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Apresentação
A Diretoria do Sinpro-Rio acertou ao escolher como tema do seu 9º Congresso a educação em nosso país - a análise do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do governo Lula.
Foram 268 delegados eleitos por cerca de 4.500 professores de 176 instituições de ensino que, em
sua maioria, participaram das atividades congressuais.
Precedido de um seminário sobre o PDE, realizado nos dias 29/9, 3/10 e 5/10, o 9º Consinpro se
constituiu no maior e mais participativo Congresso da história do Sinpro-Rio. A Revista Sinpro-Rio
publica uma síntese de cada exposição feita no Seminário de Educação e das intervenções feitas
durante o congresso. Reproduzimos também o Regimento Interno aprovado em sua plenária inicial,
bem como o texto final, as bandeiras de luta e as moções, estas aprovadas na plenária final.
O 9º Consinpro reafirmou alguns princípios históricos defendidos pelo Sinpro-Rio ao longo da
sua história, tais como o papel estratégico que a educação desempenha no processo de luta pela
construção de um projeto autônomo e progressista de nação. Tal projeto deve ter como centralidade
a escola pública - gratuita, laica, de qualidade e emancipadora - para toda a população, cabendo
à educação privada um papel suplementar no Sistema Nacional de Educação, como concessão
do Estado, conferida em função das necessidades sociais. Além desse tema, o 9º Consinpro se
manifestou de maneira incisiva, aprovando por unanimidade a organização da campanha lançada
pela Contee contra a “Mercantilização da Educação” e contra a abertura descontrolada ao capital
internacional nas instituições de ensino superior privado.

Solenidade de abertura do 9º Consinpro com a participação
dos professores Edson O. Santos (diretor do Sinpro Niterói),
José Monrevi (ex-presidente do Sinpro-Rio), Francilio Paes
Leme (presidente do Sinpro-Rio), Selma Rocha (consultora
na área da educação e ex-secretária de Educação de
Santo André - SP) e Denise Motta (secretária nacional de
organização da CUT)
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Acreditamos que com esta publicação damos o primeiro passo na implementação das bandeiras
de luta aprovadas no 9º Consinpro e que a diretoria, a militância sindical, os delegados, enfim, todos os educadores, terão em mãos mais um instrumento que poderá contribuir com as reflexões e
encaminhamentos das nossas lutas.
Agradecemos: aos funcionários do sindicato, que se esforçaram para recepcionar, da melhor maneira possível, os mais de duzentos delegados presentes; às entidades presentes: Cut Nacional,
Contee, Feteerj, Sinpro-Niterói, Sinpro-Costa Verde e Sinpro-Petrópolis; e àqueles que enviaram suas
mensagens de saudação.
O 9º Consinpro ficará na história do Sinpro-Rio como parte da grande virada dada pela entidade
a partir da vitória obtida pela atual diretoria nas eleições de agosto de 2005, reafirmando nossos
compromissos com a renovação, a competência, a ética e o trabalho.
Um fraternal abraço e viva o Sinpro-Rio!
Francilio Paes Leme
Presiedente do Sinpro-Rio e Coordenador-Geral do 9º Consinpro
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Metodologia

H

á um ano, quando começamos a planejar e
organizar o 9º Consinpro, a idéia central era
de que este deveria ser um congresso especial,
mais do que o encontro de lideranças já cristalizadas em setores organizados da categoria. Este
deveria ser o congresso de toda a categoria, um congresso
que abrangesse este novo perfil, estes novos companheiros
que aumentaram em mais de cinqüenta por cento nosso
quadro social.
O 9º Consinpro incluiu tanto questões pertinentes à
vida sindical quanto temas gerais de interesse da sociedade
brasileira. Na conjuntura atual, a reflexão sobre o Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE) se impõe como o
tema que melhor pode orientar os professores na luta pela
construção de uma escola democrática e de qualidade. O
congresso reuniu mais de duzentos e cinqüenta professores
e teve como temário: análise do PDE; dimensionamento do
impacto das políticas públicas no setor privado da educação; mobilização da categoria para a campanha pela regulamentação da educação privada no Brasil.
Nesta edição do Consinpro, os delegados eleitos participaram gratuitamente do “Seminário de Educação: PDE”,
que se realizou nos dias 29 de setembro, 03 e 05 de outubro, com o objetivo de subsidiá-lo.
Neste seminário, debateu-se o PDE proposto pelo
governo federal, reunindo mais de duzentos professores,
contando com a participação de palestrantes especialistas
em educação e representantes de instituições políticas tais
como: MEC, Contee, Cut-Nacional e Feteerj. O seminário
teve como objetivos: analisar as ações do plano, destacando
suas implicações na estrutura educacional do país e, mais
especificamente, nas condições de trabalho do professor;
apontar as possíveis transformações que ocorrerão no cotidiano escolar - da administração à sala de aula - e o papel
dos trabalhadores em educação nas ações apontadas pelo
plano; fomentar, na categoria, o debate sobre o PDE, estimulando e capacitando os agentes do processo educacional

para o debate e implementação do Plano no sistema educacional brasileiro.
Como metodologia de trabalho, adotamos a seguinte
estrutura: o seminário correu paralelamente ao 9º Consinpro, somente com duas mesas redondas e uma palestra com
os temas: “A esperança e o fato: políticas públicas para a
educação”, com André Lázaro (MEC), Madalena Guasco
(Contee) e Creso Franco (Puc-Rio), no primeiro dia; “Uma
história de projetos” e “ O PDE na conjuntura nacional”,
com Ana Waleska (Puc-Rio) e Jamil Cury (Puc-MG), no segundo dia; e, no terceiro: “A educação democrática”, com
Ralph Bannell (Puc-Rio).
No 9º Consinpro, organizamos três plenárias e uma
tarde de trabalhos de grupos. No primeiro dia, com as
presenças da Profª. Selma Rocha (consultora na área da
educação e ex-secretária de Educação de Santo André - SP)
e de Denise Dau (Cut-Nacional), tivemos a abertura do 9º
Consinpro e a aprovação do seu Regimento Interno. No
segundo dia, pela manhã, houve a apresentação e defesa
das duas teses inscritas no congresso e a aprovação da tese
da diretoria como tese guia. À tarde, formaram-se os grupos de trabalho que, seguindo as orientações da Comissão
Coordenadora do Congresso e o Regimento Interno, aprovado no dia anterior, debateram as propostas da tese guia
e buscaram consenso ou, na falta deste, através de votação,
fizeram as alterações e/ou contribuições para as bandeiras
de lutas do Sinpro-Rio. No terceiro e último dia, procedeuse à Plenária Final, em que a Relatoria Geral do Congresso
apresentou os resultados dos trabalhos de grupo do dia anterior e submeteu-os à apreciação e à votação. Com aprovação do documento final, encerrou-se o 9º Consinpro, o
maior de todos já realizados, tanto em números absolutos
de professores/delegados eleitos, quanto de repercussão em
mais de cento e setenta estabelecimentos de ensino da rede
privada de nossa base, com mais de três mil e quinhentos
professores assinando as listas de presença em assembléias
eleitorais de delegados.

Números

Delegados aprovam o Regimento do 9º Consinpro, no auditório da Associação Brasileira de Imprensa (ABI)

NÚMEROS DO 9º Consinpro
Delegados inscritos

268

Votantes para delegados

3.431

Observadores

13

Entidades sindicais presentes

6

Mulheres

126

Homens

142

Estabelecimentos

176

NÚMEROS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO: PDE
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Inscritos

266

Mulheres

160

Homens

106

Palestrantes

6
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Educação efetiva
O Secretário da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), André Lázaro pautou sua
argumentação no que diz serem os dois grandes argumentos
do PDE: o conceito de visão sistêmica da educação, que põe
um fim ao isolamento, à fragmentação entre os segmentos do
ensino do infantil ao superior; e a necessidade de enxergar
a educação no território, observando o desempenho educacional por região, através de arranjos educacionais locais e
regionais que induzam à responsabilização dos gestores e ao
comprometimento da sociedade em torno da melhoria dos
indicadores. Lázaro explicou que é preciso enxergar o fluxo
do processo educativo do país, acompanhando as crianças
desde o acesso à escola, a sua permanência e a checagem para
saber se houve sucesso ou não; e que “é preciso preparar o
jovem para o mundo do trabalho e fazer com que, depois, ele
continue buscando um aperfeiçoamento como um todo”.
Em suas considerações finais, o palestrante frisou que os
conceitos do PDE vão contra as indústrias da reprovação e
da aprovação automática e têm como objetivo garantir o
direito à aprendizagem no Brasil.

Por um projeto educacional

Seminário de

Educação
8 • Revista Sinpro-Rio • www.sinpro-rio.org.br

A professora Madalena Guasco defendeu que um projeto
educacional tem que estar articulado a uma política de Estado, a um projeto econômico de nação e ao desenvolvimento;
“Hoje, falta articulação ao ensino brasileiro. O nível fundamental está com um sistema, o médio está com os estados e
a educação superior é responsabilidade do governo federal.
Sem uma organização sistêmica, não haverá efetivamente um
plano”, comentou. A palestrante apresentou dados comparativos com as metas do PNE, que em 2008 completará dez anos
sem que várias de suas metas tenham sido atingidas, e analisou
algumas ações diferenciadas do PDE, como o “Brasil Alfabetizado”, as salas multifuncionais e a inclusão digital. Listou,
como aspectos positivos, as ações propostas para a educação
superior, a educação profissional e a Universidade Aberta;
“essas, sim, são questões efetivas de um plano de educação,
pois podem estar articuladas à formação de jovens capazes
de responder às demandas para o desenvolvimento do país”.
Quanto aos aspectos negativos, incentivos fiscais e certificado
de quitação de dívida para instituições privadas foram postos
em pauta. A professora também destacou como uma iniciativa
válida a procura de centralização do foco na qualidade através
da construção de instrumentos para aferição de nível.
A conferencista avaliou como problemáticas a formação
dos professores, o piso salarial da classe, a ampliação do
ensino à distância e as reformulações curriculares das universidades, e destacou como uma deficiência grave nas questões
centrais do financiamento o fato de se ter como base de
sustentação financeira o FUNDEB. “O PDE deveria propor
jornada integral em um estabelecimento de ensino, para fixar
os professores nas escolas. Seria importante também destinar
50% dessa carga horária para que o profissional participasse

André Lázaro • Secretário de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade do MEC, formado em letras,
mestre e doutor em comunicação e cultura pela UFRJ.
Madalena Guasco • Coordenadora Geral da CONTEE,
doutora em Educação: História, Política, Sociedade
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

da gestão escolar, da elaboração do projeto pedagógico, das
reuniões de colegiado, entre outras atividades”, afirmou
Madalena. Em suas considerações finais sobre o PDE, a professora analisou que não há articulação entre os projetos educacional, político e econômico; que não está clara a relação
política com um desenvolvimento nacional, e que persistem
muitos elementos da campanha “Todos pela Educação”; e
concluiu dizendo: “Temos muita luta pela frente”.
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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Estímulos à educação
“Políticas de incentivo” foi o tema posto em pauta pelo
professor Creso Franco, que mostrou alguns prós, como a
democratização da informação e a recompensa pelos resultados, e contras, como a rotulação de situações problemas
e a possibilidade de dividir educadores. Analisando experiências internacionais, o conferencista constatou a existência de um processo que passa pela avaliação, um relatório,
uma intervenção, um ranking e, então, a remuneração; mas
revelou que investimentos não são sinônimos de sucesso
sempre. Sobre a premiação financeira criada pelo governo
do Rio de Janeiro para alunos que tirarem a maior nota em
todas as matérias ao longo do ano letivo, o professor afirmou que somente 1% da população teria alguma chance
de brigar por esse prêmio e que esse novo incentivo pode
diluir o antigo, que era “estudar e aprender é bom para a
sua vida”, aumentando assim a evasão escolar. Creso disse
que há expectativa de uma nova geração de políticas educacionais que tenham mais incentivos baseados em avaliação, mas não há garantia que funcione no Brasil e é preciso
conhecê-las melhor para que políticas de incentivo não se
tornem o centro da política educacional. Finalizando sua
apresentação, o professor avaliou o PDE como uma política muito fluida e afirmou: “incentivos podem ser interessantes, mas, cuidado, porque também podem ser muito
perigosos”.

Ana Waleska • Mestrado em Educação
e doutora em Educação pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
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Plano de Desenvolvimento
da Educação, por Jamil Cury

Jamil Cury • Mestrado em Educação: História,
Política, Sociedade e doutor em Educação: História,
Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.

I • Conduziram a um retrato da escola brasileira cuja realidade
não poderia ser mais tolerada:

Creso Franco • Mestre em Educação pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado
em Educação - University of Reading.

Um resgate educacional,
por Ana Waleska
A palestra centrou-se nas políticas de qualificação dos
professores, desenvolvidas pelo MEC, através do INEP, entre
os anos de 1952 e 1964. Ao longo desses anos, o INEP, sob
a direção de Anísio Teixeira, ocupou um lugar absolutamente
central no âmbito do MEC, tendo se constituído no principal
órgão de intervenção nos sistemas de ensino, especialmente
no ensino primário. Buscou-se demonstrar como a questão da
formação dos profissionais de ensino - articulada à proposta de
reconstrução da educação “comum” do homem brasileiro (pela
via da escola primária redefinida e ampliada) - foi, efetivamente,
o eixo que norteou todo o conjunto de iniciativas desenvolvidas
pelo órgão durante esse período. Tais iniciativas configuraram
uma política de formação do “magistério nacional”, que pressupunha e buscava promover uma autêntica “refundação” do
lugar do professor (Freitas, 2005). Uma política, a um só tempo,
nacional, porque empenhava, através do INEP, o próprio Ministério da Educação, a quem se atribuía a “assessoria técnica” e o
necessário respaldo financeiro, e regional, pois buscava adaptarse às características e necessidades de cada região, através da
rede constituída pelos centros regionais de pesquisa e de treinamento de professores. Apesar das tentativas de incorporação
destas políticas aos sucessivos planos de desenvolvimento da
educação elaborados durante a primeira metade dos anos 1960,
elas foram interrompidas com o golpe militar de 1964, que demitiu Anísio Teixeira, “ a bem do serviço público”, dos cargos
que ocupava. O que surpreende é o apagamento da memória
deste amplo programa de ação, que se traduziu, muitas vezes,
na dispersão e mesmo destruição de parte da documentação
que nos permitiria reconstruí-lo. Sem dúvida, isto se deveu, em
grande parte, ao fato de que seu idealizador se tornou “persona
non grata” do governo militar, com todas as conseqüências que
este fato trouxe para a sua vida pessoal e pública. No entanto,
se a memória oficial procurou apagar da história da nossa educação esse conjunto de iniciativas e se as políticas se orientaram
em uma outra direção (mesmo que, às vezes, incorporando,
contraditoriamente, elementos dessas mesmas políticas que se
pretendia anular), cabe a nós hoje resgatá-las. Como dizia Anísio Teixeira, a história, para o educador, é profundamente útil,
pois é ela que nos permite acumular experiência e não, sistematicamente, recomeçar a cada vez do zero.

• A sistemática realidade manifesta nas estatísticas da educação em geral e nos seus dois níveis, da educação básica em
especial, mais diretamente ao Ensino Fundamental e dentro
desse os seus anos iniciais;
• A consciência de um processo de produção, historicamente
comprovada, de uma educação seletiva e elitista, que excluiu
da educação escolar camadas majoritárias da população;
• A consciência da importância da educação em uma sociedade globalizada em que a ciência se incorpora, de modo
galopante, ao mundo macro ou micro da produção;
• A luta incessante dos profissionais do ensino por melhores condições de ensino/aprendizagem, inclusive em seus
salários;
• A pouca efetividade do Plano Nacional de Educação pelo
veto ao financiamento e a sistemática omissão dos cofres da
União na devida complementação aos entes federativos e;
• A política de descontinuidade administrativa nas políticas
educacionais dos governos estaduais e municipais.
Por outro lado, a Constituição da República de 1988
(CR/88) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) conferem uma tal relevância à educação que a eleva
à categoria de princípio e de direito social (art. 6º da CR/88)
articulando-a com a proteção à cidadania e com a dignidade
da pessoa humana (art. 205 e 3º da CR/88). Tal categorização
de princípio e de normas gerais não são meros discursos declaratórios. Eles pedem por uma efetivação própria dos direitos
e da justiça social. Em capítulo próprio da educação, pode-se
ler no Art. 206, VII da Constituição da República de 1988:
Art. 206. (*) O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
VII - garantia de padrão de qualidade.
A Emenda Constitucional n. 53/06 cria o Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais do Ensino (FUNDEB) e repete o que já estava previsto na Emenda Constitucional 14/96 assinalando,
textualmente, a necessidade de um padrão de qualidade de
ensino nacionalmente definido.1
Ainda a Constituição, no art. 214, explicita que a melhoria da qualidade do ensino é um dos objetivos maiores do
Plano Nacional de Educação.
As Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei n. 9.394/
96, que, entre outras funções, terá de explicitar os artigos
constitucionais, vai pontuar 10 vezes o termo qualidade, seja
como padrão de qualidade, padrão mínimo de qualidade, avaliação de qualidade, melhoria da qualidade, aprimoramento
da qualidade e ensino de qualidade.2 Além de repetir, no art.
3º , IX, o disposto no artigo supra-citado na Constituição.

Também o art. 67 da LDB proclama a necessidade de
aperfeiçoamento constante dos profissionais do ensino seja
por padrões salariais, seja pela formação continuada como
dever dos poderes públicos.
Por outro lado, esse padrão de qualidade necessita contar com algum parâmetro de referência até para se ter uma
certa verificabilidade de resultados no âmbito do que é a
finalidade das instituições escolares. Daí a necessidade da
avaliação mais próxima da realidade.
Perante esse horizonte de princípio e de direito e diante
de uma realidade educacional precária, justifica-se a existência de um Plano de Desenvolvimento da Educação, mas que
seja plano nos quais compareça diretrizes, fundamentação,
metas, objetivos e recursos. O Plano Nacional de Educação,
lei n. 10.172/01, contém esses elementos, menos o último o
que lhe determinou uma espécie de teto sem alicerce.
(*) Emenda Constitucional Nº 19, de 1998
1
Tal dispositivo posto no FUNDEF reaparece 4 vezes tanto na Lei 9.424/
96 e 9 vezes na MP 399/06.
2
Cf. Art. 3º , IX; art. 4º. IX; art. 7o. II, art. 9o.,VI; art. 47, par. 4o.; art. 70, IV;
art. 71, I; art. 74; art. 75, caput; par. 2o da atual LDB.
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II • As medidas do PDE, recentemente lançadas pelo go-

verno, não são propriamente um plano, mas aponta para
múltiplas medidas para todas as etapas da Educação com
recurso de 8 bilhões até 2.010. São 47 medidas de pesos e
tamanhos distintos e variados. Dele consta 1 emenda constitucional ( a do FUNDEB), a lei n. 11.494/07 (do FUNDEB), 3 projetos de lei ordinária, 7 Decretos presidenciais,
8 Portarias Normativas do MEC, 7 Portarias Normativas
Interministeriais, 6 Resoluções e vários Editais licitatórios.
O Plano possui uma lógica de ação dirigida para a educação básica e, mais especificamente, para o ensino fundamental para o que pretende fazer uso do enorme acervo de
dados do INEP.
O Plano tem um registro marcadamente administrativo, variado, reunindo medidas de pesos mui diferentes.
Nesse sentido, ele focaliza enfaticamente a relação União
- Municípios fazendo o entrelace entre metas /resultados/
avaliação/recursos.
O Plano não tem uma Exposição de Motivos ou uma
Introdução que lhe dê a clareza do horizonte e a base dos
princípios. Certamente isso propiciaria o entendimento de
como o PDE se entrelaça com o FUNDEB, com a LDB e
com o PNE. Mas nele pode-se perceber um néo-protagonismo do MEC em que se define melhor a assistência técnica
e financeira da União e busca envolver em compromisso
recíproco os entes federativos por meio de parcerias ou
convênios.

III •

O impacto sobre a Educação Básica, dado que do
PDE constam a Emenda Constitucional n. 53/06 e a Lei n.
11.494/07, será tão grande quanto estes instrumentos jurídicos forem efetivados. E como ambos estão apensos à vinculação de recursos na própria Constituição, é de se esperar
que haja avanços quanto à ampliação do ensino médio e da
educação infantil bem como em outras modalidades como

a Educação de Jovens e Adultos. Outros instrumentos do
PDE ainda dependem de aprovação congressual, especialmente o piso salarial docente nacional e, como iniciativa
congressual, o projeto de carreira docente.
Outro ponto significativo do PDE é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O IDEB se compõe
do Censo Escolar + SAEB + ANEB + Base de dados do
INEP. Assim ele é a expressão do Rendimento Escolar (taxa
de aprovação, reprovação e abandono) + Desempenho nas
Avaliações (SAEB nos Estados e Prova Brasil nos Municípios) em que se poderá verificar o fluxo e a aprendizagem.
A Meta política do IDEB é chegar ao bicentenário da Independência do Brasil (2022) com a nota 06 em 15 anos, nota
que é a da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) numa escala de 0 a 10. Hoje a
escala brasileira varia de 0,3 a 6,8 (só em 33 municípios)
e a média geral é de 3,8. O IDEB resultará de um pacto
denominado Compromisso de Todos pela Educação (28 tópicos) tendo como base 200 municípios que, no algoritmo
do INEP, obtiveram as melhores pontuações nas avaliações
de aprendizagem. Espera-se que, com o apoio da assistência
técnica e financeira da União, se possa recontextualizar junto aos Municípios aderentes as políticas exitosas desses 200
municípios.
Os resultados obtidos, então, passarão por esse Índice
dele resultando reforço para os que demonstrarem insuficiência e mais recursos para os que atingirem as metas
pactuadas. Projeta-se o valor de 1 bilhão reais para dar a
partida inicial dessa medida já em 2007. O foco será nos
municípios.
O passado desses Planos não os recomenda, seja porque careceram de recursos prometidos, seja porque pouco
dialógicos com os principais sujeitos do ensino. De todo o
modo, ele representa um fio de esperança para uma relação
federativa mais consistente e para um papel mais diretivo

da União com compartilhamento e responsabilização coletivos por parte dos agentes públicos.
Restrições à “Provinha Brasil” (vai dar o óbvio!) são
compartilhadas por muitos educadores e pesquisadores e
desconfianças quanto ao setor econômico dos governos são
procedentes. E há sempre a tradicional continuidade da
descontinuidade de governos e programas.
O Plano, se houvesse sido montado com audiências prévias a quem hoje se interessa efetivamente pela educação,
ganharia em legitimidade. Legitimidade que poderia crescer
se dele fizesse parte substantiva dimensões pedagógicas.

Emenda Constitucional
EC n. 53/06: Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Ensino (FUNDEB)

Leis
1. Lei n. 11.494/07: Regulamentação do Fundeb
2. Lei 11.487/07: incentivo à inovação tecnológica e de
incentivos fiscais para a pesquisas.
3. Lei n. 11.502/07: Nova CAPES

Projetos de Lei
1. Altera a Lei n. 10.260/01 - FIES
2. Altera a Lei do Estágio Supervisionado
3. Institui o Piso Salarial Profissional Nacional (PL 619/07).
Regulamenta o art. 214 da CF/88.

Decretos
1. Decreto n. 5.800/06 : dispõe sobre a Universidade Aberta do Brasil.
2. n. 6.092 - Auxílio de Avaliação Educacional (AAE), para
servidor que participe de avaliações institucionais do INEP/
CAPES. - Tabela de Valores
3. n. 6.093 - Brasil Alfabetizado.
Para Estados e Municípios com alto índice de analfabetismo por meio de assistência técnica e financeira. Adesão
dos entes federativos + Selos de Certificação + Atingimento de Metas. As IES são chamadas a essas parcerias de modo
a acionar, pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), 1.000
pólos de formação docente no país. Quatro (4) modalidades de bolsas. Prioridade - Nordeste.

Delegados do 9º Consinpro participam do Seminário de Educação
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4. n. 6.094 - Compromisso de Todos pela Educação (28
diretrizes) - Plano de Ações Articuladas (PAR)/Regime de
Colaboração/ Adesão/Metas.
O foco é a gestão, sobretudo em municípios que não
contam com competência técnica sequer para apresentar
projetos de candidaturas a programas extras do FNDE que
exigem convênios para as linhas de incentivo. Aberto a todos os municípios, cada um deles terá uma meta a cumprir,

apoiado por técnicos (80) que, em grupos de 2, em 2 dias,
deverão auxiliar os gestores locais a construir e perseguir a
sua meta.
As diretrizes do Compromisso de Todos pela Educação
se basearam nos 200 municípios que, no algoritmo do
INEP, obtiveram as melhores pontuações nas avaliações de
aprendizagem.
Resultados serão medidos por meio de um Índice: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
O IDEB se compõe do Censo Escolar + SAEB + ANEB
+ Base de dados do INEP. Assim ele é a expressão do Rendimento Escolar (taxa de aprovação, reprovação e abandono)
+ Desempenho nas Avaliações (SAEB nos Estados e Prova
Brasil nos Municípios) em que se poderá verificar o fluxo e
a aprendizagem. A Meta política é chegar ao bicentenário
da Independência do Brasil com a nota 06 em 15 anos, que
é a da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) numa escala de 0 a 10. Hoje a escala
brasileira varia de 0,3 a 6,8 (só em 33 municípios) e a média
é de 3,8. Projeta-se o valor de 1 bilhão reais para dar a
partida inicial dessa medida já 2007.
O foco, contudo, será nos municípios e no 4º ano do
ensino fundamental para ampliar a meta para um índice de
até 8,1.
5. n. 6.095 - IFETs (CEFETs + ETFs +EAFs) por projetos
de lei, multicampi no mesmo Estado.
6. n. 6.096 - Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais com ampliação do acesso e permanência na graduação. Adesão/apoio. Meta: em 5 anos atingir 90% sob
a relação de 1 professor para 18 estudantes. Em 10 anos:
dobrar número de estudantes da graduação.
7. n. 6.097 - decreto técnico relativo a dispositivos de outros decretos.

Portarias Normativas do MEC
1. n. 09 : PNLA: Fornecimento de Livro Didático para
Brasil Alfabetizado - articulação com EJA.
2. n. 10: Provinha Brasil : Avaliação da alfabetização dos
anos iniciais do Ensino Fundamental.
3. n. 11: Comissão Organizadora da Conferência Nacional
de Educação em 04/08. 16 membros.
4. n. 12: Formação Continuada para Educação Especial.
5. n. 13: Acesso ao currículo para Portadores de Necessidades Especiais: mobiliário, informática = Sala de Recursos
Multifuncionais.
6. n. 14: INCLUIR : acessibilidade para Portadores de
Necessidades Especiais do Ensino Superior: sítios, portais,
avaliações.
7. n. 27: institui o Plano de Desenvolvimento da Escola.
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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8. n. 46 : Censo Escolar; EducaCenso; Internet, Dados
individualizados de alunos das escolas.
9. n. 184/07: Associada ao Decreto n. 5.800/06 (UAB).
EAD para formação inicial de professores sem graduação
e formação continuada. Equipamentos eletrônicos e pontos
de acesso na Internet.

Portarias Normativas Interministeriais
1. n. 15 : projeto Olhar Brasil - pessoas com problemas
visuais. MEC/MS
2. n. 16: Saúde nas Escolas: prevenção de doenças profissionais: LER, Burn-Out MEC/MS
3. n. 17 : Atividades sócio-educativas no turno inverso escolar com ampliação de espaço e tempo educativos - MAIS
EDUCAÇÃO - Fórum Coordenador: MEC/ME/MDSCF/MC
4. n. 18: Acesso e Permanência na Escola de Pessoas com
necessidades educacionais especiais beneficiárias da prestação continuada da Assistência Social. MEC/MDSCF
5. n. 19: Quadras Esportivas e Estrutura Esportiva em espaços escolares. MEC/ME
6. n. 20: Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD):
política industrial, tecnológica e de comércio. CAPES/
CNPq/FINEP - MEC/MCT
7. n. 22: Professor Equivalente - gestão de um banco de
dados para vagas em IFES face à referência de 1 professor
equivalente. MEC/MPOG

Resoluções
1. n. 03 - FNDE - compra de veículos para transporte escolar. Até 2.500 veículos. Base de 300 milhões sob BNDES
2. n. 02 - FNDE - Livro Didático para o Ensino Médio.
3. n. 04 - FNDE - Plano Nacional de Bibliotecas Escolares
4. n. 05 - FNDE - Biblioteca para o Ensino Médio
5. n. 06 - FNDE - 800 milhões para, em 4 anos, financiar
equipamentos para a Educação Infantil.
6. n. 09 - FNDE - IDEB bem sucedido ---- mais Dinheiro
Direto na Escola.
7. n. 12 - FNDE - Diretrizes para EJA
8. n. 13 - FNDE - Procedimentos para Brasil Alfabetizado
9. n. 18 - FNDE - Livro Didático Para a EJA
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Vários
• Termo de autorização: FNDE + FJN: Coleção Educadores.
27 educadores brasileiros + 30 educadores internacionais.
• Chamada Pública: criação de 150 ETFs em 150 cidades
- pólo em 4 anos.
• Edital de pré-qualificação: tecnologias educacionais para
qualificação da Educação Básica do ponto de vista teórico e
instrumental. (cf. Lei n. 11.195/05)
• Parceria Público-Privada: Olimpíada da Língua Portuguesa. MEC/Fundação Itaú.
• Bolsa Institucional de Iniciação à Docência - PIBID
• Literatura para todos: concurso para escritores em vista
de jovens recém alfabetizados
• Consolidação do ProDocência
• Projetos de Extensão (ProExt)

IV • Comentários:

O Plano possui uma lógica de ação dirigida preponderantemente para a educação básica e, mais especificamente,
para o ensino fundamental. Para tanto pretende fazer uso
do enorme acervo de dados do INEP.
O Plano tem também um registro marcadamente administrativo, variado, reunindo medidas legais de pesos mui
diferentes e de objetos muito específicos. Algumas medidas
visam à compra de computadores, veículos de transporte,
óculos para pessoas com limitação visual e provisão de luz
elétrica. Nessa direção, ele focaliza mais a relação União
- Municípios do que União - Estados, fazendo um entrelace
entre metas /resultados/ avaliação/recursos.
A melhoria da qualidade tem que contar com uma política que conjugue o diagnóstico de avaliações com metas
e resultados apoiados em recursos financeiros e técnicos.
Nesse sentido, é preciso se perguntar se o PDE traz dinheiro
novo para o orçamento permanente da educação. Afinal,
expansão sem recursos implica em frustração de vagas e de
desempenho. Mas essa avaliação dos recursos é insuficiente.
A melhoria também depende de investimentos no ambiente
escolar que considerem as condições ambientais da escola,
as condições salariais, de carreira e de vida dos docentes e a
situação real das famílias. Com essa base material é possível
investir na construção coletiva de um projeto pedagógico
que envolva o conjunto dos docentes, seus órgãos colegiados e, quando pertinente, a comunidade familiar.
A melhoria da qualidade também depende de uma formação inicial consistente dos professores dada em instituições qualificadas e que possa se prolongar nas exigências de
uma formação continuada.
E não se pode esquecer que, na maioria dos países da
OCDE, o que vige é a jornada escolar de tempo integral em
que tanto a educação infantil quanto o ensino médio possuem uma oferta quase universalizada no que no Brasil se
chama pré-escola e no ensino médio. E a oferta em creches
é muito significativa.
Certamente, se houver uma integração articulada com
as medidas trazidas pelo FUNDEB, pelo piso nacional e
pelo plano de carreira, esse conjunto de medidas poderá
significar um avanço para a educação básica.
Concomitante a isso, será fundamental a presença e

atuação dos Conselhos de Controle Social e Financeiro do
FUNDEB como lugares de acompanhamento das medidas
anunciadas seja pelo PDE, seja no FUNDEB.
A Conferência Nacional da Educação, prevista para
2008, será uma boa oportunidade para uma primeira avaliação, para eventual correção de rumos e aperfeiçoamento
das medidas. Entre essas deve-se apontar que, entre os
municípios com baixo desempenho, não se pode esquecer
que temos no interior dos grandes municípios situações
(periferias) que beiram são iguais ou piores aos dos 1000
municípios consignados.
Entretanto, o Brasil, em matéria de educação escolar, oscila
entre um duplo horizonte do ponto de vista da administração
da sua organização. De um lado, temos um federalismo cooperativo não efetivado mas que deveria estabelecer uma relação
conjunta, harmônica e aberta entre os entes federativos. De
outro lado, temos uma organização da educação nacional em
que a ação da União face à educação básica é o de um papel
estimulador, coordenador, avaliador e supletivo.
Mesmo ressalvando o FUNDEf e afora o FUNDEb,
ainda ssim a realidade educacional escolar convive com
uma dispersividade de ações nos entes federados nos quais
apenas acordos de cooperação não são suficientes para dar
conta dos fins da educação.
Mas no PDE pode-se perceber um néo-protagonismo do
MEC em que se define melhor a assistência técnica e financeira da União e busca envolver em compromisso recíproco
os entes federativos por meio de parcerias ou convênios
com financiamento indicado.
Acordos com programas de adesão e financiamento
voluntário acabam por limitar o PDE à premiação e à meritocracia sem um debate mais profundo e mais permanente
sobre o já dito regime de cooperação recíproca.

entre o povo e seu governo, no qual a autoridade política é
transferida de cima para baixo ou distribuída entre as partes
do contrato. Na versão original dessa teoria, as partes do
contrato somente incluíram aqueles com propriedade, mas,
mesmo depois - quando o status do cidadão é definido em
termos de seus direitos civis e políticos, bem como direitos
sociais, que estão estendidos a toda a população - nem todos
os membros individuais do Estado têm um papel colaborativo nas ações concretas do Estado. Nesse modelo, indivíduos
são concebidos como pessoas privadas, essencialmente fora
do Estado, que trazem seus interesses em forma de demandas
para serviços e benefícios do aparelho estatal, numa relação
de cliente com um fornecedor de serviços e benefícios.

Ralph Ings Bannell • Graduado em Philosophy University Of Stirling, Escócia e University of Berkley,
USA, mestre e doutor em Social And Political
Thought - University of Sussex.

Democracia, Estado e
Educação, por Ralph Ings
Bannell
Minha contribuição a esse debate, sendo filosófica, concentra numa análise conceitual de três modelos normativos
do Estado Democrático que se encontram dentro do arcabouço do liberalismo político, a saber: (1) um que parte da
tradição liberal do jusnaturalismo moderno; (2) outro que
emerge da tradição republicana; (3) e um terceiro que tenta
superar os problemas dos outros, incorporando aspectos do
liberalismo e republicanismo.
O primeiro modelo que gostaria de analisar é aquele no
qual o cidadão é considerado um indivíduo que age estrategicamente em prol de seus próprios interesses e o Estado o
conjunto de instituições que garantem seus direitos individuais. Nessa teoria, o direito do soberano absoluto é substituído
pelo direito natural dos cidadãos e a soberania popular é visto
como o reverso, ou pelo menos uma delimitação, da soberania real. Essa soberania se fundamenta num suposto contrato
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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O segundo modelo tem suas raízes na tradição do humanismo cívico e poderia ser chamado de republicano. O
importante aqui é que participação política não é vista somente em termos instrumentais: é um bem comum não do
tipo convergente, mas algo que contribui para nossa identificação como membro de uma determinada comunidade
política, tendo uma dimensão formadora do cidadão como
indivíduo social. Por isso, o indivíduo não está concebido
como um átomo, mas como um ser social constituído pelo
seu meio sociocultural, econômico e político. Esse modelo
exige que todos os cidadãos compartilham a mesma tradição cultural, língua e história. Obviamente, esse modelo
não pode servir para sociedades contemporâneas, a maioria das quais são multiculturais (multinacionais e multiétnicas). A homogeneidade de uma descendência compartilhada não existe na maioria esmagadora de países, inclusive
no Brasil.
O terceiro modelo poderia ser chamado de procedimentalista. Embora se fundamente em alguns pressupostos
republicanos, ele não privilegia nenhuma descendência
compartilhada, ou seja, vê a relação entre republicanismo
e nacionalismo como historicamente contingente e não
como uma conexão conceitual. No entanto, reconhece a
importância de uma cultura política compartilhada entre
os cidadãos de um Estado democrático como elemento
necessário à integração social de uma comunidade política composta de grupos diferenciados. O modelo defende
o princípio de soberania popular como procedimento e,
portanto, a criação de instituições políticas nas quais processos discursivos de formação de opinião e de vontade
política têm um papel central. São esses procedimentos
informais, legalmente institucionalizados, que legitimam
as normas legais, porque o pressuposto é o de que se essas
normas fossem resultados de procedimentos racionais de
deliberação política, abertos a todos os cidadãos, então
poderiam ser compatíveis com os interesses generalizáveis
da população como um todo. É a razão pública, junto com
uma democracia deliberativa, que legitima uma ordem de
lei, necessária para a estabilidade e a reprodução de sociedades modernas. Quais as instituições políticas necessárias
para realizar esse modelo de uma democracia deliberativa?
Em primeiro lugar, é necessária uma esfera pública de comunicação política informal, cuja base institucional são as
associações da sociedade civil. Essa comunicação também
requer o insumo de informação especializada, bem como
acesso aberto à mídia, tanto impressa quanto eletrônica.
A esfera pública política, nessa teoria, tem as funções de
capturar e gerar debates públicos sobre questões sociais e
de problematizar essas questões de uma maneira que pode
influenciar as decisões tomadas no núcleo do sistema política, através da geração de um poder comunicativo. Obviamente, a esfera pública pode ser distorcida, na medida
em que os interlocutores que constituem esse espaço social
agem mais conforme seus interesses particulares e não conforme o interesse público. Além disso, uma sociedade civil
energética é necessária para preservar as estruturas comunicativas da esfera pública.
Como um sistema especializado de ação e conhecimento
- como, por exemplo, a educação - pode ajudar a susten-
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tar o Estado democrático concebido no último modelo
apresentado acima? Quais virtudes cívicas são necessárias
para uma democracia deliberativa? Como conceber uma
identidade cívica que não se reduz à identidade nacional
do grupo hegemônico na sociedade? Como promover a difícil transformação de uma sociedade na qual participação
política é vista em termos instrumentais para outra na qual
a participação na esfera pública seja vista como expressão
da autonomia (pública) do indivíduo? Isso é possível sem
transformar a dinâmica da produção capitalista globalizada? Porque como Jürgen Habermas nos diz: “cidadania
democrática somente pode realizar seu potencial integrador - isto é, fundar solidariedade entre desconhecidos - se
ela se prova como um mecanismo que realiza as condições
materiais de formas de vida preferidas”.

Professor: agente
fundamental do PDE
A professora Selma Rocha fez uma análise do PDE em
torno do que ela chamou de “algumas questões básicas
dentre as 39 ações do Plano”, como o FUNDEB, o piso
nacional do magistério, o ProUni, a inclusão digital e a Provinha Brasil, e afirmou que essa lista tem muito a ver com
o primeiro mandato do presidente Lula porque se ocupa de
todos os níveis da educação no Brasil.
“Não é possível pensar que algo irá mudar se não resignificar a docência e, em resignificar a docência, eu digo,
todo o processo nela inserido. Fala-se muito em formação
de professores, mas do que adianta aos professores terem
essa formação e uma informação, se não podem utilizá-las
nas escolas?”, avaliou a professora.
O piso nacional e a jornada de trabalho também foram
destacados pela palestrante, que afirmou serem estratégias
fundamentais e decisivas.
Selma Rocha • Consultora na área da educação e
ex-secretária de Educação de Santo André (SP).

Selma encerrou sua participação com a mensagem:
“Tenho uma forte e firme esperança de que vocês tenham
uma grande participação na Conferência Nacional, que irá
acontecer em abril de 2008, e espero que tenha contribuído
com algo. É necessário debate, não só dos professores, em
torno do PDE; é preciso que toda a sociedade entre nesse
debate para valer”.
Sobre a importância de um evento como o 9º Consinpro debater o Plano de Desenvolvimento da Educação, a
palestrante Selma Rocha declarou: “É importantíssimo que
os sindicatos do país abracem a causa da construção de
um projeto nacional de desenvolvimento. Acho que é impossível que se pense um projeto de desenvolvimento sem
pensar educação e, evidentemente, o sindicato, que tem
relação com a educação, tem que pensar isso com muita
energia e muita profundidade. É evidente que o sindicato
tem que defender as conquistas dos trabalhadores, tem que
defender, no cotidiano, a categoria; mas é evidente também que tem uma grande importância o sindicato se envolver no debate do PDE. Eu saio daqui feliz por saber que
essa é uma perspectiva que guia e organiza as atividades do
Sinpro-Rio”.

CUT também analisa o
Plano de Desenvolvimento
da Educação
“Reflexões em torno do Plano de Desenvolvimento da
Educação a partir de uma perspectiva cutista” foi o tema
apresentado por Denise Motta. A conferencista fez um retrospecto da intervenção da CUT no campo da educação e
revelou que a Central sempre lutou para conciliar formação
profissional com geração de emprego e de renda e a escolarização formal.
Em sua apresentação, a secretária nacional de organização da CUT afirmou que para as entidades da base cutista
da área da educação que já avaliaram o PDE, embora este
apresente avanços, também apresenta preocupações, como
a substituição do FUNDEF pelo FUNDEB, o piso salarial
e a expansão de redes de centros tecnológicos federais e
estaduais; além de não deixar claro um sistema unificado
de educação no país.
Finalizando sua apresentação, a conferencista destacou
as mobilizações previstas pela CUT para dezembro; são
elas: a redução da jornada de trabalho, mais e melhores empregos e fortalecimento da seguridade social e das políticas
públicas.
A conferencista Denise Motta também falou das suas
impressões sobre o 9º Consinpro:
“Em primeiro lugar, acho importante ressaltar a inteligência da direção do Sinpro-Rio em pautar o debate do
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) em seu congresso. Não simplesmente fazer um congresso que discuta
reivindicações e uma campanha salarial ou reivindicações
gerais dos professores, mas um congresso onde os professo-

Denise Motta • Secretária Nacional de Organização
da CUT-Nacional.

res compreendam e se apropriem deste projeto de educação
para o país no próximo período, e que possam elaborar
propostas sobre esse tema, que eu acho muito importante. Para mim foi uma honra, enquanto dirigente da CUT
nacional, participar do evento, contribuindo com o debate
que a CUT faz em defesa da educação pública de qualidade,
da participação social, da definição da política e do caminho que a educação vá seguir no nosso país. Então, achei
bastante interessante aqui, no primeiro dia, e espero que
os debates evoluam para fortalecer a intervenção e a luta
para uma educação pública de qualidade no nosso país”,
concluiu Motta.
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Análise do PDE, o impacto das
Políticas Públicas no setor privado
e mobilização para a campanha
“Educação não é Mercadoria”
1. Introdução

Texto

Final
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1.1 - Apresentação:

1.2 - O contexto político do PDE

O governo federal lançou recentemente, para a sociedade
brasileira, o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE.
Contrariamente à posição sempre defendida pelo Sinpro-Rio
e o conjunto das entidades educacionais, sua elaboração não
se pautou pelo debate com a sociedade brasileira e a comunidade educacional. Argumenta o MEC ter sido o movimento
“Compromisso todos pela educação” o impulsionador de
uma ampla mobilização social pelo Plano.
Não reconhecemos nesse movimento autoridade política e educacional para que seja considerado como mola
mestre dessa mobilização. A partir dessa constatação, o
movimento organizado dos trabalhadores em educação
pressionou o MEC e conseguiu arrancar a realização, entre os dias 14 e 18 de abril de 2008, em Brasília, de uma
“Conferência Nacional de Educação Básica”. O conclave
deverá ser precedido de conferências estaduais, em que será
debatido o texto guia formulado pela Comissão Nacional
da Conferência. Nesses encontros também serão aprovadas
emendas ao PDE.
O PDE é um conjunto de quarenta ações com quatro
eixos: alfabetização, educação infantil, educação básica e
educação superior. O 9º Consinpro tem como objetivos
analisar e formular proposições relativas ao PDE, bem
como discutir formas de mobilização e engajamento da
categoria na campanha, liderada pela Contee, pela regulamentação da educação privada no Brasil.
O Sinpro-Rio já atingiu maturidade política e tem competência para, por meio do seu Congresso, estabelecer seus
pontos de vista e aprovar bandeiras que sensibilizem a categoria, mobilizando-a com vistas à necessária pressão sobre
o governo federal, contribuindo de forma concreta para
uma transformação na educação brasileira.
Professor, essa é a nossa tarefa no 9º Consinpro.

A agenda neoliberal no Brasil implantou-se com maior
radicalidade na década de 90, durante os dois governos
FHC. Foram mais de 130 privatizações de empresas estatais
envolvendo processos, muitas vezes suspeitos, na venda do
patrimônio público (veja-se o caso da Vale do Rio Doce).
No setor da educação (diferentemente dos setores das telecomunicações e energia, onde foram constituídas agências
reguladoras), foi na educação superior que o modelo neoliberal se implantou de forma mais radical. Além de diminuir
os investimentos nas universidades públicas, o governo FHC
abriu as portas para as instituições privadas, acentuando a
implantação de um processo de mercantilização do ensino
e de desconstituição da universidade pública. O atual percentual - de mais de 70% ocupados pela iniciativa privada
na educação nacional - é o resultado dessa política. Lula assumiu o governo em 2003 diante de uma realidade de clara
opção do Estado pelo setor privado da educação.
Embora tenha obtido duas vitórias contundentes nas
eleições presidenciais de 2002 e 2006, as forças políticas progressistas que se reuniram em torno da candidatura Lula não
lograram obter maioria parlamentar que possibilitasse conjunturas políticas facilitadoras na implantação das transformações
tão necessárias ao país. Ao contrário, temos um Congresso extremamente conservador que, na educação, sofre a influência
da segunda maior bancada corporativa, formada por deputados e senadores que tiveram suas campanhas financiadas pelo
lobby das instituições do ensino privado.
O governo Lula vem optando pela implantação de
conselhos setoriais na busca de maior participação de
setores representativos da sociedade, objetivando o estabelecimento de consensos que permitam a implantação,
de forma mais ágil, de Políticas Públicas. No entanto, consideramos que esses fóruns não garantem absolutamente a
participação organizada da sociedade nesse processo, não
se constituindo como instrumentos de legitimação de uma
democracia popular.
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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1.3 - O papel estratégico da Educação
O papel estratégico da educação no Brasil ainda permeia
a conjuntura das políticas educacionais forjadas com forte
influência dos valores liberais das últimas décadas, tanto na
sua centralidade quanto no fortalecimento de um projeto
hegemônico de sociedade. Em meio ao turbilhão neoliberal
da década de 90, a educação ainda não foi capaz de formar
a emancipação do humano sobre os meios de produção.
Cabe identificar que a luta de um projeto de nação envolve
a educação para além do capital 1 como uma das disputas do
aparelho ideológico legitimado (Estado) e o fortalecimento
das ações coletivas no campo da luta de classes (órgãos de
classe). Recentes iniciativas dos governos federal, estaduais
e municipais apontam as estratégias educacionais para o
século XXI. Na esfera federal, o processo educacional está
assumindo uma nova diretriz, inserindo setores tradicionalmente excluídos.
A educação como projeto para o desenvolvimento nacional vem sendo objeto de longo processo de disputa ao
longo dos vários séculos de nossa história.
A educação assume aqui, claramente, uma conotação
política. Ao assumi-la, é necessário pensar na construção da
ruptura com a lógica do capital. Podemos formular alguns
questionamentos úteis para essa discussão: Qual o papel da
educação na construção de outro mundo possível? Como
construir uma educação que contenha o humano como referência central? Como constituir uma educação que realize
as transformações políticas, econômicas, culturais e sociais
necessárias?
Dentro do aparelho ideológico de formação da nação,
a educação cumpre um papel importante no processo de
disputa da hegemonia, não estando dissociada dos embates
teóricos e práticos que a relação capital-trabalho apresenta.
A utilização da educação como aparelho ideológico da
sociedade política dominante e a ampliação do capitalismo
dependente recebem, no período do golpe de 1930 até
1945, seus primeiros arcabouços para a sustentação de uma
elite política dirigente e o controle social do “exército industrial de reserva”. Com a crise da superprodução de 1929,
a economia brasileira amadurece o surto industrial desenvolvido no último quartel do século XIX (1880-1890), ampliando a necessidade de mão de obra qualificada. O Estado
cumpre, nesse momento, um papel decisivo.
Com Getúlio Vargas no poder, o interesse das classes
dominantes sofre uma fusão, colocando os cafeicultores latifundiários e a nova elite burguesa industrial com o mesmo
peso nas decisões políticas. Com a substituição do modelo
de exportação, surge a consciência, por parte da sociedade
política, da importância estratégica do sistema de educação.
Em 1930 surge, pela primeira vez, o Ministério da
Educação e Saúde, ponto para as mudanças fundamentais
na educação; entre outras, a criação das primeiras universidades pela junção de uma série de instituições isoladas de
ensino superior. A nova Constituição de 34 estabelece, no
seu Artigo 150, a necessidade da elaboração de um Plano
Nacional de Educação que coordene e supervisione as atividades de educação em todos os níveis, regulamentando, pela
primeira vez, as formas de financiamento da rede oficial de
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ensino em quotas fixas para a Federação, Estados e Municípios (Art. 156 2), para que implantasse a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário. O ensino religioso torna-se
facultativo. Parte substancial dessa legislação é concebida
pela Constituição de 1937, aparecendo dois novos fatores
de extrema importância para o redimensionamento da estrutura econômica e sua organização no poder: É introduzido o ensino profissionalizante, previsto antes de qualquer
coisa para as classes “menos privilegiadas” (Art 129). Um
ano após a formulação da lei, são criadas as escolas técnicas
profissionalizantes (Liceus), em Manaus, São Luís, Vitória,
Pelotas, Goiânia, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, destinadas a criar, nas palavras do próprio Ministro Capanema, na
moderna juventude brasileira, “Um exército de trabalho”,
para o “Bem da Nação” 3
Com esse cenário, a nova força de trabalho precisava
ser recrutada dentro da nova configuração da sociedade de
classes. Não seria a elite dominante o alicerce para isso, pois
mantinha a formação de seus filhos fora das escolas técnicas
e dentro das escolas privadas, mantendo a formação da classe dirigente. Essa nova força de trabalho não seria buscada
nos setores médios e baixos da burguesia e da pequena burguesia ascendente, que estava preocupada em se inserir no
ensino propedêutico a fim de alcançar um título acadêmico.
Pelo déficit educacional nas áreas rurais, não seria esse setor
também. Restava a reduzida classe operária, formada por
setores urbanos e migrantes rurais semidesqualificados que
compunham o “exército industrial de reserva”. Sendo as
escolas técnicas o tipo de escola indicada para o filho dos
outros - ou a única via de ascensão do filho do trabalhador
-, formulou-se uma dualidade no sistema educacional: organizou-se a manutenção e a reprodução da força de trabalho
para o processo produtivo, garantindo ainda a manutenção
de uma sociedade de classes - tudo assumido e financiado
pelo Estado.

Após a Segunda Guerra Mundial, entramos na fase
de internacionalização da economia brasileira: A política
educacional que caracterizou esse período reflete muito bem
a ambivalência dos grupos no poder. Essa política se reduz
praticamente à luta em torno da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e à Campanha da Escola Pública 4. Essa
disputa delineia-se com clareza dentro de dois campos: um
caminha para a proposta do Ministério da Educação, defendendo a ampliação da educação para as classes camponesas
e proletárias e, principalmente, com vistas a uma educação
pública e gratuita; o outro caminha na defesa dos interesses
do bloco empresarial e da classe média com a defesa de
subsídios para a escola privada.
Em 1957, Carlos Lacerda apresenta um novo projeto de
lei, conhecido como “substitutivo Lacerda” 5, que propõe a
redução ao máximo do controle da sociedade política sobre
a escola, restituindo-a como instituição privada à sociedade
civil. Recorre ao argumento de que os pais têm o direito e
o dever de educar seus filhos, cabendo à iniciativa privada
o papel de prover educação predominantemente nos seus
quadros e somente de forma complementar pelo Estado.
Mesmo assim, o projeto não deixa de explicitar a necessidade de o Estado financiar a rede particular, mas sem o direito
de fiscalizá-la. Esse discurso expressa categoricamente o interesse da classe dominante quando manifesta que é direito
e dever dos pais educarem seus filhos. A reação foi imediata
e culminou com o lançamento do “Manifesto dos Educadores” em 1° de junho de 1959.
Das concepções antagônicas para os rumos educacionais
desse período formatou-se a Lei 4.024, que estabeleceu as
Diretrizes e Bases da Educação de 1961. O documento
estabeleceu que tanto o público quanto o privado têm o
direito de ministrar o ensino em todo o Brasil e em todos
os níveis. A gratuidade ficou omitida na lei. Assegurou-se,
em alguns casos, subvenção do Estado para o setor privado,
mas também a equiparação dos cursos de nível médio e a
flexibilidade entre eles. Essa LDB representou as contradições das classes sociais da época”. No Art. 2º, proclamou a
educação como direito e dever de todos. Isto significa que
todos não só podem, mas têm como obrigação estudar. Mas
como estudar se faltavam escolas, professores, transporte e
material? O texto apresentou a universalização do ensino,
mas continuou culpando as classes subalternas pelo seu fracasso no mundo educacional. Numa análise superficial do
período, aparentemente todos os interesses são atendidos: o
setor privado se expandiu no ensino médio e obteve seus lucros; a classe subalterna recebeu, mesmo com dificuldades,
suas oportunidades de ascensão social; e a classe dominante
preservou para seus filhos as vagas nas universidades.
A política educacional implementada a partir de 1964
recebeu maiores estímulos no nível superior em detrimento
Mészáros, Istvan. Educação para além do capital
Freitag, Bárbara. “Escola, Estado e Sociedade”.
3
Freitag, Bárbara. Escola, Estado e Sociedade.
4
Idem, pg 56.
5
Idem, pg 57.
6
Chiavenato, pg 100.
7
Freitag, pg 76
8
Idem, pg 76

da educação básica. Privilegiou-se também a “formação técnica”, treinando mão-de-obra para as multinacionais. Essa
constatação fica clara quanto observamos que em 1965, o
repasse para o Ministério da Educação foi de 11,07% e nove
anos depois a verba correspondia a 4,95% 6. Tentou-se tecnificar o ensino. O projeto de sociedade forjado nesse período
levou em consideração as alterações no padrão de consumo
interno. Antes, a aquisição de bens de consumo, duráveis e
não duráveis, era propiciada pela exportação. Com a nova
dinâmica garantiu-se a produção interna. Assim, era necessário criar novos mecanismos de controle e consumo dessa
produção. Um dos mecanismos seriam as reformas estruturais (por exemplo, a agrária) e o outro, a criação de uma
nova demanda social (classe média através da concentração
de renda). Esse resultado foi explosivo. Para assegurar o processo sem romper a linha tênue, Surge a necessidade de uma
política salarial e de distribuição de renda que, ao mesmo
tempo, congele os salários da massa trabalhadora e crie uma
classe intermediária apta para consumir os produtos produzidos 7. As diretrizes educacionais desse período estão bem
claras na declaração do General Presidente Castello Branco
aos secretários de educação de todos os estados em meados
de 64: o objetivo do seu governo seria restabelecer a ordem e
a tranqüilidade entre estudantes, operários e militares 8.
Em 1971, o MEC, sob o comando do Coronel Ministro
Jarbas Passarinho, apresenta inovações frente à legislação
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anterior, com destaque em três pontos: extensão do ensino
primário obrigatório de 4 a 8 anos (Art. 18), gratuito em
escolas públicas (Art. 20) e redução do ensino médio de 7
para 3 ou 4 anos (Art. 22), ficando o 1° ciclo obrigatório
para todos; profissionalização do ensino médio (antigo 2°
ciclo do ensino médio), garantindo ao mesmo tempo a continuidade e a terminalidade dos estudos.
Essas reformas educacionais feitas pelo regime militar
após 1964 têm na Lei nº 5.692/71 a disputa entre o público
e o privado na educação. Além desse aspecto, deve-se destacar um claro projeto de desconstrução da memória nacional,
com o advento dos Estudos Sociais e a introdução de OSPB
(Organização Social e Política do Brasil) e EMC (Educação
Moral e Cívica), que visavam a substituir o ensino das ciências sociais, principalmente da História e da Geografia. Após
a derrubada do regime militar, houve um embate, durante a
Assembléia Nacional Constituinte, entre as forças democráticas e os fortes lobby’s dos interesses privados na educação,
com o mote: “verba pública somente para a escola pública”.
Mesmo assim, com vitórias para as forças privatistas (vide
artigos 205 e 209 da Constituição Federal de 1988). Foi essa
disputa que marcou a construção da atual LDB e também
do Plano Nacional de Educação. Esses episódios revelam as
contendas no campo das políticas de Estado concernentes à
educação que ainda estão em disputa.
Após a década de 90, os interesses privados se fortalecem sob o argumento da liberdade conquistada na Constituição e defendem a tese da não interferência do Estado nos
rumos da educação privada, além do entendimento de que
a educação, como serviço não exclusivo do Estado, é uma
mercadoria como qualquer outra, devendo, portanto, ser
regulada pelas “leis do mercado”.
A atual LDB, Lei 9.394, sancionada em 1996, com seus
96 artigos, baseia-se no princípio do direito universal à educação para todos e trouxe diversas mudanças em relação às
leis anteriores, como a inclusão da educação infantil (creches e pré-escolas) como primeira etapa da educação básica.
Dentre suas principais características podemos destacar: a
proposição do princípio da gestão democrática do ensino
público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares, previstas em seus artigos 3 e 15;
ensino fundamental obrigatório e gratuito (Art. 4º); carga
horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos (200) dias na educação básica (Art. 24); formação de
docentes para atuar na educação básica em curso de nível
superior (Art. 62); previsão orçamentária de, no mínimo,
18% para a União com gastos em educação e 25% (Art.
69) para estados e municípios; abertura de financiamentos
públicos para escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas (Art. 77); criação do PNE; procurou trazer terminalidade e identidade ao ensino médio.
Desde a promulgação da Constituição de 1988, teve
início um intenso debate sobre o obsoletismo das LDBs
anteriores, que prolongou-se por oito anos através de uma
disputa entre duas propostas distintas. A primeira, conhecida como Projeto Jorge Hage, foi resultado de uma série de
debates abertos com a sociedade, organizados pelo Fórum
Nacional em Defesa da Escola Pública. A segunda proposta
foi elaborada pelos senadores Darcy Ribeiro, Marco Maciel
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e Maurício Correa em articulação com o Poder Executivo,
através do MEC. A principal divergência era em relação ao
papel do Estado na educação. Enquanto a proposta dos setores organizados da sociedade civil apresentava uma grande
preocupação com os mecanismos de controle social do sistema de ensino, a proposta dos senadores previa uma estrutura
de poder mais centrada nas mãos do governo. O texto final
da LDB que foi aprovado, apesar de conter elementos do primeiro grupo, foi marcadamente o do senador Darcy Ribeiro,
que contou com forte apoio do governo FHC.

2 - Análise do Plano de
Desenvolvimento da
Educação/PDE e propostas
2.1 - Financiamento da Educação: FUNDEB
A década de 80 representa, para vários países em desenvolvimento, um período de intensas dificuldades econômicas. A escassez de recursos, as altas taxas de juros e a elevação
dos preços de matérias primas, só para exemplificar, obrigam
os governos à adoção de rigorosas medidas de ajuste econômico, causando recessão, elevação das taxas de desemprego,
inflação crônica e estagnação. Num quadro recessivo e inflacionário, os governos, de um modo geral, tendem a optar
por uma gestão que não prioriza os gastos sociais. O debate
sobre a insuficiência de recursos para a educação já se faz há
tempos. A crescente demanda no setor educacional, sobretudo no aumento da oferta de vagas nas redes públicas, a
educação infantil e a expansão da educação superior exigem
recursos cada vez maiores, e as medidas a serem adotadas
para atingir os objetivos educacionais são custosas e oneram
o sempre insuficiente orçamento destinado ao setor.
Em 1999, o Brasil aplica 4,7% do PIB na educação
pública - o equivalente a US$ 225 por habitante ao ano
- ficando muito atrás de países como Coréia do Sul (US$
390), Argentina (US$ 313), EUA (US$ 1.570) e outros.
No seminário em Amman (1986) são discutidas opções
de mobilização de recursos. Dentre outras, aventa-se a
possibilidade de pagamentos efetuados diretamente pelos
usuários ou de abolição parcial da gratuidade, adotando-se
algum tipo de crédito educativo; surgem, nesse contexto,
as idéias de privatização e descentralização da educação. O
setor privatista continua se articulando na busca de maior
participação, incluindo a divisão de parte dos recursos
públicos destinados à educação, numa clara ruptura com a
legislação, uma vez que a CF, no seu artigo 213, veda-lhes a
alocação de recursos públicos, excetuando-se apenas as instituições comunitárias, as filantrópicas e as confessionais. O
mesmo setor clama por uma descentralização da gerência
da educação. O tema é totalmente controvertido, uma vez
que afeta de modo imediato a própria forma de existir do

Estado. Os setores comprometidos com o capital tendem
a usar o discurso de que a descentralização permite maior
participação da sociedade, principalmente em se tratando
de países como o Brasil, dada sua enorme desigualdade social. O discurso, que no primeiro momento pode ser sedutor, não garante que isso venha a ocorrer e que, ocorrendo,
seja benéfica aos grupos mais desprotegidos.
É impossível pensar uma sociedade democrática sem a
democratização do ensino e o financiamento da educação
pública como instrumento fundamental para a redução das
desigualdades sociais em países como o Brasil. A Constituição de 1988 afirma que a educação é um direito de todo
cidadão e que todos têm as mesmas oportunidades de freqüentar os estabelecimentos em que a educação se processa.
Mas cabe ao Estado prover os meios para que isso ocorra,
tornando-a gratuita e de qualidade, o que não impede que a
iniciativa privada atue no setor. Mas esta deve atender àqueles que buscam uma educação ideologicamente diferenciada
e, ainda assim, nos limites previstos pela legislação. Nessa
linha de raciocínio, torna-se sem fundamento a destinação
de verbas públicas às instituições particulares, devendo estas
buscar seus recursos junto a fontes privadas, competindo ao
Estado assegurar as verbas para uma adequada manutenção e
desenvolvimento da educação (Velloso, 1986).

Um panorama passado
Em setembro de 1996, o governo federal aprova a EC
nº 14, que obriga estados e municípios a aplicarem pelo
menos 60% do percentual mínimo de 25% (ou seja, 15%)
da receita de alguns impostos no ensino fundamental e cria
o FUNDEF. Um dos pontos que mais nos chama a atenção
é que, embora o governo federal tenha tomado a iniciativa,
a contribuição da União é de apenas 2% em 1998, transferindo aos estados e municípios a responsabilidade do
financiamento da educação. Logo, podemos concluir que
a prioridade ao ensino fundamental alegada pelo governo
FHC é mais retórica do que qualquer outra coisa, pois sua
contribuição para o FUNDEF é ínfima. Os repasses (sobre
os 15% de alguns impostos) são realizados levando-se em
conta alguns critérios, dentre eles o número de matrículas
no ensino fundamental regular (crianças de 7 a 14 anos
apenas). Ficam de fora a educação infantil, o ensino médio,
o ensino técnico e a educação superior; uma aberração! O
Fundo prevê um valor anual mínimo por aluno - R$ 315,00
em 1998 e R$ 651,59 em 2005 -, valores esses obtidos
através da divisão da previsão da receita anual pelo número
de alunos matriculados (se um estado não alcançasse esse
valor, a União o complementaria). Como a disponibilidade
contábil por aluno, na maioria dos estados, é bem superior
aos R$ 315,00, a complementação federal só é destinada a
uns poucos estados. Com esse quadro, é possível prever que
não haverá ampliação das redes, por não ser compensador
para os estados e municípios fazerem investimento superior
ao valor médio anual e, como conseqüência, haverá um
aumento nas práticas governamentais racionalizadoras. As
autoridades, sem compromisso com o bem público, tendem
a racionalizar os recursos humanos e físicos com o claro
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objetivo de aumentar o número de matrículas no ensino fundamental, acarretando a superlotação em salas de aula. Essa
prática pode ser constatada na rede pública de educação do
Rio de Janeiro, onde o desrespeito aos direitos trabalhistas
dos profissionais de educação, o quase nenhum investimento, a baixa remuneração e a contratação em regime precário,
força da lógica neoliberal, atingem níveis elevadíssimos.
Os conselhos de acompanhamento e controle dos recursos do Fundo, previstos na EC nº 14, possuem pouco
potencial democrático, sendo a sua composição mais estatal
do que social. Sua formação poderia seguir os ditames do
clientelismo e do fisiologismo, uma vez que nada garante
que os representantes das entidades supostamente representativas da sociedade seriam nomeados pelos agentes do
Poder Executivo local. Outro problema é a falta de remuneração dos representantes das entidades da sociedade e o
horário disponível para esses agentes exercerem suas atribuições. Inversamente, os representantes do Estado continuam sendo remunerados e possuem disponibilidade para
as atividades. Outro ponto a ser considerado é a capacidade
técnica para análise da documentação contábil. Se os representantes de um determinado setor da sociedade organizada não possuem formação mínima para decifrar as rubricas,
pode parecer lógico que os mesmos tenderão a se submeter
às análises dos representantes estatais, teoricamente mais
bem preparados.
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de qualidade educacional, mas a distribuição dos recursos
para estados e municípios estará condicionada ao atendimento de metas. Nesse caso, há o risco de o PDE limitar-se
ao princípio da premiação por resultados e impor prejuízo
aos que apresentarem um desempenho ruim. As avaliações
em massa normalmente são incapazes de aferir com eficácia
os resultados da prática educacional, além de abolir o caráter universal das Políticas Públicas.

2.2 - Avaliação

Afonso Celso • Diretor do Sinpro-Rio

O FUNDEB e suas conseqüências
Encaminhado ao Congresso Nacional em julho de 2005,
o FUNDEB substituiu o antigo FUNDEF. Num primeiro
momento, destacamos de forma positiva a abrangência,
uma vez que o novo Fundo amplia as áreas educacionais
a receberem recursos públicos. Antes esquecidos pelo
FUNDEF, a educação infantil (excetuando a creche) e o
ensino médio passam a receber recursos públicos, de forma
progressiva, a integralizar 100% somente no quarto ano
do plano. Do total dos recursos vinculados ao Fundo, no
mínimo 60% devem ser destinados para pagamento dos
profissionais de educação, após redução significativa na
proposta, que previa a destinação de 80%.
Atualmente, o gasto público com educação é inferior a
5% do PIB, ou cerca de R$ 53 bilhões em valores nominais
de 2000, contrariando recomendação da UNESCO, que
prevê uma aplicação mínima de 10% do PIB com a educação para os países em desenvolvimento.
As leis educacionais em vigor apresentam formas descentralizadas de organização, de financiamento e de valorização profissional, uma vez que a educação básica conta
com sistemas estaduais e municipais com autonomia para
legislar em causa própria. O FUNDEB e o PSNP, ainda que
timidamente, tentam romper com esse cenário. O PDE
prevê a meta de 6% do PIB destinado à educação. A meta
de R$ 8 bilhões anunciada para investimento da União até
2010 ainda é uma incógnita, uma vez que não há garantias
orçamentárias para tal. O programa prevê que o foco dos
investimentos vai se dar nas cidades com menores índices
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A primeira questão a nortear toda avaliação é seu conceito e objetivo. Avaliar não é somente medir, quantificar, mas
também diagnosticar para intervir. Nosso argumento parte
desse pressuposto, que consideramos imprescindível para
todo e qualquer processo avaliativo em que se busque a
qualidade. Visualizamos a avaliação como um instrumento
de diagnose para formar, emancipar e melhorar as condições do ensino, imprescindível para correções, modificações e incentivos, exigindo investimentos para a superação
das deficiências e o aproveitamento de recursos materiais
a favorecer a capacitação e valorização de uma categoria.
Negamos a avaliação voltada à produção de rankings para
um suposto controle de qualidade, do qual o mercado está
se aproveitando para obter indicadores de produtividade e
eficiência expressos por uma quantificação em detrimento
de uma real qualificação.
Considerando-se a atual política pública nesse terreno,
observamos uma enorme quantidade de provas (provinha
Brasil, ENEM, ENADE, entre outras). Apesar de fornecer
uma radiografia da realidade escolar, essas provas não
cumprem seu principal papel, que é o de subsidiar Políticas
Públicas. Se de um lado o MEC necessita obter informações precisas e atualizadas sobre a realidade educacional
de todas as escolas brasileiras, por outro, faz-se necessário
que os próprios sistemas de ensino e as escolas venham a
estabelecer mecanismos seguros de avaliação. Para tanto,
faz-se necessário o apoio técnico do MEC, de forma a
garantir qualidade aos instrumentos de avaliação. A partir
daí, a avaliação desenvolvida pelos sistemas de ensino e as
escolas viriam a ultrapassar a mera avaliação do estudante,
estendendo-se à escola e ao sistema como um todo.
A premiação de escolas com recursos extras, como está
previsto no PDE, poderá não atingir os objetivos de geração
de melhoria na qualidade do ensino. Julgamos que a qualidade do ensino não pode ser atribuída apenas a uma boa
gestão escolar, sendo necessário o estabelecimento de medidas governamentais, tais como: política permanente de formação contínua de professores; elevação do padrão salarial
dos docentes; melhoria nas condições físicas e modernização do equipamento escolar; maior tempo de permanência
dos estudantes nas escolas; gestão democrática; formulação
de projetos político-pedagógicos com a participação de
toda a comunidade escolar; sistema de avaliação contínua
visando à melhoria da qualidade do ensino etc.

2.3 - Valorização do profissional de educação:
uma análise do PDE
São várias as medidas preconizadas no PDE que, ao nosso
julgamento, se aplicadas, concorrerão de forma direta e indireta para a valorização dos professores. Elas se atribuem grau
de importância na medida em que deverão mexer diretamente
com a vida dos professores. Duas se distinguem: a melhoria salarial dos docentes através da criação do piso salarial nacional
e a “federalização da educação”, se assim podem ser chamadas
as medidas que fazem com que o MEC possa interferir diretamente na educação básica dos estados e municípios.
Na criação do piso nacional, podemos afirmar ser essa
uma vitória do movimento docente na esfera pública. Não
será fácil a aplicação dessa lei. Entretanto, a exigência do
seu cumprimento deverá ser uma bandeira permanente
do movimento docente organizado. Devemos olhar o piso
nacional sob a ótica de quem identifica o Brasil como um
país continental, com diferenças gritantes entre regiões
ricas e pobres, onde os professores exercem sua profissão
recebendo baixíssimos salários, sob condições precárias de
trabalho. A título de exemplo, recorremos à matéria publicada no jornal Brasil de Fato, de 30 de agosto de 2007,
na qual o presidente do Síntesi (Sergipe) informa que “os
professores da rede estadual, com formação em ensino médio, recebem em torno de R$ 390,00, e aqueles que têm
formação superior, R$ 820,00 para jornada de 40 horas
semanais”. Afirma também que: “no interior, o salário pago
pelos municípios não chega a R$ 300,00”.
Quanto ao valor de R$ 850,00, previsto no PDE, a ser
gradativamente implantado até 2010 aos professores de
sala de aula e aos que desempenham atividades de administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional, embora já seja um avanço enorme para muitas
regiões, é baixo, na medida em que se refere a uma jornada
de trabalho de 40 horas semanais.
Quanto à interferência do MEC na educação básica,
gerida pelos estados e municípios, ela poderá ser feita (facultativamente) através dos convênios com prefeituras dos
diversos municípios, possibilitando ao governo federal injetar recursos financeiros e assistência técnico-pedagógica. É
importante chamar a atenção para que uma das condições
exigidas do município para a instalação do convênio é que
a prefeitura se comprometa com as ações do MEC que
visem à melhoria das condições de trabalho da categoria
docente local.
A comparação futura entre resultados obtidos por municípios que adotarem o convênio e os que não o fizerem
poderá servir à educação brasileira e aos movimentos docentes em suas lutas reivindicatórias. Caso o município que
adote o convênio venha a melhorar a qualidade de ensino
e as condições de trabalho dos professores, este servirá de
exemplo e referencial para a luta dos docentes onde o convênio não tenha se efetivado.
Quanto à educação básica privada, o PDE não aponta
nenhuma medida nesse campo, pois a própria Constituição
Brasileira o impediria. Sabemos que em várias regiões do
país não há pisos salariais e que em muitas, quando há, são
muito baixos; ou então, que os sindicatos patronais desen-

volvem investidas com vistas à sua extinção. No município
do Rio de Janeiro, o piso salarial da educação infantil até
a 4ª série do fundamental é de R$ 6,82, que para uma jornada de 40 horas semanais (como prevista no PDE) daria
um salário mensal de R$ 1.227,60, sem contar o adicional
de 3% (três por cento) a cada três anos, entre outras vantagens previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
O mesmo cálculo feito anteriormente aplicado ao professor
de 5ª série do fundamental à 3ª série do ensino médio, para
turmas de até 35 alunos e turmas de mais de 35 alunos (pisos de R$ 9,76 e R$ 10,42 respectivamente), daria salários
mensais de R$ 1.766,80 e R$ 1.875,60. A luta pela valorização do professor da rede privada se reveste de características diversas da rede pública, pois os professores não foram
admitidos por concurso, não têm estabilidade no emprego
e estão submetidos diretamente às diretrizes ditadas pelo
patrão. É aí que a contradição capital x trabalho se coloca
de forma mais explícita e cruel.

2.4 - Gestão Democrática do Sistema Educacional
O princípio da gestão educacional participativa obriga
que todos os atores sociais envolvidos no processo educacional tenham suas falas devidamente respeitadas, levandose em consideração que a tomada das decisões que envolvem o coletivo deve ser administrada de forma democrática
e com a participação da comunidade.
Sendo assim, faz-se necessária, nas instituições de ensino, a criação de iniciativas e políticas de participação dos
vários segmentos representativos da comunidade escolar,
tais como: associações de pais, alunos, professores e funcionários. Essa estratégia requer, evidentemente, a articulação dos elementos críticos presentes em todos os níveis
do sistema educacional, em todos os espaços de atuação no
campo dos movimentos sociais, dos sindicatos e dos partidos, independente de concepções teóricas e metodológicas.
Trata-se de ampliar a capacidade de produzir e administrar
coletivamente a construção de projetos - principalmente no
domínio das universidades, espaços diretamente responsáveis pela formação do educador - que instrumentalizem e
qualifiquem a participação dos docentes do ensino fundamental e médio.
As ações do MEC deveriam ter como referência as deliberações de um Fórum Nacional de Educação a ser criado,
que deliberasse, a partir de largo debate nacional, as diretrizes político-pedagógicas, as prioridades educacionais, a
segurança de recursos para todos os níveis de ensino em sua
vertente púbica e as formas de avaliação dos mesmos, sem
qualquer distinção, com a participação dos diversos setores
sociais.
A gestão democrática que hoje se apresenta mostra-se
como o espelho de uma face deformada da realidade dos
ideais de uma verdadeira participação coletiva. Longe estamos do princípio da gestão democrática que buscamos.
Temos assistido a uma era de autoritarismo e unilateralidade das decisões por parte de gestores públicos e privados.
Na iniciativa privada, essa situação agrava-se intensamente.
Muitas instituições atuam como verdadeiras mandatárias de
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um sistema educacional que leva principalmente em conta
a perspectiva mercadológica. Concretamente, essas políticas repressoras que afastam o pensamento plural, muitas
delas travestidas de uma fachada democrática, concorrem
efetivamente para obstruir o sentido de uma educação democrática.

2.5 - Educação Superior
Entendemos que a educação superior é setor estratégico
num projeto de nação onde a formação dos estudantes não
seja exclusiva para o mercado de trabalho e a universidade,
um mero homologador dessa prática, mas sim um centro
de pesquisas, debates e formulação para as questões sóciopolítico-educacionais.
O ensino superior privado apresentou um enorme
crescimento no número de vagas oferecidas nos últimos 15
anos. De 1990 a 2000, esse número saltou de 347.775 para
970.655, enquanto o número de vagas preenchidas passou
de 281.009 para 664.474. Em 1994, eram 58% de estudantes no setor privado e 42% no público. Em 2003, o número
de alunos nas instituições privadas chegou a 71%, enquanto
que na rede pública caiu para 29%. Fica constatado o crescimento exponencial da educação superior privada durante
os últimos governos, principalmente no de FHC, e em
contrapartida o enorme abandono da educação superior
pública. Durante esse período, as IES se expandiram sem
a mínima regulamentação do Estado e com o apoio dos
governos, na medida em que recursos financeiros foram
postos à disposição de instituições particulares, apoiando
suas ações expansionistas. O BNDES, em 1997, abriu linha
de crédito no valor de R$ 750 milhões, a juros subsidiados,
para atender as IES públicas e privadas. As privadas conseguiram viabilizar mais facilmente o acesso a esses recursos
por oferecerem maiores garantias bancárias ao financiamento. Junte-se a isso o fato de que a legislação brasileira
concedeu às IES privadas a oportunidade de fixarem suas
próprias mensalidades, acentuando a relação consumidorproduto. Essas e outras medidas governamentais vão ao
encontro da receita do Banco Mundial, na medida em que,
estimulando o desenvolvimento das instituições privadas,
há um aumento do número de matrículas a um custo menor
para o governo que o de ampliar as instituições públicas. E,
como conseqüência, muitas faculdades e centros universitários foram se tornando universidades sem que as exigências
educacionais - e até legais - fossem atendidas. Não são raros
os casos de IES privadas que, mesmo com problemas de
ordem fiscal e trabalhista, foram alçadas à qualidade de
universidade, gozando dos benefícios que a mesma tem e,
em muitos casos, sem cumprir os pré-requisitos mínimos.
Entretanto, devido à perda do poder aquisitivo, sobretudo da classe média, e mantido o quadro de desigualdade
social, a grande concorrência entre as IES privadas fez com
que o número de vagas não preenchidas passasse de 19,2%,
em 1990, para 31,5% em 2000. Estudos mostram que as
IES privadas dependem quase que exclusivamente das mensalidades dos cursos para sobreviver. São raras as que têm
dependência orçamentária das anuidades estudantis menor
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que 90%. Os convênios com prefeituras para cursos de
pós-graduação lato-sensu são responsáveis por uma parcela
inferior a 6% do orçamento. Já as taxas de inscrições em
vestibulares, amplamente utilizadas pelas IES privadas, não
ultrapassam 2%. Daí o enorme lobby das mantenedoras,
apoiadas por parte da classe política interessada na privatização da educação, em prol de recursos públicos.
Em 1999 é criado o FIES, em substituição ao crédito
educativo, com o objetivo de financiar cursos de graduação
a estudantes de baixa renda em IES não gratuitas e com avaliação positiva nos processos do MEC. Esse financiamento
é visto por parte da sociedade como um “instrumento
de mercado” em que somente são consideradas aptas as
pessoas físicas que se encaixam no conceito mercantil de
crédito. Hoje, o número de alunos beneficiados pelo FIES
é superior a 449 mil e os recursos são na ordem de R$ 4,5
bi. A partir de julho de 2006, os juros cobrados pelos empréstimos do FIES foram reduzidos de 9%aa para 3,5%aa
nos cursos de licenciatura, pedagogia e normal superior,
enquanto os demais sofrem taxas de 6,5%aa. Novamente,
destacamos a intenção do governo atual de incentivar os
cursos de licenciatura, reduzindo a taxa de juros para os estudantes desse segmento, embora consideremos que ainda
possam ser reduzidos.
Em contrapartida, as Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES) abraçaram as mais diversas atividades:

cursos nas diversas áreas do conhecimento, programas de
pós-graduação e pesquisa, abertura de colégios de aplicação atuando na educação infantil, fundamental e média,
gerenciamento de hospitais-escolas, aberturas de campi no
interior dos estados. Porém, essas IFES não se afastaram
da permanente crise de financiamento. O descompromisso
por parte dos governantes com essas instituições levou-as a
um quadro de crise difícil de ser revertido, pelo menos em
curto prazo. O total de recursos das IFES, excluindo-se os
recursos próprios, caíram de R$ 10 bilhões, em 1989, para
menos de R$ 8 bilhões, em 2001, na contramão do número
de estudantes, que subiu de 125 mil para mais de 233 mil
no mesmo período. Registra-se ainda que, no mesmo período, os recursos para investimentos sofreram uma drástica
perda, saindo de R$ 149 milhões para R$ 33 milhões. Esses
recursos, que são destinados a obras, aquisição de equipamentos, material permanente, livros etc, exemplificam as
muitas faces do sucateamento da universidade pública.
A visão mercantilista no ensino superior, com a criação
de inúmeros campi, com a baixa qualidade da educação
oferecida - e constatada nas avaliações institucionais - e o
surgimento dos grandes empresários internacionais de olho
nesse filão fez com que o governo atual se debruçasse no
assunto, o que culminou com a reforma universitária. Apenas para destacar alguns tópicos, citamos que, na proposta,
dos recursos da União que vão para a educação, 75% serão
distribuídos às universidades federais; hoje, são 70%. A
limitação em 30% do capital estrangeiro para aplicação
em instituições com fins lucrativos foi outro ponto que
causou intensos debates, devido à clara intenção de parte
de empresários da educação, não comprometidos com uma
universidade de qualidade, enxergar na venda de capitais
a solução para seus objetivos mercantilistas. O PROUNI
distribui bolsa de estudo em instituições privadas de ensino
superior para estudantes carentes. Essas bolsas podem ser
integrais (para aqueles que possuem renda familiar por pessoa de até 1,5 salário mínimo) ou parciais (para aqueles cuja
renda familiar é de até 3 salários mínimos). Em contrapartida, essas entidades ficam isentas do pagamento de alguns
impostos. Em 2005, o governo federal deixou de arrecadar
em impostos R$ 105, 6 milhões por pouco mais de 112 mil
bolsas. O custo médio por aluno, que se obtém dividindo-se
o montante da renúncia fiscal pelo número de bolsas oferecidas, foi de R$ 904,54. A estimativa para 2007 é de que o
custo por aluno seja de R$ 418,32 para um total de R$ 126
milhões de renúncia fiscal em 301 mil bolsas. Paralelamente, o governo lançou um plano para dobrar o número de vagas nas universidades públicas, num prazo de 10 anos, com
a contratação de mais docentes. Hoje, esse número está na
ordem de 580 mil. A meta foi recebida com bons olhos pela
sociedade civil organizada, pois deixou a impressão de que
há o objetivo de popularizar a universidade com a criação
de mais vagas e também com o aumento dos cursos noturnos, beneficiando mais diretamente a classe trabalhadora.
Entendemos que o programa PROUNI, embora represente
um avanço na democratização da educação superior, carece
de melhor regulamentação. Há a necessidade de criação de
critérios de qualidade para que instituições que não apresentem bons rendimentos nas avaliações institucionais e,

sobretudo, aquelas que possuem problemas de ordem fiscal
e trabalhista - como o não depósito de FGTS, recolhimento
de INSS, atrasos de salários ou não cumprimento da legislação - sejam impedidas de gozar dos benefícios oferecidos
pelo programa.

2.6 - EAD e as novas tecnologias em educação
Sobre as Novas Tecnologias Educacionais
O primeiro momento do processo de desenvolvimento
das “tecnologias intelectuais” iniciou-se por meio da escrita. O segundo, com o advento da imprensa, dinamizando
e disseminando o conhecimento através da impressão de
livros. Hoje se considera o computador e a rede mundial
de informações (Internet) como o terceiro passo do desenvolvimento dessas tecnologias. Esses momentos denotam
modificações históricas nas formas de apreensão e construção do conhecimento devido à utilização de processos
cognitivos distintos (linguagem oral, escrita e “simulação”
por computador).
A introdução de novas tecnologias no sistema educacional trouxe em seu bojo uma dinamização maior do sistema
capitalista, associada a profundas modificações tecnológi-
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cas, que promoveram transformações no mundo do trabalho, exigindo novas posturas do trabalhador.
Sabemos que o futuro aponta cada vez mais para a
criação e implantação de sistemas tecnológicos de ponta
mais modernos, que facilitarão a troca de informações e
de cultura em nível mundial. Dentro desse contexto, torna-se importante compreender como as novas tecnologias
educacionais vêm sendo implantadas na escola. Mais ainda:
torna-se essencial averiguar como essas tecnologias estão
modificando o processo de trabalho docente.
As novas tecnologias educacionais passam a exigir do
profissional docente novas posturas frente ao conhecimento e ao processo cognitivo de aprendizagem de seus alunos,
mas essas tecnologias ainda não estão disseminadas no Brasil. Portanto, a existência de escolas, tanto públicas quanto
privadas, que se encontram em patamares diferentes de
inserção de novas tecnologias educacionais pode gerar dois
tipos de profissionais da educação, bem como dois tipos de
alunos: os “iniciados” e os “não iniciados”. Consideramos
que esse avanço tecnológico deva acontecer de forma a contemplar a todos, através do fortalecimento do princípio do
acesso democratizado a essas tecnologias. Inclui-se aqui a
necessidade de capacitação dos profissionais em educação,
para que compreendam a dimensão social das aplicações
dessas tecnologias.
O PDE propõe a utilização do programa Universidade
Aberta do Brasil (UAB) para implantar um sistema nacional
de ensino superior à distância com a participação de instituições públicas e em parceria com estados e municípios. O
objetivo é atender a demanda de milhares de professores
que atuam na educação básica, sem graduação, além de
formar novos professores e oferecer formação continuada a
quase dois milhões de profissionais.
Algumas preocupações sobre a aplicação da EAD devem
ser por nós ressaltadas. Se, por um lado, a UAB poderá
exercer um papel importante na oferta de cursos de formação continuada e formação em serviço, por outro, preocupa-nos a ausência de qualquer regulamentação do exercício
da EAD no campo da iniciativa privada. São inúmeras as
denúncias de que a EAD praticada por muitas instituições
privadas de ensino (IES) nada mais é do que um recurso de
“faculdades de fim de semana” que sobrepõem o princípio
mercantilista da educação à qualidade do ensino oferecido.
Por outro lado, não é crível que a formação de professores
por meio da EAD seja qualitativamente superior à do ensino presencial.
Consideramos que com o atual quadro de carência de
profissionais da educação em nível nacional, principalmente nas periferias das grandes metrópoles e nas áreas mais
afastadas dos centros urbanos, a EAD apresenta-se como
uma das soluções emergenciais de que se pode lançar mão.
Mas essa ação, em nosso entendimento, deverá ser articulada com uma política maior de formação de professores,
envolvendo as faculdades e centros de educação pública. O
sucesso do projeto UAB poderá ser verdadeiramente o freio
necessário ao apetite voraz das instituições privadas no campo da EAD.
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2.7 - Educação Profissional
Educação Profissional e Tecnológica
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define
como finalidade da educação básica “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. No ensino médio, a garantia
de progressão no trabalho e em estudos posteriores visa à
preparação para o trabalho e à cidadania do aluno. Consideramos que isso deva ser feito por meio de um currículo
que destaque a educação tecnológica básica, a compreensão
do significado das ciências, das letras e das artes, o processo
histórico de formação da sociedade e da cultura e a língua
portuguesa como instrumento de comunicação e de acesso
ao conhecimento e à cidadania.
O artigo 36 da LDB, em seu parágrafo 2º, institui a possibilidade de o ensino médio oferecer preparação na área das profissões técnicas, desde que seja assegurada a formação básica.
Por outro lado, o ideário neoliberal implantado no Brasil na década de 90, contrariamente ao período de implantação do projeto nacional-desenvolvimentista da década de
50, institui o princípio de “preparar para a vida através do
desenvolvimento das habilidades e competências genéricas
e flexíveis”. Ou seja, organiza-se um projeto individual que
preparará o educando para um novo padrão de sociedade
onde reinam o desemprego, a desregulamentação da economia e a flexibilização das relações e dos direitos sociais.
Em nossa concepção, defendemos um projeto unitário de
ensino médio que se constitua como síntese da diversidade e
o trabalho como o primeiro fundamento da educação como
prática social associada à concepção de ciência como conhecimentos produzidos e legitimados socialmente, ao longo da
história, na busca da humanidade, da compreensão e da transformação dos fenômenos naturais e sociais. A escola necessária a cumprir tais objetivos não é uma escola que desenvolva
competências que nada mais são do que mecanismos de adaptação à realidade, mas sim uma escola criadora que trabalhe o
desenvolvimento intelectual de seus alunos, de modo que se
formem criticamente na compreensão da realidade e possam
compreender e transformar o mundo em que vivem.
Nesse sentido, manifestamos algumas das nossas preocupações. A principal é o risco da desumanização da educação
técnica. A unidade da formação geral e humanista do aluno
deve ser garantida na formulação de seus currículos. Outra
preocupação é a forma excessivamente autônoma com que
instituições do sistema “S” (SENAI, SESI, SENAC, SESC,
SEBRAE, entre outros) estruturam seus currículos, de forma a garantir uma formação tecnocrática, exclusivamente
voltada para as necessidades imediatas do mercado e desvinculada dos princípios de uma educação transformadora.
O governo Lula teve uma vitória ao revogar o decreto
do governo FHC que proibia a expansão de escolas técnicas
federais e partir para a construção de várias delas. O objetivo
do MEC é que “todos os municípios brasileiros tenham pelo
menos uma escola oferecendo educação profissional, nos próximos quatro anos, atingindo dois milhões de alunos (hoje são
700 mil)”. A criação das IFETS (Instituições Federais de Edu-

cação Tecnológica) previstas no PDE, reorganizando o modelo
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e a
integração desse sistema de ensino (instituições de educação
superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi,
especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica
nas diferentes modalidades de ensino, desde educação de jovens e adultos profissionalizante até doutorado profissional) é
uma vitória parcial do conceito de educação por nós defendido sobre o conceito neoliberal defendido pelos empresários.
Entretanto, devemos ter cuidado, na medida em que a relação
a ser estabelecida entre as instâncias federal, municipal e estadual deva ser criteriosa e feita com muita transparência. Além
disso, devemos exigir do governo que os cursos que venham a
ser oferecidos por esse convênio através da transformação de
salas de aula nos municípios em pólos de formação à distância,
como preconiza o PDE, sejam constituídos de forma a garantir
a formação integral do aluno.
É na educação técnica que o empresariado mais atua,
por um lado para garantir seus processos produtivos e, por
outro, para que a formação dos trabalhadores seja desumanizada, desvinculada de qualquer visão crítica do mundo
do trabalho, de modo a garantir o sistema de exploração do
trabalho e evitar a ação do movimento sindical combativo.
O sucesso da expansão da educação profissional e tecnológica no sistema federal de ensino certamente viria a ser um
profundo golpe no neoliberalismo. Daí termos a convicção
da necessidade de pressionarmos o governo federal de forma a neutralizarmos a ação empresarial com vistas ao controle da formação de mão de obra para o mercado.
Wanderley Julio Quêdo • 1º Secretário do Sinpro-Rio

2.8 - Alfabetização
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD),
a ser divulgada ainda este ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), deverá mostrar, segundo ele, uma
redução na taxa de analfabetos absolutos no país, que pela
primeira vez deverá ficar abaixo de 10%. O que significa que
o número de analfabetos no Brasil foi reduzido, de 2005 para
2006 (ano de referência da pesquisa), em mais de 500 mil.
Será a primeira vez que a taxa, expressa em percentual, cairá
para apenas uma casa decimal. E o programa Brasil Alfabetizado é apontado como a principal causa dessa redução.
Em 2005, mais de um milhão de pessoas foram atendidas pelo programa. A se confirmar a redução em 500 mil no
número de analfabetos, em apenas um ano, isso representará
50% desses atendimentos. Apesar desses números alcançados
pelo programa Brasil Alfabetizado, os índices de analfabetismo
no país ainda permanecem altos. Segundo os números dos Indicadores Sociais/IBGE, em 2004, 11% do total da população
de 15 anos ou mais eram analfabetos; desses, quando consideramos a questão da cor declarada, chegamos a até 16,5% de
negros, 16,2% de pardos e 7,2% de brancos.
Nesse sentido, concordamos com a análise da CNTE, segundo a qual a proposta do PDE para o Brasil Alfabetizado, priorizando a alfabetização através das instituições e dos educadores
públicos (mínimo de 75% do quadro de professores das redes
públicas estaduais e municipais), representa maior garantia de
continuidade dos estudos pelos alfabetizados. A previsão da res-

ponsabilidade solidária da União com os estados e municípios,
cabendo a este último a mobilização dos analfabetos, seleção e
capacitação dos professores, proporcionará maior eficácia desse
movimento e a manutenção do quadro de alfabetizadores.
À União caberá pagar as bolsas aos professores e destinar
recursos para material didático, merenda, transporte escolar
dos alunos etc. Porém, consideramos que os valores atribuídos aos agentes do programa, tais como os quatro tipos de
bolsas mensais: alfabetizador - R$ 200,00; alfabetizador com
alunos com deficiência - R$ 230,00; tradutor-intérprete de
Libras - R$ 200,00; e supervisor (coordenador de grupos de
15 alfabetizadores) - R$ 300,00, ainda são baixos e não garantem uma adesão na quantidade e qualidade necessárias.
É fato que a participação do professor público na alfabetização de adultos acarretará a melhoria do nível salarial da
categoria, especialmente no Norte e Nordeste, principalmente para aqueles que trabalham 20 horas semanais. Mas isso
significará também um aumento na carga de trabalho, principalmente extra-classe, com a elaboração de conteúdos, atividades e correções. Portanto, o ideal seria ter algo próximo
ao piso proposto, em torno de 60 a 70% desse, como bolsas
mensais; pois como já citamos na pesquisa IBGE, não se trata
apenas de ter o letramento como sinônimo de alfabetização.
Outros fatores devem ser considerados nessa equação, tais
como a questão de gênero e principalmente de etnia, onde as
desigualdades e as exclusões se acentuam.
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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Em pesquisa da UNESCO, de 2002, Violência nas Escolas, quando perguntou-se aos professores: “Na sua opinião,
quais são as finalidades mais importantes a serem alçadas
pela educação?”, três respostas se destacaram; na ordem:
formar cidadãos conscientes; desenvolver a criatividade e
o espírito crítico; e transmitir conhecimentos atualizados e
relevantes para a integração dos grupos sociais menos favorecidos da sociedade. Portanto, essas finalidades apontadas
revelam uma acentuada preocupação dos profissionais em
educação com a formação de atitudes e valores dos estudantes, tanto em termos de atuação coletiva quanto individual, o
que requer muito mais do que apenas alfabetizar. Requer dar
continuidade, sentido ao que se aprendeu e tornar o conhecimento um instrumento de transformação, seja ela pessoal
ou coletiva, das comunidades abrangidas pelo programa.
Quanto à questão do repasse de recursos para as entidades
públicas, privadas sem fins lucrativos e instituições de ensino
superior para participarem do Programa Brasil Alfabetizado
(para formação de alfabetizadores e de coordenadores de turmas), consideramos que os critérios e os procedimentos para o
credenciamento das instituições privadas devam ser rigorosos
e os mais transparentes possíveis. Essas medidas visam a impedir que esse programa seja mais uma porta de saída permissiva
de recursos públicos para entidades “pilantrópicas”.
Francilio Paes Leme • Presidente do Sinpro-Rio

3. O impacto das Políticas
Públicas no setor privado da
educação
A Educação e o Projeto Nacional Autônomo
A universidade pública e o projeto de nação
A universidade desempenha um papel estratégico na
construção de um projeto nacional de país. É sob essa ótica
que devemos analisar esse setor no PDE.
As mudanças que se processam com a revolução técnicocientífica (revolução da informática, da telemática) apontam
um crescente deslocamento da pesquisa para o exterior da
universidade, localizando-se estrategicamente nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas
monopolistas. Assim, estas passam a ter o controle estratégico
das cadeias de produção e, conseqüentemente, há um esvaziamento da universidade como espaço privilegiado de produção
de desenvolvimento tecnológico. Como as grandes empresas
multinacionais são globais, expandem-se globalmente, elas
localizam seus centros de pesquisa científica e tecnológica em
seus próprios territórios originais, exercendo o controle sobre
as cadeias produtivas. Países como os Estados Unidos impõem
uma legislação na área de proteção intelectual, que legaliza
internamente o monopólio da inovação tecnológico-científica
produzida por essas empresas, e pressionam os países de todo
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o mundo para que aprovem leis de patente que, contrariamente ao modelo anterior (em que o patenteamento só garantia a
prioridade na aplicação do invento), agora garantem a proibição da sua utilização. Dessa forma, desvinculam o patenteamento das necessidades de um desenvolvimento autônomo
de país. A lógica neoliberal de países como os Estados Unidos
prevê como única possibilidade de desenvolvimento para países dependentes, ou em desenvolvimento, a abertura de seus
mercados. Dessa forma, atrairiam investimentos das empresas
multinacionais que, ao deterem a tecnologia de fronteira,
aplicariam seus pacotes tecnológicos. Nesse modelo, a países
como o Brasil restaria treinar mão de obra qualificada para
utilização da tecnologia importada.
Diante desse modelo, qual o sentido em se investir em
pesquisa na universidade brasileira? Fica evidente a necessidade, para os países que detêm a tecnologia, de criar uma
agenda para as universidades dos países em desenvolvimento, em especial o Brasil, que as esvazie, transformando-as
de centros produtores de pesquisa em grandes “escolões”
treinadores de técnicos especializados na aplicação daqueles pacotes tecnológicos. Para tanto, estruturas curriculares
são reformuladas de modo a atender aos novos objetivos:
esvaziar o elemento de formação humanista presente nos
currículos e diminuir a ênfase na formação teórica, dando
lugar aos treinamentos técnicos.
O governo FHC desempenhou um papel importante
no esvaziamento e sucateamento da universidade brasileira,
atacando os dois pilares de sustentação da pesquisa científica
e do desenvolvimento tecnológico do nosso país: o sistema
universitário público, onde se concentram quase 80% das ati-

vidades de pesquisa e os departamentos de pesquisa científica,
e o desenvolvimento tecnológico das empresas estatais. Essas
últimas - como a Petrobrás, empresa pioneira no mundo em
prospecção de petróleo em mar profundo - cresceram desenvolvendo pesquisas e criando tecnologias próprias da maior
importância. Não foi à toa que o governo FHC privatizou, a
preço de banana, a Companhia Vale do Rio Doce, obedecendo
subservientemente à agenda neoliberal engendrada pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.
O grande educador Anísio Teixeira afirmava que A universidade é, na sociedade moderna, uma das instituições
características e indispensáveis, sem as quais não chega a
existir um povo. Aquele que não as tem, também não tem
existência autônoma, vivendo tão somente como reflexo dos
demais. Na medida em que um país abandone a política de
construção de um projeto nacional que conceba suas necessidades de desenvolvimento e, portanto, uma universidade
como espaço público de sistematização e de produção de
conhecimento, estará optando pela dependência e o retorno
a tempos anteriores às conquistas básicas da civilização.
A construção de um projeto nacional autônomo e progressista, onde a universidade pública tenha centralidade, é fruto
de uma disputa política travada no seio do governo central e
no conjunto dos movimentos sociais. Cremos que isso se traduz por meio de uma agenda de lutas e reivindicações que não
pode ser exclusivamente salarial, indo além, na luta pela conquista de uma universidade centro de sistematização e produção de conhecimento. É nesse contexto que o ensino superior
privado brasileiro não pode ser desconsiderado pelo governo
e pelas forças vivas da sociedade. O descontrole da iniciativa
privada, por parte do Estado, gerou uma situação caótica na
qual a educação superior é tratada como uma mercadoria.

O ensino privado e o Projeto Nacional Autônomo
A liberalização total do ensino privado no Brasil já começa na leitura do texto constitucional, onde o artigo 209
estabelece que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

Além da autonomia administrativa e de gestão, naturais em
empresas de direito privado, o empresariado goza da autonomia, prevista no artigo 53 da LDB, de criar e extinguir cursos
e fixar currículos dos seus cursos e programas. As contratações
não são feitas por concurso, não há gestão democrática e irregularidades trabalhistas e fiscais são praticadas, configurandose um quadro de desrespeito aos trabalhadores em educação e
de desobediência civil em relação ao governo.
Não há na legislação educacional nenhuma exigência
a ser feita às instituições privadas de ensino no tocante ao
cumprimento da legislação trabalhista, de modo a garantir aos
docentes a tranqüilidade para o exercício da sua profissão. Por
outro lado, qualquer movimento docente que procure interferir no projeto político-pedagógico da instituição ou de defesa
dos direitos trabalhistas configurados em lei e nas convenções
coletivas de trabalho é encarado como afronta pelos empresários, que passam a usar e abusar do “direito” à demissão. Não
há procedimentos democráticos nos processos de decisão, na
convivência e cooperação acadêmicas, nem é garantida a liberdade de expressão e manifestação, tão grata à democracia.
Podemos afirmar que o modelo de instituição privada
de ensino no Brasil se coaduna com o modelo de educação
exigida pelos países que controlam as cadeias produtivas. As
universidades não produzem pesquisa e a oferta de cursos
responde à necessidade do mercado de obter técnicos especializados na aplicação dos pacotes tecnológicos importados.
A formulação de um projeto nacional autônomo pressupõe
um papel suplementar a ser exercido pelas instituições privadas
de ensino no sistema de educação. Submetidas aos objetivos e
normas da educação nacional, estaria garantida, a partir daí, sua
ação educacional, com autonomia administrativa e de gestão.
O governo deveria, em nome do interesse público, munir-se dos instrumentos necessários para exercer o papel

Antonio Rodrigues • 1º Vice-presidente do Sinpro-Rio

I- cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II- autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.
A leitura desse artigo, feita pelo patronato, segue a
matriz neoliberal de que tudo lhes é permitido, pois a regulação das suas atividades se dará através do mercado.
Já o artigo 213 estabelece que recursos públicos serão
destinados às escolas públicas, mas abre um flanco ao admitir que eles podem ser destinados às escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei.
A combinação desses dois artigos pelos empresários
do ensino, juntamente com um conjunto de uma série de
portarias governamentais, deliberações dos Conselhos de
Educação, conduz à desregulamentação total do setor.
Obedientes às decisões do Banco Mundial e livres do controle estatal, implantam o modelo neoliberal de educação,
colocando-a como uma mercadoria regulada pelas leis de
um mercado em que os estudantes são vistos como clientes
de um serviço vendido pela instituição de ensino.
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fiscalizador do Estado, de forma a garantir a qualidade do
ensino e combater, de forma eficiente, a mercantilização do
ensino. A busca do lucro a qualquer preço não se coaduna
com uma educação de qualidade e o governo deveria também ativar o sistema de credenciamento das instituições e
cursos, estabelecendo exigências quanto às condições de
ensino, de trabalho, de equipamentos e de cumprimento
das legislações trabalhistas e fiscais.
Não cabe também ao Estado fornecer financiamentos
diretos ao ensino privado, o que não se confunde com a concessão de bolsas de estudo e financiamento de pesquisas que
respeitem o interesse nacional. Temos a convicção de que
com a expansão e o avanço do projeto nacional e a superação
dos pressupostos neoliberais, estarão criadas as condições
para que o ensino privado exerça seu papel de complementaridade na educação brasileira, passando a ser uma concessão
do Estado conferida em função de necessidades sociais.

4. Propostas de Mobilização
para a Regulamentação da
Educação Privada no Brasil
Em abril de 2007, a Contee lançou, em seu XIII Consind, realizado no Rio de Janeiro, a campanha nacional
“Educação não é Mercadoria”, como forma de integração
da categoria docente à luta, que deve ser de a toda sociedade, contra a mercantilização praticada pela iniciativa privada em todos os setores da educação.
Reafirmamos aqui o que já expusemos ao longo desta
tese: a combinação dos artigos 209 e 213 da CF/1988,
juntamente com um conjunto de portarias governamentais
e deliberações dos Conselhos de Educação, conduz à desregulamentação total do setor. Obedientes às decisões do
Banco Mundial e livres do controle estatal, essas normas
implantam o modelo neoliberal de educação, colocando-a
como uma mercadoria regulada pelas leis de um mercado
em que os estudantes são vistos como clientes de um serviço
vendido pela instituição de ensino.
As contratações nas instituições privadas de ensino não
são feitas por concurso, não há gestão democrática e irregularidades trabalhistas e fiscais são praticadas, configurando-se
um quadro de desrespeito aos trabalhadores em educação e de
desobediência civil em relação ao governo.
Não há na legislação educacional nenhuma exigência a ser
feita às instituições privadas de ensino, no tocante ao cumprimento da legislação trabalhista, de modo a garantir aos
docentes a tranqüilidade para o exercício da sua profissão. Por
outro lado, qualquer movimento docente que procure interferir no projeto político-pedagógico da instituição ou de defesa
dos direitos trabalhistas configurados em lei e nas convenções
coletivas de trabalho, é encarado como afronta pelos empresários, que passam a usar e abusar do “direito” à demissão.
Em face da situação de busca de lucros a qualquer preço
e de desregulamentação total setor, onde os prejudicados
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são os alunos e os trabalhadores em educação, a CONTEE,
contando com o apoio das entidades filiadas e também da
CNTE e da CUT, conclama à mobilização da nossa categoria na luta pela regulamentação do setor. A campanha
“Educação não é Mercadoria” é o primeiro passo nessa
direção e só alcançará seus objetivos caso os sindicatos
de professores e de trabalhadores em estabelecimentos de
ensino assumam para si a tarefa de mobilizar as respectivas
categorias profissionais para esse embate.
Reproduzimos, a seguir, para apreciação do 9º Consinpro,
os documentos relativos ao tema, lançados pela Contee: “Carta Aberta a Luiz Inácio Lula da Silva” e o “MANIFESTO: não
à desnacionalização da educação superior brasileira”.

Carta Aberta a Luiz Inácio
Lula da Silva
Excelentíssimo Sr. Presidente da República
Durante este seu segundo mandato, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE), que representa os professores e auxiliares
que atuam na educação privada de todo o país, continuará
defendendo que medidas efetivas sejam tomadas no sentido
de garantir a educação como um direito e bem público e,
quando concedido à iniciativa privada, opere sob atento
controle do Estado.
A legislação nacional, no entanto, pouco contribui para o
efetivo controle do setor privado, que tem agido através de
poderoso lobby no Congresso e em outras instâncias governamentais, tendo como únicos objetivos o incentivo financeiro, a isenção fiscal e a liberalização das regras e contrapartidas que fortalecem a lógica da educação como mercadoria.
Estamos acompanhando, sem a mínima manifestação do
MEC, a venda de instituições de educação superior privadas
para empresas internacionais, que passam, após a compra, a
dominar muito mais de 50% do capital dessas instituições.
O setor empresarial da educação é um dos setores da economia que, por sua desregulamentação, desrespeita sistematicamente as leis trabalhistas e previdenciárias, que possui grande
inadimplência das obrigações fiscais e que age de forma autoritária, colocando os interesses mercantilistas à frente dos
educacionais, considerando alunos como clientes e professores
e funcionários como empregados a serviço de seus lucros.
Reconhecemos, senhor Presidente, os esforços do governo em ampliar a oferta de ensino superior público, mas os
resultados ainda são insuficientes. É preciso, ao lado de políticas de expansão e qualificação da rede pública de educação
em todos os níveis, visando à sua efetiva universalização, atuar urgentemente na regulamentação da Educação privada.
Um governo que afirma ser este o momento de uma
educação de qualidade não pode abrir mão de seu papel
de controlar o setor privado. Um governo democrático não
pode permitir o autoritarismo nas instituições de ensino. Um
governo comprometido com o desenvolvimento social não

pode admitir que a educação seja considerada uma mercadoria. Um governo que defende a soberania brasileira não pode
permitir a desnacionalização das instituições de ensino.
Neste segundo mandato, seu governo tem a grande oportunidade de implementar ações que reafirmem a educação
como um bem público, um direito do cidadão e uma questão
estratégica para o desenvolvimento e a soberania nacional.

Manifesto
Não à desnacionalização da educação superior brasileira
O Banco Mundial e grandes operadoras do capital, em
parceria com empresários do ensino brasileiro, provocam o
aprofundamento do processo de desnacionalização da educação superior. Estão em curso grandes negociatas para a venda ao
capital internacional de várias instituições de educação superior
no Brasil. Enfrentar essa realidade exige clareza da trajetória da
educação brasileira e das forças que se encontram em disputa.
As lutas históricas, do início da República até os nossos
dias, apontam que as políticas educacionais estão sempre
ligadas a projetos de nação. Esses projetos revelam-se, grosso modo, por duas grandes tendências: uma, de ampliação
democrática e de desenvolvimento nacional; outra, de
restrições democráticas e de entrelaçamento a interesses internacionais, que visam a manter a dependência econômica,
política e ideológica do país.
É inegável, portanto, o papel estratégico que a educação
desempenha em qualquer projeto de desenvolvimento nacional. A educação superior e, em particular, a universidade
pública, é responsável pela pesquisa, pela produção de
conhecimento, de ciência e de tecnologia; é formadora de
cientistas e de trabalhadores altamente qualificados.
Assim, é fundamental que o Estado brasileiro implemente
políticas de construção de uma educação pública, democrática e de qualidade social, em todos os níveis, e a constituição
de um marco regulatório que enfrente a mercantilização.
Após a década de 1990, sob o argumento da liberdade
conquistada na Constituição, interesses empresariais perseguiram a liberalização total da educação privada e a não
interferência do Estado em seus rumos, e a concepção de
que a educação, como serviço não exclusivo do Estado, é
uma mercadoria como outra qualquer e deve ser regulada
pela mão invisível do mercado.
Essas forças, além de buscar incluir a educação brasileira como um setor de serviços na Organização Mundial de
Comércio (OMC), procuram remover obstáculos jurídicos
para favorecer o estabelecimento de instituições educacionais estrangeiras.
Com a implementação da política neoliberal, o Brasil já
teve parte significativa de sua base econômica estratégica
passada para as mãos das grandes corporações transnacionais. Concomitantemente, a abertura do mercado interno,
no mínimo, estagnou o nosso crescimento industrial, provocando a extinção de postos de trabalho e o crescimento
do exército de reserva de mão-de-obra. Por outro lado, o
Estado brasileiro perdeu força na gestão dos serviços públi-

cos de qualidade. Não é preciso enumerar as conseqüências
sociais advindas desse cenário.
Agora, o capital internacional está comprando instituições de educação superior privadas no Brasil, justamente
por ser um setor que se expandiu em níveis nunca antes
registrados e que vem auferindo enormes lucros. Segundo
levantamento realizado pelo Relatório Valor 1.000 Maiores
Empresas, do jornal Valor Econômico, dez instituições do
ensino superior privado estão entre as mil maiores no ano
de 2005. Entre as dez maiores, está a Anhembi Morumbi,
que, diga-se, foi adquirida na sua totalidade por um grupo
internacional da educação. Recentemente, a imprensa noticiou investimentos do Banco Mundial na ordem de US$ 12
milhões para financiar a compra de outra instituição superior de ensino privado no interior do estado de São Paulo.
A intensificação dessas ações do capital internacional não
acontece por acaso. Tramita no Congresso Nacional o projeto de reforma da educação superior no qual limita-se a 30%,
no máximo, a participação do capital estrangeiro nas instituições de educação superior no Brasil. Por essa razão, o capital
tem muita pressa, pois a reforma impedirá a compra total
do capital votante das instituições. Diante dessa investida do
capital internacional, não podemos esperar a tramitação da
reforma da educação superior no Congresso. É urgente que
o governo tome medidas imediatas que impeçam a venda das
instituições de educação superior ao capital estrangeiro. É
inaceitável a ingerência do capital internacional nos assuntos
educacionais de nosso país. Nós não aceitaremos que a educação se transforme em uma mercadoria a ser negociada na
OMC. Nós não nos renderemos à mercantilização e à desnacionalização da educação brasileira.
Conceber a educação a partir de uma estrita lógica de
mercado compromete os destinos das novas e futuras gerações. O que está em jogo é o futuro do país, que necessita
de um sistema de educação superior comprometido com o
desenvolvimento democrático e soberano.
Diante dessa ameaça à nossa soberania, a CONTEE conclama as entidades de educação e a sociedade brasileira a se
manifestarem pela imediata ação do governo para barrar
tais negociatas. Convocamos as organizações democráticas
e populares, as entidades educacionais, as entidades sindicais, a firmarem este manifesto de denúncia, repúdio e convite à luta contra todas e quaisquer ingerências estrangeiras
no campo da educação no país.
Este documento é uma iniciativa da CONTEE, tem
apoio e assinatura das entidades de âmbito nacional abaixo
relacionadas e será entregue ao Ministro da Educação e à
Presidência da República.
Brasília, 21 de novembro de 2006.

CONTEE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino
CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
UNE - União Nacional dos Estudantes
UBES - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
CUT - Central Única dos Trabalhadores
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O Sinpro-Rio deverá:
1. Em relação ao financiamento da Educação - Fundeb:
• lutar pela ampliação dos investimentos em educação tal como preconizado
historicamente pelo PNE da sociedade civil (de 7 a 10% do PIB);
• reafirmar o princípio histórico do Sinpro-Rio de que verba pública deve ser
destinada exclusivamente para a educação pública;
• criar mecanismos de regulação e fiscalização de verbas públicas utilizadas
em ONGs;
• aumentar o percentual destinado para pagamentos dos profissionais de
educação - de 60% para 80% do total dos recursos vinculados ao FUNDEB.

2. Em relação à Avaliação:
Professores Wanderley Quêdo e
Francilio Paes Leme na direção dos
trabalhos do 9º Consinpro

Plano

de lutas
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Delegados do
9º Consinpro acompanham
a apresentação das teses

Defender, em todos os fóruns, que o Sinpro-Rio participe do estabelecimento,
por parte dos governos, das seguintes medidas:
• defesa da política permanente de formação contínua de professores em
todas as esferas de atuação do professorado;
• luta pela elevação do padrão salarial dos docentes;
• luta pela melhoria nas condições físicas e modernização do equipamento
escolar e estratégias para manter o maior tempo de permanência dos estudantes nas escolas;
• defesa do princípio da gestão democrática nas escolas públicas e privadas,
contemplando também a participação de toda comunidade escolar na formulação dos projetos político-pedagógicos;
• formulação de projetos político-pedagógicos com a participação de toda a
comunidade escolar;
• defesa do modelo do sistema de avaliação permanente, visando à melhoria
da qualidade do ensino;
• ampliação das representações das organizações de trabalhadores e da sociedade civil nos conselhos de acompanhamento e fiscalização da aplicação
de recursos do FUNDEB;
• oposição à adoção de políticas de incentivo vinculadas a premiações;
• avaliação como instrumento democrático e diagnóstico das demandas da
comunidade escolar.

3. Em relação à Valorização do Profissional de Educação:
• apoiar a luta da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) pela elevação do piso nacional, entendido como salário base; e que no
• seu valor não esteja incluída qualquer conquista pessoal;
• apoiar a CNTE em sua luta pelo estabelecimento de uma correspondência
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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7. Em relação à Educação Profissional:

entre os valores dos pisos reivindicados e a formação acadêmica do professor;
• propor a criação de conselhos locais de acompanhamento dos convênios
entre o MEC, prefeituras e governos estaduais, garantindo a presença nos
mesmos de representantes da sociedade civil organizada;
• apoiar a luta da CNTE pela implantação de plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, privilegiando o mérito, a formação, o
tempo de serviço e a avaliação do desempenho; e que a formação continuada
seja no horário de trabalho;
• propor alteração na legislação trabalhista no sentido de restabelecer a exigência de registro no MEC para o exercício das funções de magistério.

• lutar para que a Central Única dos Trabalhadores venha a ocupar e ampliar
todos os espaços em conselhos de entidades do sistema S;
• exigir que os currículos das IFETS garantam a formação geral humanista e
crítica em relação ao mundo do trabalho, contando com a ampla participação
dos trabalhadores em educação em sua formulação;
• lutar junto ao governo Lula para que a relação entre as instâncias federal,
estadual e municipal obedeçam a critérios político-educacionais e sejam
acompanhadas e fiscalizadas pela sociedade;
• apoiar as medidas de ampliação da rede federal de escolas técnicas e lutar
por um controle mais efetivo e duro em relação à criação de cursos e escolas
técnicas no setor privado;
• regulamentar a função docente em curso técnico profissionalizante em
contraponto às funções de instrutores, oficineiros etc.

4. Em relação à Gestão Democrática do Sistema Educacional:
• ampliar o papel da gestão democrática em todos os níveis da educação:
sistemas, rede pública e escolas privadas;
• criar o Fórum Nacional de Educação;
• fortalecer os colegiados dos sistemas e das escolas públicas e privadas;
• institucionalizar a Conferência Nacional de Educação e as conferências
estaduais e municipais, envolvendo a educação básica e a superior.

Os debates levam à
reflexão dos professores

• garantir o percentual previsto de, no mínimo, 75% de alfabetizadores egressos das redes públicas municipais e estaduais;
• aumentar os valores das bolsas mensais para os alfabetizadores, balizandoas com o piso nacional, sem perda para os profissionais que ganham acima
do piso;
• criar procedimentos rigorosos e transparentes para o repasse de verbas
públicas para estados e municípios nas futuras parcerias;
• exigir dos governos federal, estaduais e municipais a criação de estruturas
que permitam aos alunos alfabetizados na EJA a continuação da formação
educacional, incluindo todos os ciclos da educação básica.

5. Em relação à Educação Superior:
• defender que as verbas destinadas ao financiamento da educação superior
sejam repassadas apenas às entidades públicas e que o Estado cumpra o seu
papel constitucional de custear a educação de qualidade acessível a todos os
brasileiros;
• defender o princípio de que as IES privadas, para serem atendidas pelo FIES
e pelo PROUNI, devem estar comprometidas com a qualidade da educação e
em dia com suas obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias;
• defender a manutenção do limite máximo de 30% de participação do capital
estrangeiro nas IES privadas;
• valorizar a universidade pública gratuita, laica e de qualidade, com a criação de novas unidades, novos colégios de aplicação e de investimentos no
ensino, na pesquisa e na extensão;
• defender o princípio de que a implantação de planos de carreira nas IES
privadas seja condição essencial para seu credenciamento;
• defender o poder público no controle do ensino superior privado;
• defender a efetividade do princípio constitucional de indissociabilidade
entre o ensino, pesquisa e extensão, conforme disposto no artigo 207 da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

6. Em relação ao EAD e às Novas Tecnologias em Educação:
• garantir a democratização do acesso às modernas tecnologias educacionais, principalmente na educação básica, a alunos e docentes;
• propor que, na formação de professores, a prática da EAD esteja articulada
a uma política de formação docente formulada pelo MEC, envolvendo faculdades e centros de educação públicos, garantindo o caráter predominante do
ensino presencial;
• incrementar a prática da EAD na oferta de cursos de formação continuada de
professores e de formação em serviço, visando à melhoria na qualidade docente;
• garantir em lei a qualificação profissional de docente no exercício da função
de tutoria;
• levar ao governo estadual, como proposta deliberada nesse congresso de
reforço orçamentário ao CEDERJ, a instituição de uma EAD pública e de qualidade, importante para a formação inicial e continuada dos professores.
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8. Em relação à Alfabetização:

9. Em relação ao impacto das políticas públicas no setor
privado da educação:

As propostas são
analisadas pelos delegados

• lutar pela implementação de um projeto educacional autônomo onde o ensino privado ocupe seu papel suplementar na educação do país;
• lutar para que o Estado crie instrumentos legais que possibilitem a fiscalização e o combate à mercantilização do ensino, caracterizando a iniciativa
privada na educação como uma concessão do poder público;
• lutar para não permitir que o Estado forneça financiamentos diretos ao ensino privado, o que não se confunde com a concessão de bolsas de estudo e de
financiamentos para pesquisas em universidades, desde que submetidas ao
interesse nacional, com acompanhamento e fiscalização do poder público.

10. Em relação à Mobilização para a Luta pela
Regulamentação da Educação Privada no Brasil:
• organizar o lançamento oficial no Rio de Janeiro, em março de 2008,
da campanha “Educação não é Mercadoria”, buscando apoio e comprometimento de parlamentares, articulando reuniões com as comissões de
educação da Câmara de Vereadores (nos municípios do Rio, Paracambi,
Itaguaí e Seropédica) e da Assembléia Legislativa do Estado do Rio, visando
à ampliação política da campanha e produzindo material explicativo - além
de outros materiais de divulgação - para a categoria e para a sociedade
como um todo;
• lutar pelo controle do Estado sobre a educação privada, como concessão do
poder público, trabalhando por sua regulamentação, pela fiscalização do seu
funcionamento e padrão de qualidade.
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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Moção de repúdio à revista Veja
Além da campanha ideológica e macartista que vem sendo
desferida por alguns órgãos da imprensa, notadamente o jornal “O Globo”, contra alguns autores de livros de História, nos
deparamos recentemente com uma infame matéria de capa
da revista “Veja” sobre a figura lendária do revolucionário Che
Guevara.
Certamente os princípios de luta pela justiça, igualdade e
liberdade, na construção de um mundo socialista, que conduziram Che Guevara a doar sua vida pela causa dos explorados, não são aqueles defendidos por “Veja”, velha defensora
do neoliberalismo e das elites responsáveis pela miséria do
nosso povo.
O 9º Consinpro (Congresso do Sindicato dos Professores do
Município do Rio de Janeiro e Região) repudia a matéria da
revista “Veja”, na sua tentativa de desqualificar e desmoralizar
a figura de Che, que continuará presente nos corações de
todos aqueles que lutam pela construção de um mundo sem
exploração!
Adalgiza Burity, Anita de Fátima, Antonio Rodrigues,
Francilio Paes Leme, Joacy Santos, José Monrevi e
Wanderley Quêdo.

Moção de repúdio às recentes declarações
públicas do jornalista Ali Kamel
Nós, professores participantes do 9ºCongresso do Sindicato
dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região
(Sinpro-Rio), manifestamos nosso repúdio às declarações
feitas pelo jornalista Ali Kamel no jornal O Globo de 18 de setembro de 2007, definindo a “Coleção Nova História Crítica”,
do professor Mário Schmidt, como “um livro didático bisonho, encharcado de ideologia” e de seu esforço para vincular
o referido livro ao governo Lula, uma vez que, ao contrário do
que se tentou mostrar, ele foi aprovado no governo FHC.
Condenamos também, com veemência, este ou quaisquer outros movimentos de criação de um novo Index Prhoibitorum que,
na realidade, esconde uma disputa ideológica e econômica que
envolveu 560 milhões de reais em 2007. Além de interesses financeiros de grupos editoriais estrangeiros associados a nacionais que, de 1991 até 2006, perderam significativamente espaço
no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), responsável pela
aquisição e distribuição de 121 milhões de exemplares.
Entendemos que o senhor Ali Kamel tem o direito de não gostar de certos livros e externar sua opinião, mas entendemos
também que a capacidade de escolha do material didático
adequado cabe, como determina a legislação atual, aos especialistas em Educação, ou seja, às dezenas de milhares de
professores das redes pública e privada do país.
Repudiamos quaisquer opiniões de cunho autoritário que
lancem desconfianças na capacidade de todos os professores de exercerem seus direitos autorais como educadores e
coloquem em risco a democracia do país.
Ana Lúcia Guimarães, Carlos Henrique de Carvalho,
Fernando Vieira e Wanderley Quêdo.

Moção de repúdio ao Prefeito César Maia

Moções

Grupos de trabalho discutem temas da
Tese escolhida. Cada grupo ficou com um
tema diferente para ser debatido

Repudiamos a forma ardilosa como a Prefeitura do Rio de
Janeiro vem tentando mascarar os índices da educação em
nosso município, com a implementação de um sistema de
ciclos que tem, como único objetivo, instituir a promoção
automática na rede municipal.
Além da implantação não ter sido precedida de amplo debate com a comunidade escolar, o prefeito ignora as amplas
mobilizações de protesto contra este sistema, incluindo aí
pedagogos, vereadores, pais e alunos das escolas municipais. Repudiamos, por fim, a controversa adoção da política
de incentivo da prefeitura de “premiar” os alunos da rede
pública com melhor desempenho, pois o caráter meritocrático da proposta em nada contribui para uma real melhoria
da educação, constituindo-se assim em mais um aspecto de
política neoliberal que quer responsabilizar o indivíduo, e não
a política educacional, pelo fracasso da rede pública.
Afonso Celso, Carlos Henrique de Carvalho, Dilson
Ribeiro, Magna Corrêa, Marcelo Pereira, Maria da Glória e
Norma Ceribello.
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TÍTULO I • DOS OBJETIVOS
Art. 1º - O 9º Congresso do Sindicato dos Professores do
Município do Rio de Janeiro e Região (Sinpro-Rio) é a
instância máxima de organização do Sindicato, conforme
disposto no seu Estatuto.
Art. 2º - São objetivos do 9º Consinpro, decidir e deliberar
sobre os seguintes temas:
I. análise do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE;
II. dimensionamento do impacto das políticas públicas
no setor privado da educação;
III. mobilização da categoria para a campanha pela Regulamentação da Educação Privada no Brasil.
Art. 3º - O 9º Consinpro é soberano nas deliberações sobre
os temas para os quais foi convocado, desde que não sejam
contrários ao Estatuto do Sindicato, ao Edital de Convocação e ao Regimento Interno.

Art. 10 - As deliberações das plenárias serão tomadas por
maioria simples dos delegados presentes, competindo à
Mesa Diretora dos Trabalhos estabelecer o procedimento
de contagem de votos, se necessário.

Art. 4º - O 9º Consinpro se organiza através das instâncias
de discussão e deliberação.

Art. 11 - No dia 05 de outubro de 2007, às 14h30, os
delegados do 9º Consinpro serão divididos por grupos de
trabalho compostos de, no mínimo, quarenta delegados,
para discussão dos temas constantes do edital e previamente
distribuídos pela Comissão Coordenadora.
§ 1º - Caso o último grupo a ser formado não atinja o
quantitativo de quarenta delegados, os mesmos serão distribuídos eqüitativamente pelos grupos já compostos.
§ 2º - A distribuição dos delegados credenciados entre
os grupos de trabalho será efetivada pela Comissão
Coordenadora do 9º Consinpro e divulgada antes do
período previsto para os grupos se reunirem.
§ 3º - Só será admitida a participação nos grupos de trabalho, com direito a voz e voto, os delegados credenciados que neles estiverem distribuídos na forma prevista
no caput deste artigo.

Da Plenária

Interno
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Art. 9º - As sessões plenárias serão presididas pelo Presidente do Sindicato, sendo facultado a este, se necessário,
designar membro da Diretoria Plena para substituí-lo.
Parágrafo único - Nas sessões plenárias, além do Presidente, a mesa deverá ser, no mínimo, composta por um
secretário e um relator indicados pela Comissão Coordenadora do Congresso.

TÍTULO II • DAS INSTÂNCIAS DE
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO
DO CONGRESSO

Art. 5º - São instâncias do 9º Consinpro:
I. plenárias;
II. grupos de trabalho.

Regimento

defesa das teses, cabendo o tempo máximo de quarenta
minutos para apresentação e defesa de cada tese. Em
seguida, será votada pela plenária a tese guia, que orientará as discussões dos grupos de trabalho.
§ 4º - A terceira e última sessão plenária se realizará no
dia 06 de outubro de 2007 às 10h. Compete à terceira
sessão plenária aprovar e votar, exclusivamente, propostas
acerca do temário, advindas dos grupos de trabalho, que
irão constar do documento final do Congresso, bem como
moções, e proceder ao encerramento do 9º Consinpro.
§ 5º - Na plenária final, a discussão das propostas apresentadas terá, no máximo, duas inscrições contra e duas
a favor, com dois minutos para cada uma, no máximo.

Art. 6º - A plenária é o órgão máximo de deliberação do
Congresso e suas decisões são soberanas naquilo que não
contrariar o Estatuto do Sindicato, o Edital de Convocação
e o Regimento Interno do 9º Consinpro.
Art. 7º - A plenária será composta pelos delegados credenciados e dela poderão participar os observadores credenciados na forma deste Regimento.

Dos Grupos de Trabalho

Parágrafo único - Os observadores credenciados pelo
Congresso não terão direito a voz e voto nas plenárias.

Art. 12 - Compete aos grupos de trabalho discutir e decidir
sobre os itens do temário, na ordem indicada pela Comissão Coordenadora, seguindo as regras dispostas no presente Regimento Interno.

Art. 8º - A plenária do 9º Consinpro será realizada através
de três sessões.
§ 1º - A primeira sessão plenária se realizará no dia 04
de outubro de 2007 às 18h30.
§ 2º - Compete à primeira sessão plenária proceder à
abertura do 9º Consinpro, bem como discutir e votar,
exclusivamente, o presente Regimento Interno.
§ 3º - A segunda sessão plenária se realizará no dia 05
de outubro de 2007 às 9h e tratará da apresentação e

Art.13 - A sessão de cada grupo de trabalho será instalada
por um membro indicado pela Comissão Coordenadora do
9º Consinpro, cabendo aos participantes do grupo, após
instalada, eleger os componentes da Mesa Diretora dos
trabalhos respectivos.
§ 1º - A Mesa Diretora dos trabalhos de grupo será composta por um coordenador e um relator.
§ 2º - Compete ao relator de cada grupo entregar à Cowww.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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missão Coordenadora, logo após os trabalhos, o relatório final único do grupo.
§ 3º - O relator do grupo deve acompanhar a Comissão
Coordenadora na reunião que preparará o relatório que
será apreciado pela plenária final.
Art. 14 - A dinâmica de discussão e aprovação de propostas
nos grupos de trabalho, bem como o relatório final, deverão obedecer aos seguintes pontos:
I. as propostas sobre os itens do temário deverão ser
entregues pelo proponente ao relator, por escrito;
II. as propostas que não obtiverem consenso no grupo
deverão ser votadas;
III. as propostas divergentes somente serão levadas à
plenária final se obtiverem o apoio de, no mínimo, 30%
(trinta por cento) dos delegados que assinaram a lista de
presença do grupo;
IV. os relatores se encarregarão de ordenar as propostas,
destacando, por escrito, aquelas que foram aprovadas
por consenso e aquelas com divergências, estabelecendo
prioridade para as que forem consensuais;
V. no relatório final do grupo deverá ser indicado, necessariamente e por escrito, o item do temário no qual
se pretende que a proposta seja inserida.
Art. 15 - Os horários de realização das atividades do Congresso e dos grupos de trabalho estão estabelecidos em calendário anexo, que passa a integrar o presente Regimento.
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rado com este fim, e que estiverem devidamente credenciados
pela Comissão Coordenadora do 9º Consinpro.
Parágrafo único - Os membros eleitos pela COPAP (Comissão dos Professores Aposentados e Pensionistas) são
considerados delegados do 9º Consinpro, com todos os
direitos inerentes à função.

Do credenciamento de Delegados
Art. 19 - Os delegados eleitos serão credenciados mediante
apresentação de um documento de identidade até às 14h do
dia 05 de outubro de 2007.
Art. 20 - Para fins previstos no artigo anterior, a Comissão
Coordenadora fará funcionar mesa de credenciamento no
local de realização do Congresso: no dia 04 de outubro, das
16h30 às 20h; e no dia 05 de outubro, das 8h30 às 14h.
Parágrafo único - A mesa de credenciamento deverá
manter sob sua guarda todo o material referente aos
processos eleitorais e pedidos de registros de delegados,
para conferência dos credenciamentos solicitados.
Art. 21 - Não serão credenciados os delegados eleitos que
solicitarem o credenciamento fora do horário previsto neste Regimento.

Dos Convidados e Observadores

Art. 16 - A coordenação do 9º Consinpro é da competência
da Comissão Coordenadora indicada pela Diretoria Plena
do Sindicato.

Art. 23 - São considerados observadores os professores, entidades e autoridades que forem convidados pela Comissão
Coordenadora do 9º Consinpro.

I. proceder e decidir, em primeira instância, sobre o
credenciamento dos delegados;
II. garantir a realização das atividades congressuais previstas;
III. coordenar as tarefas inerentes ao desenvolvimento
das atividades do Congresso;
IV. providenciar todo o material necessário para o bom
desenvolvimento dos trabalhos congressuais, bem como
a documentação deles resultante;
V. decidir sobre todas as questões concernentes à organização do Congresso.

TÍTULO IV • DOS PARTICIPANTES
Art. 18 - Participam como delegados do 9º Consinpro, com
direito a voz e voto, os membros da Diretoria Executiva do
Sindicato e os professores eleitos consoante o Edital de Convocação do Congresso, na forma do Regimento Interno elabo-
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Equipe de
funcionários,
que colaborou
na realização
do Congresso,
é homenageada
pela diretoria do
Sinpro-Rio

Art. 22 - As dúvidas sobre credenciamento serão dirimidas
pela Comissão Coordenadora do 9º Consinpro, que decidirá, nesses casos, sobre as questões que forem apresentadas
pelos delegados eleitos à Mesa Diretora.

TÍTULO III • DA ORGANIZAÇÃO

Art. 17 - São atribuições da Comissão Coordenadora, respeitando o Estatuto, o Edital e o Regimento:

Delegados da Zona Oeste e Área Estendida ao final do 9º Consinpro, na ABI

TÍTULO V • DAS TESES
Art. 24 - Somente serão submetidas à discussão, nos grupos de
trabalho, as teses que forem entregues à Comissão Coordenadora na forma do Edital de Convocação do Congresso e que
tratem dos temas relacionados no Artigo 2º deste Regimento.

TÍTULO VI • DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25 - Este Regimento entra em vigor a partir de sua
aprovação pela plenária de abertura do 9º Consinpro.

O Congresso contou com
grande participação da categoria
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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Delegados em almoço, oferecido
pelo Sinpro-Rio, no Clube Ginástico.

Votação na plenária

Delegados da COPAP no 9º Consinpro
Mesa com os
professores Ana
Waleska, Antonio
Rodrigues e Jamil
Cury, no Seminário
de Educação: PDE
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