípio de democracia efetiva,
necessariamente a gestão terá a paremprego e renda.”
ticipação do Estado, dos trabalhadores e do setor produtivo. Um aspecto central desta política de certificação como prerrogativa do Estado é de se
ponto crucial é ter-se claro a centralidade
evitar a perspectiva do negócio sobre um
dos sujeitos na política pública de educação
tema que é um direito, malversando, inclubásica e de formação profissional. Trata-se
sive, o fundo público e, também, de cursos
de superar uma visão abstrata, iluminista e
sem nenhuma qualidade técnica e ético-poracionalista, para uma compreensão histólítica. Cursos que funcionam como um enrica dos processos formativos e de construgodo, numa situação de fragilidade imensa
ção de conhecimento, onde se articulam
vida, cultura, ciência e conhecimento.
da classe trabalhadora.
Não se trata de sujeitos sem rosto,
Se efetivamente se garante, no mésem história, sem origem de classe ou fradio prazo, a educação básica a todos, a forção de classe. Os sujeitos a que nos referimação profissional terá uma outra qualidamos dominantemente são jovens e, em
de e, efetivamente, significará uma possibimenor número, adultos de classe popular,
lidade de um avanço nas forças produtivas.
filhos de trabalhadores assalariados ou que
Neste percurso, julgamos importante que
produzem a vida de forma precária por
a política pública de formação profissional
conta própria, do campo e da cidade, de
se vincule às políticas públicas de emprego
regiões diversas com particularidades sóe renda.
cio-culturais e étnicas. É sob esta realidade,
Neste particular, para evitar-se as
de tempos e espaços diversos, de sujeitos
armadilhas da focalização, cabe sinalizar um
coletivos (jovens e adultos) reais, que popercurso de paulatina superação dos proderemos construir, na relação Estado e sogramas e políticas assistenciais e redestriciedade, Estado e movimentos sociais, uma
butivos (hoje necessários), tais como: renpolítica pública de formação profissional.
da familiar mínima (0 a 15 anos), bolsa traA natureza da organização do probalho (16 a 20); bolsa escola; Operação tra-
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cesso pedagógico, quanto aos procedimentos e estratégias (métodos, técnicas) de ensino e aos materiais pedagógicos, depende
da concepção de conhecimento que se desenvolve nos processo formativos. Neste
sentido, é crucial tanto na formação dos
professores, quanto dos sujeitos educandos
afirmar o conhecimento científico, nas diferentes áreas, como um processo de construção histórica que se diferencia do conhecimento espontâneo e do senso comum
e se explicita mediante categorias e conceitos. Enquanto conhecimento histórico, sempre será relativo e aberto e, portanto, passível 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 mediações) e um grau crescente de universalidade (historicamente construída). Esta relação historicamente construída nos permite superar tanto a homogeneização abstrata que violenta as particularidades
e, portanto, a complexidade e diversidade da realidade dos sujeitos quanto
à atomização do real em infinitas e desconexas particularidades.
Aqui, é fundamental ter-se um professor/educador capaz de “ler o mundo”, como tanto insistia Paulo Freire.
Essa contextualização, todavia, não se
confunde com a banalização dos conceitos ou a forçar situações que levem
a isso. O ponto crucial, neste particular, é ter como ponto de partida o conhecimento, as experiências e vivências dos sujeitos alunos. Este reconhecimento é que permite construir, no sentido mais profundo, um método ativo
de conhecimento.
Trata-se, em suma, de construir
uma expectativa de educação básica
e de formação profissional que se desvincule do determinismo tecnológico, do seu sentido dualista e privatista e do projeto social neoconservador, e
que avance no sentido da construção de
um projeto societário efetivamente democrático, vale dizer, onde os trabalhadores
emancipados e associados, de forma autônoma, 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 utópica. No contexto em que vivemos, ela é
um potencial profundamente revolucionário e de caráter socialista.

Notas
Projeto Integrado sobre A FORMAÇÃO DO CIDADÃO PRODUTIVO - Da política de expansão
do ensino médio técnico nos anos 80 à política de
fragmentação da educação profissional nos anos
90: entre discursos e imagens, coordenado por
Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta, com o apoio
do CNPq e FAPERJ. UFF, RJ, 2000-2004.
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Para uma aprofundamento desta análise, ver.:
FRIGOTTO, G. e CIAVATTA, M. Educa o trabalhador cidadão produtivo ou o ser humano emancipado. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de
Janeiro, Vol. 1. nº 1, 2002 p. 45-60. ISSN16781007
6
Tomo como emblemática a advertência feita por
Perry Anderson, em conferência proferida Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na véspera
do segundo turno das eleições presidenciais de
2002. Afirmava aquele pesquisador que era preciso observar que todos os governantes que se elegeram, nas décadas de 80 e 90, com bandeiras sociais democratas ou mesmo de esquerda, acabaram
fazendo as reformas que a direita queria e não
conseguiu fazer. O futuro presidente Luis Inácio
da Silva, advertia, não estava fora desta possibilidade, ainda que reconhecesse que vinha de uma
história e com uma base social diversas e que
poderia fazer a diferença e ser uma alternativa
singular para o mundo. Apontava, porém, quatro
exigências: não confundir os votos ganhos com o
poder que deteria; ter um projeto alternativo claro
e um grupo coeso na busca de sua concretização;
vincular este projeto aos movimentos sociais organizados; e identificar o inimigo e não subestimá-lo. Cabe reconhecer que nenhuma das quatro
condições está sendo pautada. O que se confirma, nos primeiros seis meses, no núcleo duro do
governo, é a política e as reformas da direita. Isso
não significa que no governo não haja setores que
apontam para mudanças estruturais, porém, sem
recursos e sem força política. O desafio dos movi-
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mentos sociais e daquelas forças que entendem
que é preciso uma alternativa aos 503 anos de
exclusão e aumento da desigualdade, é ir construindo as quatro condições postas por Anderson.

ção profissional entre fios invisíveis: Uma
análise crítica do Plano Nacional de
Qualificação Profissional  PLANFOR.
Tese de doutorado. PUC, São Paulo, 2003.

7
Para Saviani (1998:75), a idéia de sistema educacional refere-se à organização lógica, coerente
e eficaz do conjunto de atividades educativas
levadas a efeito numa sociedade determinada ou
, mais especificamente, num determinado país.

Cunha, L. A. Ensino médio e ensino profissional: da Fusão à exclusão. Caxambu, 20ª
Reunião Anual da ANPEd, 1997

8
Ver: Barbara, M.M, Miyashiro, R, De Oliveira
Garcia, S. Educação integral dos trabalhadores:
práticas em construção. São Paulo, CUT, 2003.
9
Em recente estudo, Manfredi (2003:143-44) cita
sete redes que se ocupam da formação técnica e
profissional: rede de ensino médio técnico (federal, estadual, municipal e privado); Sistema S;
Universidades públicas e privadas; escolas e centros mantidos por sindicatos de trabalhadores; centros e escolas mantidos por diferentes ONGS de
cunho comunitário e religioso; por escolas e cursos mantidos por grupos empresariais; e, finalmente, cursos livres profissionalizantes.
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Política de Fundos na Educação:
duas posições
* Lisete Regina Gomes Arelaro e ** I Juca Pirama Camargo Gil

A discussão sobre o financiamento
da Educação exige, necessariamente, que
nos posicionemos pelo menos sobre três
aspectos: a necessidade de mais recursos financeiros para a Educação, a política de vinculação de recursos e a política de fundos.
Os autores deste
artigo possuem posições convergentes acerca dos dois
primeiros e absolutamente divergentes sobre o último.
Assim, a intenção
deste trabalho é
contribuir para o
debate atual relativo aos recursos financeiros afetos ao
setor educacional
público, em específico no que tange à
necessidade ou não
da existência de
fundos para a sua
gestão.
Uma das dificuldades para se
discutir este assunto 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 vigentes apresentam, exclusivamente, formas insuficientes de fazer “render” mais os mesmos recursos. Em nenhum momento, discute-se, de forma consistente, a necessidade inadiável de uma contraproposta à política econômica e, especialmente, em relação à manutenção do quase intocável equilíbrio fiscal, em detrimento à priorização das
políticas sociais.
Por isso, 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,

uma vez que esta, de certa maneira e em
certo grau, garante a prioridade de investimento em Educação. Estudos comparativos demonstram que esta vinculação tem
sido positiva, mesmo considerados os eventuais desvios de aplicação cometidos nas

diferentes esferas públicas, e vem representando investimento diferenciado na
área educacional.
Não por acaso, apesar da resistência de setores significativos da área financeira 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 depois da promulgação da Constituição Cidadã de 1988. No entanto, este ganho corre o risco de ser dissipado pelas negociações pouco cidadãs que os governos estaduais vêm fazendo junto ao governo federal 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 Educação e da Saúde poderiam “sumir”, em função das negociações dos governadores
com o governo federal sobre a reformulação dos cálculos da aplicação dos recursos
na área social, no projeto de Reforma Tributária, quando então
estes cálculos passariam
a ser feitos após o desconto 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 ampliarmos os recursos hoje
disponíveis para o setor
educacional. Ou seja,
compreendemos que a
problemática do financiamento da educação
no país não se resolve
apenas com um aperfeiçoamento de aspectos
gerenciais ou com a diminuição/eliminação de desvios: é imprescindível o aporte de novos recursos.
Esta situação ficou mascarada com a implementação do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério), pois, com a bandeira da descentralização/municipalização do ensino fundamental, iludiu prefeitos e comunidades
sobre a sua pseudo democratização, sobre
a universalização do atendimento educacional 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 estado e seus municípios foram colocados
numa cartola, “balançados” bem
e...surpresa!! está estabelecida a igualdade

* Lisete Regina Gomes Arelaro – Professora. da Faculdade de Educação/USP (liselaro@usp.br)
** I Juca Pirama Camargo Gil – Doutorando da Faculdade de Educação/USP (jucagil@uol.com.br)
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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 financeiros federais seria feita, a menor possível, para não ficar claro demais e falsear
totalmente o discurso. E foi o que aconteceu. 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% vinculados à Educação eram considerados, do
ponto de vista jurídico, e para que não se
comprometesse a autonomia dos entes federativos, a máxima vinculação constitucional possível. Ou seja, definida a prioridade nacional – a Educação – como direito de
todos, por suposto os 25% reservados deveriam ser aplicados, sob a ótica do interesse maior da população, conforme as
necessidades específicas, e a critério de cada
uma das três esferas públicas: União/ Estado/ Município.
A partir da Emenda Constitucional 14/96, que criou o Fundef, um “passa 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 “Disposições Transitórias” e não no corpo da
Constituição – o Fundef estabelece uma
subvinculação de 15% para o ensino fundamental, ou seja, 60% do total dos 25%
já vinculados constitucionalmente para a
“manutenção e desenvolvimento do ensino” (art. 212 - CF/88).
Acreditamos que esta subvinculação 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 públicas com a Educação. Ou seja, sem condições de definir, de forma cidadã e justa, o
bom uso dos recursos de e para sua comunidade, ficam obrigados a seguir determinação federal que impõe, com petulância
ainda que com acerto, a possibilidade de
intervenção nos estados e municípios, caso
a norma não seja cumprida. Em compensação, não existe na Lei Maior nenhuma disposição legal que obrigue este mesmo cumprimento pelo governo federal, razão pela
qual as quase quinze ações judiciais, lideradas pelos partidos de oposição da época e
os sindicatos e associações nacionais que
reúnem profissionais de educação, propostas desde fevereiro de 1997, só foram julgadas, 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
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posições até aqui. Porém, “a” autora não
acredita na necessidade/pertinência da existência de Fundos no setor educacional, enquanto “o” autor, sim. Desta forma, a seguir apresentamos os argumentos favoráveis aos Fundos, que representam as idéias
do segundo autor, para, em seguida, expormos os pontos de vista da primeira autora, contrária aos Fundos.

Em defesa dos Fundos
Anteriormente à existência do Fundef, criado em 1996, pela estrita lógica federativa, os municípios e estados pobres permaneciam 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 estados 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 governo federal, em tese, repassar recursos adicionais para aqueles que mais necessitam,
com seus próprios recursos orçamentários.
Um estudante paulista não pode continuar
a ‘valer’ três vezes o que ‘custa’ um estudante piauiense. Por outro lado, acredita-se
que a questão educacional é uma problemática nacional e assim deve ser tratada. Se
se defende uma escola “unitária”, não podemos esperar que isto surja da ação isolada 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 fazêlo com qualidade, o que exige outros mecanismos de busca da igualdade.
Acredita-se que os Fundos podem
servir, justamente, para criar formas de redistribuição de recursos e para novos modelos de gestão. Assim, são potenciais alternativas 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 dinheiro”. O governo federal, através do Fundef,

fez exatamente o mesmo: “ou você (estado
e município) tem aluno de ensino fundamental regular em sua rede ou fica sem os recursos”. Daí a correria atrás dos alunos de 7 a 14
anos (gerando municipalização e/ou estadualização de matrículas por simples lógica
financeira), daí a inclusão oportunista de crianças de 6 anos ao ensino fundamental em
várias cidades, daí ao abandono da educação 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 decide o caminho a ser trilhado e como o faz.
Acredita-se na democracia, em especial
quando esta incorpora forte participação
popular na elaboração, implementação, fiscalização e avaliação de políticas. Tem-se a
convicção de que as melhores alternativas
não surgirão da cabeça de alguns ‘iluminados’ (de direita ou de esquerda) e sim da
elaboração coletiva, onde os ditos “especialistas” dialoguem, ensinem e aprendam
com(!) a população.
Os fundos, geridos através dos Planos de Educação (Estaduais, Municipais e,
desejamos, Nacional), podem e devem induzir ações menos desiguais. Não almeja-se aqui a uniformidade mas o estabelecimento de padrões mínimos definidos em
conjunto com os cidadãos. Não é possível
a existência de municípios que não possuam nenhum atendimento público em creche 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 suficientes, necessários e/ou possíveis de serem
investidos em Educação. Estas discussões,
em si, são democratizadoras, pois temos
melhores condições de saber como funcionam os mecanismos de captação, distribuição e gasto dos recursos educacionais. Neste sentido, sustentam esta argumentação os
posicionamentos da Undime (União dos
Dirigentes Municipais de Educação) e do
Consed (Conselho de Secretários de Estado da Educação) com forte teor crítico em
relação ao Fundef.
A proposta de Fundeb, elaborada
pela bancada federal do PT, em 2000, é imperfeita, deixando algumas lacunas. Isto se
dá pelo fato de sua elaboração ter ocorrido

FUNDEB

FUNDEF

Aumenta a vinculação federal = de 18% para 20%

Não há recursos novos

Vigência sem prazo definido

10 anos de vigência (até dezembro / 2006)

União é co-responsável pela EB

União só complementa custos do EF

Planos Estaduais e Municipais definem valores ($)

Decreto federal define valores custo-aluno ($)

Abrange Ed. Básica (EB=EI, EF, EM, EE e EJA)

Abrange Ensino Fundamental regular

Estabelece piso salarial

Há média salarial, não estabelecida previamente

80% para profissionais da educação

60% para magistério

100% dos recursos vinculados

60% dos recursos vinculados
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com pouca discussão, em especial junto aos
movimentos organizados. Porém, o Fundeb supera a lógica do Fundef, aponta formas e cria mecanismos para o surgimento
de uma nova concepção de gestão educacional. Defende-se o Fundeb tendo por pressuposto que nenhuma mudança substantiva ocorre pela simples inércia advinda de
alterações legais; acredita-se na mobilização social, na disputa e em diversos mecanismos de luta, ora sendo vistos como formas “ultrapassadas” de ação.
Com a tabela da página anterior, busca-se traçar as principais diferenças entre o
Fundef e a proposta original do Fundeb.

ARTIGOS
deb vincula estas definições a Planos Estaduais e Municipais de Educação, neste sentido induzindo a articulação entre a política
de financiamento educacional com os rumos gerais construídos com a participação
de amplos setores sociais.
O quinto ponto destacado no projeto do Fundeb é o resgate da concepção de
educação básica, conquistada pelos trabalhadores em educação na LDB (9394/96). O
Fundef manteve e aprofundou a nefasta
segregação entre níveis e modalidades de
ensino, acirrando a competição por recursos entre estes, privilegiando o ensino fundamental 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 favorecemos a socialização de problemas e soluções e não a disputa fratricida.
O sexto quesito a ser destacado significaria uma fenomenal conquista, em es-

Inicialmente, a proposta ataca o principal problema do financiamento educacional no país: a falta de recursos. Ao determinar 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“É necessária muita cautela para
te do Fundef, qual seja, a de que os
problemas de financiamento localique um dos pontos que
zavam-se exclusivamente no gerenhistoricamente representou um
ciamento incompetente das verbas
e não em sua escassez.
avanço nos gastos sociais,
O segundo aspecto a favor
notadamente na Educação – a
do Fundeb é o fato de não ser, em
sua raiz, uma política de curto pravinculação constitucional de
zo, como o Fundef foi originalmenrecursos
– não seja abolida das
te concebido. A vida curta do Fundef, vigorando por apenas 10 anos,
proposições governamentais,
inviabiliza aos gestores e à populapois, de certa maneira, garante a
ção buscarem políticas de longo
prazo, afinal, em dezembro de 2006,
prioridade de investimento em
tudo pode ser diferente: recursos
Educação.”
que chegavam deixariam de vir e...
o caos estaria instalado! Aqueles
municípios que criaram redes inteiras não receberiam mais os recursos que
pecial para os movimentos sociais que hisgarantiam a manutenção destas novas intoricamente buscam melhores condições
cumbências. O Fundeb seria perene, até
para a educação: o piso salarial nacional. O
nova reformulação constitucional.
Estado brasileiro vem se esquivando desta
O terceiro aspecto diz respeito à resdefinição, permitindo a existência de condiponsabilização da União para com a educações indignas para milhares de educadores.
ção básica. O papel atribuído ao governo
O Fundef não tocou nesta questão e, apesar
federal deixa de ser o de mero ‘manda-chudo discurso do governo federal quando da
va’ que dita regras e distribui migalhas, fitramitação desta lei no Congresso indicar
cando na cômoda posição de espectador das
um patamar mínimo (à época, R$ 300,00), a
venturas e desventuras de estados e munibalela não consta da legislação e nem se torcípios. Ele passa a ser co-responsável pela
nou realidade. O mais importante seria a
educação básica, o que é oposto à direção
indução para a existência de “sub-pisos”
tomada por Collor e Fernando Henrique
estaduais e municipais, obviamente em vaCardoso, em especial no que diz respeito à
lores superiores aos nacionais.
‘grana’ da educação.
A sétima alteração viria de uma duO quarto aspecto é uma grande inopla mudança: quantitativa e qualitativa. A
vação da gestão educacional. Atualmente
sub-vinculação mínima em gastos com pesas definições dos valores mínimos a serem
soal passaria de 60% para 80% e não soaplicados no Fundef ocorrem através de
mente os docentes seriam beneficiados,
decretos federais, sem consulta a ninguém
mas o conjunto dos(as) trabalhadores(as)
e desrespeitando até o débil dispositivo leem Educação. É primordial lembrar que o
gal para sua aferição. A proposta do FunFundef gerou a bizarra situação em que

apenas professores do ensino fundamental regular obtivessem certas vantagens,
enquanto colegas de educação infantil, ensino médio e educação de jovens e adultos, nas mesmas redes, com atribuições similares, vivendo os mesmos problemas,
ficassem de mãos abanando.
A oitava e última modificação prevista é conseqüência e pré-requisito para a
‘factibilidade’ de todas as demais: o Fundeb
abarcaria a totalidade dos recursos vinculados e não apenas 60%, como ocorre no Fundef. Para promover todas as alterações citadas 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 aferir o quanto ainda falta para alcançarmos
melhores patamares.
Como vemos, as alterações propostas pelo Fundeb vão muito além da simples troca da letrinha final. No entanto,
vale reafirmar, considera-se este mecanismo insuficiente para sanar a totalidade dos problemas de financiamento e/ou gestão educacional e, ainda,
imperfeita. Quanto a estas imperfeições, citaria três pontos: a ausência de
integração com a Educação Superior, a
utilização dos 20% de recursos vinculados do governo federal (seriam usados 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 relação com a essência política do Fundef.
Considera-se, desta forma, uma
proposta instigante que deve ser debatida
em profundidade e implementada sem pretensões salvadoras, exigindo diversas medidas complementares para uma mudança mais profunda na educação brasileira.

Aspectos discutíveis da Política
de Fundos
Historicamente, a criação de Fundos
Especiais – lembremo-nos dos Fundos previstos 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 destes níveis de ensino.
O primeiro Plano Nacional de Educação (1963), que propunha que, em 1970,
100% das crianças brasileiras estivessem
matriculadas no ensino primário de então
(1ª a 4ª séries do atual Ensino Fundamental), contava com a participação desses reSinteps
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cursos no “bolo” orçamentário para poder realizar, de forma ousada, a meta que
havia sido definida. Ou seja, os Fundos Especiais tinham como objetivo principal ajudar a viabilizar a diretriz educacional definida, 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 complementaridade 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 pioneiras de gestão descentralizada, em especial com uma expressiva participação
popular – e inédita, pois envolvia o próprio
usuário – propôs o Sistema Único de Saúde/SUS, como ficou conhecido, que estabelecia o atendimento universalizado da população e, em conseqüência, um custo unitário por exame/consulta realizado no Brasil, envolvendo inclusive a rede privada e
comunitária médico–hospitalar, para a consecução solidária da universalização do atendimento 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 atendimento (quantidade de cidadãos atendidos) é que a idéia de “reserva de verbas
orçamentárias” para o setor Saúde foi se
configurando.
E o resultado, hoje, para a população? Atrás de um discurso pseudamente
democrático e progressista de gestão descentralizada, com participação popular – a
proposta envolvia a criação de Conselhos
Populares de Saúde – e custo unitário nacional do atendimento básico em Saúde, conseguiu-se, além dos elogios do Banco Mundial, uma escandalosa privatização do atendimento em Saúde no Brasil.
Perguntamos: que segmento social, 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 (intermináveis) filas dos SUS? Que segmentos
da população vêm morrendo, sistematicamente, por falta de UTIs/ falta de vagas
para internação em geral/ precária higiene hospitalar/ falta de remédios nos Postos de Saúde?
A certeza da desqualificação do
atendimento médico hospitalar levou
operários, professores, profissionais liberais e os próprios profissionais da saúde –

nem os sindicatos ficaram de fora – à descrença de um atendimento “público”, agora, reconceituado e, portanto, não necessariamente estatal, de qualidade. O que temos hoje? Um atendimento “universalizado” ruim, destinado à população majoritariamente muito pobre do país.
É verdade, e é importante destacar isso, que os atendimentos e os procedimentos técnicos dos hospitais e unidades de saúde estatais são ainda (felizmente!) melhores que os dos hospitais privados que atendem pelo SUS. Mas não é
verdade, também, que mesmo com esta
proposta radical de redistribuição de recursos financeiros públicos, conseguiu-se
a desejável expansão e qualidade de atendimento em Saúde. Foi a vinculação constitucional de recursos para a área que estancou, sem dúvida, a sistemática redução 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 esferas públicas a sua co-responsabilidade
na implementação deste direito social.
Porque os educadores têm que fazer estas reflexões? Porque em uma área
social muito próxima a nós – a Saúde – a
política pública do “foco”, que tanto temíamos, já está em plena execução no
Brasil. Ou seja, na área da Saúde já admitimos, 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 mobilizar para “brigar” por um atendimento de
melhor qualidade (ou minimamente digno e respeitoso).
O Fundef, considerado pelo governo FHC exemplo inovador de política social que, nos termos de documento do MEC,
“articula os três níveis de governo, incentiva a participação da sociedade na fiscalização dos recursos e define prioridades para
que sejam atingidos os objetivos estratégicos de: promover a justiça social, promover uma política nacional de equidade, promover a efetiva descentralização e promover a melhoria da qualidade da Educação e
a valorização do magistério público”, não
passou de competente estratégia para
transferir aos municípios responsabilidades até então da União e dos estados, e
manter, ao custo mais baixo que for tolerável para as crianças pobres – e só para
elas – uma escola pobre. O velho lema
que os cínicos (pré/pós) liberais pregavam em políticas públicas (“aos pobres, a
pobreza”) vê-se consolidado através do
Fundef. Nunca o governo federal gastou, de forma tão competente, tão pouco
no ensino fundamental...
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As condições para que este fenômeno fosse realizado no Brasil são bem
conhecidas: 1º) um excelente trabalho na
mídia, que confundiu a população brasileira (“a revolução na Educação”/ “a escola
já está diferente”/ “ acompanhe os recursos 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 responsabilidade primeira – e nobre – dos municípios, 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 Desenvolvimento da Educação Básica – apresentado
como Projeto de Lei em meados de 2001,
pelo Partido dos Trabalhadores, e incorporado 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 definitivo, pretendendo-se que seja incluído no
corpo da Constituição e não mais nas Disposições Transitórias, o mesmo se constituiria em processo substitutivo aos procedimentos em vigor de elaboração dos orçamentos públicos. Ou seja, a vinculação dos
25% já não mais se constituiria em estratégia para que os e cada município e governo
estadual, a partir de esforço real e necessário, que traduzisse a concepção de "colaboração entre as esferas", consideradas e respeitadas a história, a cultura, as condições
financeiras e as especificidades locais e regionais, construíssem um plano comum e
solidário de atuação.
Ao propor a vinculação ao Fundeb
de 100% dos recursos vinculados à Educação, limita-se ou impede-se qualquer autonomia municipal ou estadual para definir
seus rumos. Acaba-se com a história da
Educação nas cidades e nos estados, pretendendo-se estabelecer – de novo por decreto! – 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 dividido" entre todos. Pergunta-se: um município de porte médio, que possui um Estatuto do Magistério, que vem sendo cumprido
e que prevê benefícios gradativos e permanentes aos seus profissionais de educação,
e que portanto oferece um patamar de remuneração e ganhos trabalhistas superior
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à média da maioria dos municípios ou estados, ficará impossibilitado de manter esta
diferença? Hoje, ainda que com dificuldades, mas com os supostos impostos e contribuições 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 Federativa? 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 aprovado pela população? Sofreria cortes, porque o custo de cada unidade escolar ou o
padrão (um pouco mais bonito) de construção não pode mais ser mantido, em função 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 progressivo de seus munícipes, se os outros municípios 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, elaborados com a participação da população e dos profissionais da área, poderíamos ter boas propostas de políticas
educacionais exeqüíveis e que melhor
atendessem aos interesses das diferentes comunidades e da Nação. Para isso,
não precisamos financiar a Educação
através de Fundos.
Uma boa reforma tributária,
que efetivamente exija uma contribuição mais significativa do capital financeiro é o que viabiliza a ação – insubstituível – de redistribuição de renda e
superação das desigualdades regionais e
da pobreza pelos governos estaduais e federal, numa República verdadeiramente federativa.
Pondere-se, também, que o estabelecimento de custo/gasto único para aluno
atendido, em todo o Brasil ou para cada
Estado, rebaixa as expectativas de investimento na área de Educação, como o próprio Fundef sobejamente demonstra. Que
secretário de Fazenda ou Finanças, após o
estabelecimento do custo mínimo, vai querer e, em conseqüência, liberar maiores investimentos na área educacional, que aumentem o valor pouco/muito de cada um
dos alunos matriculados na rede de ensino
respectiva?
Insistimos: não há experiência histórica na área de políticas sociais, de implementação de políticas ousadas e universalizantes, depois que um custo per capita estadual ou nacional tenha sido estabelecido.
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A ingenuidade do PL sobre o
Fundeb não incorpora o ensino superior 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 federal, dos atuais 18 para 20%, não prevê
a manutenção e a expansão da Educação Superior pública no Brasil.
Pretende-se com o Fundeb resolver questões de ordem quantitativas e qualitativas de toda a Educação Básica no Brasil, argumentando-se que a vinculação total dos recursos seria a melhor (única?) alternativa para viabilizar a escola de qualidade para todos, em toda a Educação Básica. É evidente que esta é uma simplificação
grosseira da questão da igualdade e eqüidade educacional, pois num passe de mágica teríamos estabelecido por decreto, a
suspensão da República Federativa, das
responsabilidades específicas dos entes
públicos e das especificidades regionais e

menos o Rio Grande do Norte e + o Estado do Pará/ Região Norte), que não possuíam condições para o pagamento do
mínimo a ser investido no ensino fundamental. 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 governo federal, sobre o quanto deveria ter sido
investido no ensino fundamental, já consome este bilhão.
Neste caso, não se pode pretender
que um eventual novo – e simplista – pacto
social dê conta desta nova proposta de gestão educacional.

Algumas conclusões
provisórias

Os autores concordam que é urgente a necessidade de se buscar novas
fontes de recursos financeiros para a Educação, seja através da criação de Salário
Creche – para dar conta do direito
social das crianças pequenas a um
atendimento educacional – seja
“Não haverá ensino de qualidade
através de vinculação de percentual das loterias, do Finsocial, do
para todos se não ampliarmos os
Imposto de Grandes Fortunas
recursos. Ou seja, a
(IGF), hoje fora das proposta de
Reforma Tributária. O aperfeiçoaproblemática do financiamento
mento dos mecanismos de gestão
da educação não se resolve
democrática também se impõe
como condição da qualidade eduapenas com um
cacional.
Assim, propomos avaliação
aperfeiçoamento de aspectos
anual do Plano Nacional de Edugerenciais ou com a
cação, e dos estaduais e municipais
que forem sendo aprovados – nos
diminuição/eliminação de
quais os aspectos do financiamendesvios: é imprescindível o
to da Educação sejam discutidos de
forma mais exaustiva, e por difeaporte de novos recursos.”
rentes segmentos da população.
Alguns aspectos, particularmente
os que se referem à publicização
locais. Não se considerou, como não se conde informações financeiro/contábeis que
sidera, em nenhum dos projetos apresenviabilizem a elaboração de estudos para
tados da Reforma Tributária, condições de
subsidiar a definição de valores do custoconstruir estruturalmente uma utopia que
aluno-qualidade, entendidos enquanto os
realize, a cada dia, uma sociedade mais justa
montantes financeiros necessários para a
e menos desigual.
consecução de uma educação com qualiPretende-se, repetindo a História e
dade, socialmente pactuada, precisam e
a fase do nacional-desenvolvimentismo,
podem ser colocados em prática, com urfazer da Educação o mote exclusivo “da regência.
volução” a ser desencadeada no País, e não
Propõe-se, também, a unificação dos
um dos direitos sociais que, a partir de um
Conselhos de Educação, de caráter delibeProjeto mais global, gere um desenvolvirativo, normativo e/ou consultivo (munimento pessoal e da Nação.
cipais, estaduais e nacional) com os ConseA discussão sobre o eventual aporlhos Gestores (hoje, o do Fundef), e os de
te de 1 bilhão de reais, que a diferença de
Alimentação Escolar para evitar discussão
18 para 20% dos recursos federais vinculapulverizada da questão educacional, facilidos traria – caso, eventualmente, consetando uma melhor avaliação das políticas
guisse ser aprovado este aumento da vineducacionais implementadas. Neste senticulação federal – representa quase o dodo, faz-se urgente a criação de mecanismos
bro do que o governo FHC investiu na
legais impedindo que os representantes do
complementação de recursos para os oito
Poder Executivo presidam estes Conselhos,
estados (todos os da Região Nordeste,
pois os mesmos têm, entre suas atribuições,
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a fiscalização da atuação deste Poder, como
é o caso dos Conselhos de Educação (municipal, estadual, do Fundef, de Alimentação
Escolar...). São providências simples que podem incentivar e prestigiar uma autonomia
crescente destes Conselhos, e, nesta condição, expressarem, de fato, uma gestão democrática.
No entanto, a política educacional
adotada pelo novo governo não tem caminhado 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 substantivamente diferente. É claro que é mais interessante distribuir, de forma pulverizada, mas
direta, recursos públicos, pois o fisiologismo político nos ensina que esta dinâmica
de distribuição sempre rende bons dividen-
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dos. Mas, para o futuro do País, que se pretende 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 aprofundamento 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 histórico de um governo, que se pretende popular e democrático.
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