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“Onossotrabalhonãoestásóligadoa
greves,mastambémadiscussãodocená-
rio,debatese reflexões sobreaEducação
quequeremos”,dizapresidentedoSindi-
cato dos Trabalhadores em Educação de
Goiás (sintego), Iêda Leal, ao explicar a
proposta do 9º Congresso da entidade
realizado dos dias 14 a 17 de novembro,
noCentrodeConvençõesdeGoiânia.

Preparado durante três anos, o Con-
gresso teve como objetivo aprofundar a
discussãosobrequestõespolíticasepeda-
gógicas e incentivar a mobilização dos
trabalhadores nos movimentos social e
sindical.

Palestras sobre diferentes aspectos da
Educaçãoeconvidadoscomvisõesdistin-
tas enriqueceram as discussões, que con-
taramcomamplaparticipaçãodedelega-
dosdetodooEstado.Oeventotevecerca
demilparticipantes.

Foram32palestrantesdivididosem15
mesas ou painéis para discutir todos os
principaistemasdeinteresseepreocupa-
ção dos professores e funcionários da
Educação.

Teve também espaço para atividades
culturais, com destaque para o show do
cantor Diogo Nogueira e o baile à moda
antiga-momentosvaliososdeconfrater-

nizaçãoefesta.
“O Congresso representa um marco

para construir perspectivas. O momento
atual não é bom em todas os aspectos.
Daí a importância de se discutir o que es-
tá aí e o que precisa melhorar”, define a
tesoureira geral do Sintego, Maria Euzé-
biadeLima(Bia).

A quinta-feira (14) foi de abertura do
Congresso, com duas palestras sobre
análise de conjuntura. No dia seguinte
(15), a programação incluiu quatro pai-
néis com temas de caráter mais global,

com preocupaçõesgerais sobreaEduca-
ção. No sábado, dez mesas de discussão
detalharamostemasdeinteressedosde-
legados.

No período da tarde de sábado, oito
grupos de trabalho discutiram os princi-
pais temas e o documento-base do 9º
Congresso. No domingo (17), dia de en-
cerramento,houveaaprovaçãodeemen-
das ao Documento-Base. Neste caderno,
oleitoracompanharádetalhesdasdiscus-
sõesepontosdevistaarespeitodaEduca-
çãoquequeremos.
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Muitos desafios pela frente

Anecessidadedevalorizaçãodotraba-
lhador da Educação e o baixo percentual
de jovens na escola pública foram desta-
ques das palestras de abertura do 9º Con-
gresso do Sintego, na quinta-feira (14). À
mesa, o presidente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas de
Moraes,eosecretáriodeAssuntos Educa-
cionaisdaConfederaçãoNacionaldostra-
balhadores em Educação (CNTE), Heleno
AraújoFilho.

O tema da abertura era “Análise de
Conjuntura:AConjunturaEconômicaeSo-
cial e os Desafios da Educação que
Queremos”, sob a coordenação da presi-
dentedoSintego,IêdaLeal,edapresiden-
tedaCUT-GO,BiadeLima.

Vagner Freitas alertou para o risco de
projetosquevisamacabarcomconquistas
históricas dos trabalhadores brasileiros e
estãoem tramitação noCongresso Nacio-
nal, a exemplo da política de valorização
do salário mínimo. “O Plano Nacional de
Educação (PNE) também corre riscos. Os
10%doPIBparaaEducaçãoaindanãoes-
tãogarantidos”,afirmou.

Para Vagner, a valorização da Educa-
ção tem de sair dos discursos políticos e ir
paraaprática.“Eunãoconheçoumparla-
mentar, um prefeito, um governador e
atépresidentedaRepúblicaquenãoseele-
ja com um discurso de ‘vamos investir em
Educação’,‘semEducaçãonãosevive’.Fal-
ta colocar isso em prática. No Brasil isso
nãoexiste”,afirmou.

Vagnerdestacouopesodavalorização
doprofissionalparaamelhoriadaqualida-

dedoserviço. “É preciso quehaja a valori-
zação da Educação como instrumento de
transformaçãodasociedade,criandocons-
ciênciaemelhorandoavidadaspessoas.O
projeto de desenvolvimento de um País
não existe sem investimento em Educa-
ção.EinvestimentoemEducaçãosignifica
investimento nos profissionais da Educa-
ção,naqualificação dacarreirado profes-
soredetodososfuncionários.”

Heleno Araújo falou das desigualda-
des regionais no Brasil e a necessidade de
uma reforma tributária urgente. “A ação

sindical,aspolíticasdevalorizaçãodosalá-
riomínimoeosprogramassociais, comoo
Bolsa Família, têm sido elementos impor-
tantes para reduzir as desigualdades
regionais”,afirmou.

O dirigente da CNTE ressaltou as per-
das de alunos na escola pública. “A reali-
dademostra quenãogarantimos aindao
acesso a todos que têm direito à escola.
Perdemos muitos (estudantes) nesse pro-
cesso. O Brasil ainda consegue atender
umnúmeroelevadonapré-escola,maste-
mos carência nas creches. Conseguimos
avançar no acesso ao ensino fundamen-
tal. Mas depois começamos a afunilar”,
afirmou, para completar: “Saímos em
1991 de um patamar de 13% de pessoas
com18a20anosquetêmoensinomédio
completo para em 2010 alcançarmos
41%. Ou seja, menos da metade das pes-
soas de 18 a 20 anos têm o ensino médio
completo.Noensinosuperior,acoisapio-
ra,porqueháumnúmeropequenodees-
tudantes com acesso. E desse número pe-
queno, a maioria esmagadora, 75%, está
nafaculdadeprivada”.

Éprecisoque hajaa valorizaçãoda Educação
comoinstrumentode transformação da

sociedade, criandoconsciênciaemelhorando avida
daspessoas. Oprojeto de desenvolvimento de um
Paísnãoexiste sem investimento em Educação. E
investimento em Educaçãosignifica investimento
nosprofissionais da Educação, na qualificação da
carreirado professor e detodos os funcionários.”

VAGNERFREITAS - Presidente nacional daCUT

Arealidade
mostraquenão

garantimosainda o
acessoatodos quetêm

direitoàescola. Perdemos
muitos (estudantes) nesse

processo.Saímos em
1991de um patamarde 13%
depessoas com 18a 20anos

quetem oensinomédio
completoparaem2010

alcançarmos41%.
Ouseja,menosda metade.
Noensinosuperior, a coisa

piora.E donúmero pequeno
deacesso, a maioria

esmagadora,75%, estána
faculdadeprivada.”

HELENOARAÚJO FILHO - Secretário de
AssuntosEducacionais daCNTE e

presidentedo Sintepe
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Principal luta: salário justo para
os trabalhadores da Educação

AofalardatrajetóriadoSintego, lembrandooaniver-
sário de 25 anos da entidade, a presidente da entidade,
Iêda Leal, disse no discurso de abertura do 9º Congresso
queagrandelutadacategoriaéavalorização.“Sequere-
mos construir uma nova Educação pública, garantidora
da cidadania plena de seu alunado, inadiável se faz que
os trabalhadores que nela atuam sejam incentivados
comremuneraçãoquelhespropiciecondiçõesdignasdu-
ranteaatividadeeapósaaposentadoria”,afirmou.Veja
abaixoodiscursonaíntegra.

TrabalhadorasetrabalhadoresdaEducaçãode
Goiás.
Boa noite e sejam todos muito bem-vindos ao

9ºCongressodoSintego.
Este ano, nós temos uma emoção a mais para viver e

compartilharduranteospróximostrêsdiasdeCongresso:
os25anosdonossosindicato.Umavida.Umahistóriaque
nasceueéconstruídadiariamentepelaforçaepelacora-
gemdemulheresehomensqueousaramlutarelutampe-
lavalorização profissional.Acreditaram eacreditam que
transformar vidas pela Educação não só é possível, como
éfundamental.

Atravessamosotempotrazendoconoscoagarraeoes-
pírito combativo daqueles que ontem, no aguerrido
CPG, defenderam com suor e lágrimas nossos direitos e
nossacarreira.Aessescompanheirosdeiníciodejornada,
euqueroaquideixaromeuagradecimentoeminhagrati-
dãopor terem abertoo caminhopara acriaçãodo Sinte-
go,queéhojeamaiorentidaderepresentativadetraba-
lhadoresdoEstadodeGoiáseumadasmaioresdoBrasil.
Muitoobrigada!

Nasdurasbatalhasdesteumquartodeséculo,conquis-
tamosvitórias importantes,comooEstatutodoMagisté-
rio daRede Estadualde Ensino, oEstatuto do Magistério
daRedeMunicipaldeGoiâniaetambémdeinúmerosmu-
nicípiosgoianos.

ConquistamosoEstatutodosServidoresAdministrati-
vosdaRedeEstadual;oPlanodeCarreiradosAdministra-
tivos de Goiânia; a aposentadoria especial; a carga horá-
riade40horaseaformaçãocontinuada.

A Lei do Piso Salarial Profissional Nacional também é
umaconquistadauniãoedaforçadostrabalhadoresem
Educação, resultado de dois séculos de luta. São vitórias
quedignificamaprofissãodoeducadoreprecisamserre-
forçadas a cada dia, renovando os ânimos para cruzar as
novasfronteirasevencerosnovosdesafios.

Conquistamososrecursosdosroyaltiesdopetróleopa-
rainvestimentoemEducaçãoecontinuamosnalutapela

aprovaçãodo PNE,quefixa 10%doPIB também para in-
vestimentonoensinopúblico.

A Educação foi eleita pelas vozes das ruas, durante as
grandes manifestações de junho, como área prioritária
onde as mudanças precisam acontecer. A maior delas é
garantiravalorizaçãosalarialdoseducadores,ingredien-
te principal para atrair os estudantes para a carreira e fi-
xar o professor na sala de aula, incentivando-o a investir
naformação.

Salário justoparaos trabalhadoresemEducação.Este
éograndedesafioqueprecisamosvencereabandeirade
lutaqueprecisamosreforçar.Sequeremosconstruiruma
nova Educação pública, garantidora da cidadania plena
deseualunado,inadiávelsefazqueostrabalhadoresque
nela atuam sejam incentivados com remuneração que
lhespropiciecondiçõesdignasduranteaatividadeeapós
aaposentadoria.

Éprecisogarantir a implementaçãodo Piso conforme
estabelece a Lei 11.738/08, na Rede Estadual de Ensino e
nasredesmunicipaisdetodosos246municípiosgoianos,
ouseja, semasgratificações,bônus,abonoseoutrasvan-
tagensquenãoconstituemabasesalarial.

Necessáriotambémimpedirquemanobrasalteremos
critérios de reajuste estabelecidos na lei e fixem o índice
do INPC para a recomposição das perdas salariais. Temos
a árdua tarefa de fazer valer a proposta aprovada pelos
trabalhadores em Educação que prevê para 2014, cresci-
mento do piso próximo aos parâmetros definidos pela
Meta17doPNE,considerandooimpactonabasedospla-

nosdecarreiradomagistériopúblico.
Remuneração justa é o grande desafio, mas, infeliz-

mente, não é o único. Precisamos também assegurar 1/3
da jornada para o planejamento escolar, planos de car-
gos e carreira, formação inicial e continuada e ingresso
por meio de concurso público. E ainda, condições dignas
detrabalho,comacessoamateriaiseequipamentosdidá-
ticos,estrutura físicadasescolasadequadas para receber
acomunidade escolar e gestão democrática em todos os
espaçoseducacionais.

Sindicatoatuantenomovimentosocial,oSintego,nos
últimosanosvemparticipandoativamentedas lutasque
unificaram o conjunto dos trabalhadores em Educação
do Brasil, o movimento sindical e os movimentos sociais
brasileiros,comoavalorizaçãodosaláriomínimoeacam-
panhapelareduçãodajornadadetrabalho,semredução
de salário, fim do fator previdenciário, Dia Nacional de
Mobilização,grevesnacionaise8ºEncontroNacionaldos
FuncionáriosAdministrativosdaEducação.

Além da luta pela valorização profissional dos educa-
doreseemdefesadaclassetrabalhadora,oSintego,des-
deasuacriação,participadeváriasfrenteseapoiacausas
quesãoimportantesparaodesenvolvimentodeumaso-
ciedadeplural, justaeigualitária, comoalutapelosdirei-
tosdasmulheres,dosestudantes,dosnegros,dossem-ter-
ra,contraahomofobia,contraoracismo,pelapaznases-
colas,dentreoutras.

De hoje até domingo discutiremos todos esses te-
mas.Vamosaprofundarosdebatesacercadanossapau-
ta reivindicatória, propor e aprovar diretrizes na pers-
pectivadaconstruçãodenovoscaminhosparaofortale-
cimento das nossas lutas e em defesa da nossa valoriza-
çãoprofissional.

Congressistas, convido a todos para unirmos nossas
forças e fazer valer nossos direitos. Os que já temos, os
que perdemos e os que merecemos ter: salário justo e
condições de trabalho para promover a Educação pú-
blica de qualidade social em todos os níveis e modali-
dades para nossos filhos, nossos netos e para as gera-
çõesquevirão.

Comemoramosesses25anoscomdisposiçãorenova-
daparaconstruirmosumanovarealidadeparaostraba-
lhadoresquefazemaEducaçãopúblicadeGoiásaconte-
cer, formando mulheres e homens e propiciando o de-
senvolvimentosocioeconômico,políticoeculturaldoEs-
tadodeGoiás.

Parabéns,Sintego.Parabéns,EducadoresdeGoiás!Va-
mos todos aprender... trocar experiências... construir um
novocaminho...enosdivertir.”

“
Presidente do Sintego, Iêda Leal
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Valorização no centro das
discussões sobre qualidade

Sem financiamento, não se alcança
educação pública de qualidade. As possi-
bilidades de se garantir mais recursos e a
necessidadedevalorizaçãoforamdiscuti-
das entre os professores Luiz Dourado
(UFG), JoséMarcelinodeRezende(USP)e
o secretário de Comunicação do Sindica-
todosProfessoresdoEnsinoOficialdoEs-
tadodeSãoPaulo(Apeosp),RobertoGui-
do, no painel do tema central do 9º Con-
gresso do Sintego: “Educação Pública de
Qualidade: Valorização Profissional, Fi-
nanciamentoeGestão-oDesafio”.

Luiz Dourado destacou que, além dos
investimentos, é preciso haver acompa-
nhamento da aplicação dos recursos.
“Educação de qualidade se faz passando
inclusive pelos instrumentos de controle
social, como os conselhos. Além disso, te-
mos que garantir a participação de toda
comunidadenacionalnodebateenopro-
cessodeconstruçãodoProjetoPolíticoPe-
dagógico.Porquegestãoimplicanumain-
clusão de fato dos estudantes, dos profis-
sionaisedeatodacomunidade.”

Marcelino ressaltou que Educação de
qualidade implica também em garantir a
formação do cidadão. “É preciso se pen-
sar em uma escola que ensine os conteú-
dosfundamentais,atualizandoessefutu-
rocidadão,masnaperspectivadeensinar
tambémparavida,avançandorumoàde-
mocracia.”

Roberto Guido destacou a importân-
cia da unificação da carreira para todos
os educadores. “Funcionário administra-
tivo é profissional da Educação e merece
o reconhecimento, por meio de uma car-
reiraetambémcomopisosalarial.”

Quais são os desafios para uma
educaçãodequalidade?

É preciso todo um movimento na
construção da educação de qualidade.
Pensarqualidadeépensarcondiçõesob-
jetivasdeformação,masépensarvalori-
zação profissional, instituições educati-
vasbemaparelhadas,bemestruturadas.
Nesse sentido,estamos longe. Temos
umaeducaçãopúblicacomumconjunto
de profissionais que buscam condições
para sua perspectiva de formação, para
ter uma atuação visando ofertar ensino
de qualidade. Mas muito concretamen-
te temos aí um desafio e crescente enor-
me.

Amesadiscutiuaquestãodopiso
salarial e da qualificação do profes-
sor,oqueémaisimportante?

Estamosvivendoummomentoimpor-
tante,queédasconferências.Teremosa
Conferência Nacional de Educação em
fevereiro de 2014. E a conferência traz,
para, mim uma tradução importante,
queédevalorizaçãoprofissional.Valori-
zação entendida como salário, carreira,
condições de trabalho e formação. Esses
quatro elementos são fundamentos pa-
ra pensarmos a valorização profissional.
Agora, certamente vamos ter uma dinâ-
micamelhorparaosprofissionaisdaedu-
cação se tivermos bons salários. Salário
tem uma centralidade nessa discussão.
Mas não dá para dissociar, por exemplo,
salário de formação. Mas se a carreira
não for atrativa nós não vamos certa-
mente trazer profissionais das diferen-
tesáreas.

E o problema maior é apenas fi-
nanciamento? Até que ponto pesa
tambémagestão?

Essa questão é muito importante. Te-
mosdoispolos.Háumgrupoquedizque
a dinâmica é conseguir financiamento e
outroquefalaqueoproblemaégestão.
Eu entendo que precisamos melhorar as
duascoisas.Precisamosdemaisrecursos,
e por isso há a luta de 10% do PIB para a
Educação, mas também precisamos me-
lhorar a gestão. Isso significa uma ação
mais articulada, por exemplo, entre os
entes federados – União, Distrito Fede-
ral, Estados e municípios. É preciso mais
recursos,mastambéméprecisoqueosre-
cursoscheguemàunidadeescolar. Issoé
gestão,quedeveserotimizada.

Asescolaspúblicascommelhores
resultados são aquelas que contam
com participação maior da comuni-
dade, em que os pais participam,

acompanham,têmumaligaçãopró-
xima.Comoépossívelatrai-los?

Éessaquestãomesmo,decomomobi-
lizar as pessoas para a participação. As
pesquisas indicam que escolas que têm
umaboaparticipaçãodacomunidadelo-
calescolartêmumprocessodegestãodi-
ferenciada. Porque a participação quali-
ficaagestão.Adespeitodessaevidência,
não é fácil se mobilizar para essa partici-
pação.Éprecisorepensaraformadefun-
cionamentodaescola,rediscutiroscalen-
dários. Tem de pensar essas estratégias.
Éimportantequeopainãosejaconvida-
doaparticiparsomenteparaterumfeed-
backsobreodesempenhodofilho.Épre-
ciso que aquele espaço seja entendido
como espaço público, que é da comuni-
dade,queelatemacessoepodeopinar.

Sobreafuturageraçãodeprofes-
sores, na UFG tivemos uma procura
baixíssima pelos cursos de licencia-
tura. O que acha que é preciso, além
da questão salarial, para atrair inte-
ressados? Há algo que a universida-
de,queaacademia,podefazer?

Certamente.Agrandemudançaéter-
mosumacarreiraatrativa,comoeujádis-
se. Issoestimulaaprocurapor licenciatu-
ra. Mas por outro lado é necessário tam-
bém repensarmos os projetos de forma-
ção de professores. Eu estou cada vez
mais convencido de que precisamos ter
mais arte, mais música, acesso a diferen-
teslinguagensnaformaçãodesseprofis-
sional. Ele é cobrado para o conjunto de
novasdemandasàsquaisnãotemacesso
na sua formação. Então é preciso repen-
sar a articulação teoria e prática na for-
mação.Éprecisorediscutiropapeldaes-
colaebuscaraproximarmaisosprofesso-
resdarealidadedosalunos.

TEMAPRINCIPAL

“Sem carreira atrativa, desinteresse aumenta”, diz professor
ENTREVISTALUIZDOURADO
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“Salário, carreira, condições
de trabalho e formação são

os quatro elementos
fundamentais”
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Quais os desafios para se alcan-
çarumaEducaçãodequalidade?

Temos dois tipos de desafios. O pri-
meiro é que muita gente que deveria es-
tar na escola está fora. Apenas 2 em ca-
da 10 crianças tem acesso a creche. Pelo
próprio plano que já acabou, que teria
de ser concluído em 2010, deveríamos
ter5emcada10.Temosumdesafiogran-
de agora que será obrigatório de 4 a 17
anos. Isso significa colocar mais quatro
milhões de crianças nas escolas. Na edu-
cação superior também há problema.
Proporcionalmente, a Bolívia oferece
mais vagas do que o Brasil. Por isso tem
muito brasileiro que vai estudar na Bolí-
via. Por isso o Brasil tem de ir a Cuba bus-
car médicos. Nossa oferta na educação
superior é baixíssima e essencialmente
privatizada. E temos uma grande desa-
fioquesãoosdezenas demilhõesde bra-
sileiros que não tiveram garantido o
acessoàconclusãodo ensinofundamen-
tal. Que dirá o ensino médio. Isso tudo
significa desafios gigantescos no senti-
do de ampliar a oferta. Aí tem o desafio
da qualidade, que também é tão grande
quanto.Temosumaescoladequatroho-
ras diárias. É uma meia escola, na verda-
de. O esforço nos países que consegui-
ram melhorar a Educação é em torno de
6 ou 7 horas por dia. É claro que não
adianta ampliar a jornada sem qualida-
de. Aí passa pela questão dos insumos.
Boa parte das pesquisas mostra que nos-
sas escolas não têm biblioteca, laborató-
rio de ciências, de informática. Quando
tem, faltam profissionais. Depois não se
entende por que o Brasil vai mal no Pisa
(Programa Internacional de Avaliação
de Alunos). E o outro elemento central
daqualidade– e isso é consenso mundial
– é o professor. Os países que têm de fa-
to uma Educação de qualidade têm uma
política muito clara de valorização dos

professores. E valorização significa pa-
gar dignamente. Um professor no Brasil
hoje ganha um terço do que ganha um
economista, metade de um jornalista.
Se for comparar com juiz, é um décimo.
Frente a esses desafios, de quantidade e
qualidade, o elemento central é finan-
ciamento. Esses dados mostram que os
recursos hoje não são suficientes para
dar qualidade nem para o que temos,
quanto mais para melhorar a qualidade
eampliar com qualidadea oferta.

Sempre se discute até que ponto
o problema é financiamento e até
quepontoédegestão.Oqueacha?

Isso a gente ouve bastante. Costuma
se dizer que o problema do Brasil não é
falta de recurso, mas de gestão, de inefi-

ciência. Sempre gosto de frisar que nor-
malmente quem fala isso tem o filho na
escola privada. Então eu gosto de com-
parar o valor da mensalidade na escola
privada de classe média e quanto se gas-
ta com um aluno na escola pública. Em
geral a mensalidade é em torno de qua-
tro vezes o que se gasta por aluno na es-
cola pública. Então como é que se pode
falar que é ineficiente uma escola que
tem para gerenciar, para pagar os pro-
fessores, um quarto do que a escola pri-
vada, que lida com uma clientela muito
mais fácil de trabalhar, tem? O gasto por
aluno nos Estados Unidos é oito vezes
maior do que no Brasil. Na Coreia, que é
um país sempre citado, quatro vezes
maior. Os países que têm o Pisa com no-
ta em torno de 500 gastam no mínimo

trêsaquatrovezesmaisqueoBrasil. Exis-
tem problemas de gestão? Existem. Mas
a questão chave é que, se eu garantir
que todo o dinheiro chegue ao aluno,
ainda vou ter um terço ou um quarto do
que os países ricos gastam. E os proble-
mas de gestão muitas vezes são associa-
dos à questão do financiamento. Em vá-
rios Estados,o gasto com aposentado é
contabilizado como gasto da Educação.
Isso significa menos dinheiro. Resumin-
do,é fundamental ampliarosgastos.To-
dosos estudos sérios mostramque o Bra-
silprecisa aplicarporum períodoemtor-
node 10%do PIBna Educação.

Eissovaigarantiressanecessida-
dedevalorizaçãodoprofessor?

Aí não basta só jogar recursos, tem de
rever a gestão. O elemento central é ter
de fato uma política de valorização dos
professores, que estimule a dedicação
exclusiva, que valorize a presença em sa-
ladeaula.Hoje seapessoaquiser melho-
rar o seu salário vai ter de sair da sala –
virardiretor, coordenador.E temos tam-
bém de fortalecer os pais e os alunos. A
nossa escola ainda é muito autoritária,
tem dificuldade de dialogar. Frente a es-
sa situação de crise, muitas vezes o dis-
curso da escola é culpar a família, dizer
que não educam os filhos. Só que os pais
enfrentam problemas. O grande desa-
fio é pensar uma escola que ainda não
existe. No Brasil a gente tende a associar
escola de qualidade com escola privada.
Nossos indicadores apontam que o me-
lhor modelo no Brasil é público, da rede
federal técnica. Então ela podeservir co-
mo um bom exemplo. É claro que é uma
rede pequena, mas paga bem, tem con-
diçõesadequadas detrabalho, têm insu-
mos, e tem bons resultados em todos os
indicadores. Então não é tão difícil as-
sim.Mas é umprojetode longoprazo.

“Todos os estudos sérios mostram
que precisamos de 10% do PIB”

Licenciado em Física e bacharel em Direito pelaUSP, mestre edoutor em Educação
pelaUniversidade Estadual de Campinas. Professor da USP, com experiência na área de

Política e GestãoEducacional comênfase em financiamento daEducação, municipalização
doensino, regime federativo e educação do campo
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JoséMarcelinoRezendePinto

PROFESSOR DA USP RESSALTA QUE PAÍSES COM BOA EDUCAÇÃO INVESTEM PESADO NOS EDUCADORES
Leoiran/Fotoshows

ENTREVISTA JOSÉMARCELINOREZENDEPINTO
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Administrativos: reconhecimento
tem de ser para todos

“Estamos todos no mesmo ba-
laio. O reconhecimento tem de
serparatodos”,disseaex-senado-
ra e diretora da Fundação Perseu
Abramo, Fátima Cleide, ao minis-
trar palestra sobre a luta dos fun-
cionáriosadministrativosparaga-
rantirpiso e carreira.

Presente na mesa com maior
público no sábado (16), Fátima
dissequeos funcionáriosadminis-
trativos têm o desafio de mostrar
a importância de seu trabalho co-
mo educadores e envolver a co-
munidade na luta. “Não é só a lei
que resolve tudo. Temos de ter
mobilização”,afirmou.

Fátima Cleide destacou que o
plano de carreira é tão importan-
te quanto o salário e detalhou o
andamento de projetos de lei e
propostas relacionadas aos fun-
cionários administrativos.
“Temos de sair do nosso nicho e
discutir de igual para igual com
professores e pedagogos, am-
pliar o debate, buscar
envolvimento”,afirmou.

A ex-senadora também criti-
cou as propostas de terceirização
ou privatização na prestação de
serviços da Educação. “É prejudi-
cial a todos e abre possibilidade
de desvio de dinheiro público”,
afirmou.

À mesa ao lado de Fátima Clei-
de, a secretária-geral do Sindica-
to dos Trabalhadores do Ensino
Público de Mato Grosso (Sin-
tep-MT), Jocilene Barboza, que
também defendeu plano de car-
reira - unificado ou específico. Se-
gundoela, é preciso ampliara sin-
dicalização e a mobilização para
avançarnas conquistas.

lLutarpeloreconhecimentodosprofissionaisde

educaçãonaescolaenacomunidade

lLutarpelosplanosdecarreiranasredesestaduaise

municipaisquereflitamasconquistasdacategoria

lLutar, juntocomosdocentes,pelaconsolidaçãodo

pisosalarialnacionaldoFundebcomvistasa

implantaçãodoPSNprevistonaConstituiçãoFederal

lAmpliaçãodasindicalização

lOfertadecursostécnicosnasredesestaduais

lNormatizaçãopeloCNE/CESdasdiretrizesdoscursos

tecnológicos

lAprovaçãodoPL560/09,quegaranteumterçoda

jornadaparaestudos,planejamento,avaliaçãoe

participaçãonacomunidade

lAprovaçãodoPLqueestabeleceosprincípiose

diretrizesdacarreiradosprofissionaisdaEducação

Três mesas de sábado do 9º Congresso
do Sintego contaram com a participação
de representantes dos governos estadual
e municipal de Goiânia. O presidente do
Ipasto, Francisco Taveira Neto, e a presi-
dente do Imas, Cristina Laval, estiveram na
discussão sobre um plano de saúde com

qualidadeparaos servidorespúblicos.
A secretária municipal de Educação,

NeydeAparecida,participoudo debate so-
bre desafios da universalização. A profes-
sora Ivone Garcia Barbosa, coordenadora
geral do Curso de Especialização Infantil
daUFG, também compôsa mesa.

No debate sobre ensino médio, educa-
ção profissional e EJA, o superintendente
da Secretaria Estadual de Educação Fer-
nando Pereira dos Santos fez palestra jun-
to com o professor Aldimar Jacinto e o
pró-reitor de administração do IFG, Paulo
CésarPereira.

Leoiran/Fotoshows

Discussão com governos

Auxiliares dos governos de Goiânia e do Estado participam de mesas sobre universalização e Ipasgo
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EX-SENADORA FÁTIMA CLEIDE PARTICIPA DE MESA SOBRE AVANÇOS E LUTAS DOS SERVIDORES

Jocilene Barboza (Sintep-MT) e ex-senadora Fátima Cleide

FUNCIONÁRIOS

DESAFIOS
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Uma história de luta e conquistas

Além de traçar metas e ações do Sin-
tego para os próximos três anos, o 9º
Congresso foi palco de comemorações
pelos25 anosde luta dosindicato.

Para celebrar, vale registrar a histó-
ria da mobilização dos professores em
Goiás. Desde os anos de 1960, eles já se
organizavam em associação. A Associa-
ção dos Professores Primários (APP) cui-
dava da assistência social aos professo-
res. Ao final da década, surge a Associa-
ção dos Professores do Ensino Médio
(APEM).

Já na década de 1970, APP e APEM

unem-se criando o Centro de Professo-
res deGoiás (CPG) quemantinha a linha
assistencialista, com casa, funcionários,
consultórios médicos e odontológicos e
toda estrutura mantida pelo governo
do Estado. No período do regime mili-
tar, a direção do CPG, controlada pelo
governo, contraiu enormes dívidas no
comércio e começou a desviar recursos
recebidos.

Em 1977, insatisfeitos com a situa-
ção, o Conselho de Professores repre-
sentantes do CPG promoveu auditoria
na entidade e, em função do resultado

obtido, afastou a presidência. Com po-
der legal de destituição, a Comissão ad-
ministrou o CPG até convocar eleições
diretas para compor a nova direção. Em
1979, o presidente eleito, Niso Prego,
comandou reunião para definir novos
rumos do CPG, que começa a se organi-
zarem todooEstado.

Em1982,oCPGeoutrasentidades re-
presentantes de servidores públicos e
rurais criam a Comissão Pró-CUT em
Goiás. Entre 1982 e 1988, o CPG conse-
guiumobilizarosprofessores econquis-
touoEstatutodoMagistério doMunicí-

pio de Goiânia, com eleição direta para
diretor; o Estatuto do Magistério Esta-
dual, garantindopiso salarial de quinze
saláriosmínimos.

Em 1988, com a promulgação da
Constituição Federal, os trabalhadores
do serviço público garantem o direito
de criar sindicatos. Logo após a promul-
gação,osprofissionaisdaEducaçãouni-
ficaram-seecriaramoSindicatodosTra-
balhadores em Educação de Goiás (Sin-
tego), em 27 de novembro de 1988. De
lá para cá, houve conquistas. Mas muito
aindafalta.

PROJETOSDE
MARKETING

lEstatutodo Magistério daRede Estadualde
ensino

lEstatutodo Magistério daRede Municipalde
Goiânia

lEstatutodo Magistérios de inúmeros
municípiosgoianos

lEstatutodos ServidoresAdministrativos da
RedeEstadual

lPlano deCarreirados administrativos de
Goiânia

lAposentadoriaespecial
lCargahorária de40 horas
lFormaçãocontinuada
lConcursopúblico

ESPECIFICAMENTE
PARAAREDEMUNICIPALDEGOIÂNIA,
NOSÚLTIMOSANOS:

1.PROFESSORES

lPiso SalarialProfissionalacimado valor
nacional, comrespeito àcarreira;
lConcursopúblico, em2010, parapedagogos

(praticamentetodos já trabalhando) e
garantiadenovoconcurso;

lUniversalização do AuxílioLocomoção;

lCriação degratificaçãodeR$567,00 para os
ApoiosTécnico-Pedagógicos,proporcional à
cargahorária;

lPagamentodaTitularidade, respeitandoa
datadeprotocolo

2.ADMINISTRATIVOS

lPlano decarreira, comrecebimentode20% a
25%por titulação;

lRealinhamentodaTabela, em2012;
lSubstituiçãopara afastamentos para

estudos,aperfeiçoamento, tratamentode
saúde,etc. (antes só havia substituiçãopara
professor);

lRecessoem janeiropara os agentes
educativosque trabalham diretamente
comascrianças;

lVale-transporte;
lData-base;
lAssinaturadas Progressões.

3.DIRETORES

lReajustede30% dagratificaçãopara
diretores, inclusive aposentados,que
possuamo FGD

CONQUISTASDOSINDICATONOS25ANOS

NA COMEMORAÇÃO DE 25 ANOS, O SINTEGO RELEMBRA AS VITÓRIAS E REFORÇA SEUS DESAFIOS

DiretoriaExecutivadoSintego
Gestão2011-2014

IêdaLealdeSouza–Presidenta
AlbaValériaLemesLauria–Vice-Presidenta
ReginaldoGuimarães–Secretário-Geral
MariaEuzébia(Bia)–Tesoureira-Geral
CarlosUgoGiannotti–SecretáriodeImprensaeDivulgação
TeresinhaBarbosa–SecretáriadeAssuntosEducacionaiseCulturais
GrecyaRezende–SecretáriadePolíticasSociais
SuelyCorreia–SecretáriaparaAssuntosdoPessoalAdministrativo
InguilezaPires–SecretáriadeOrganizaçãodoInterior
PedroSoares–SecretáriodeAssuntosJurídicoseAdministrativos
AntônioJosédosSantos–SecretáriodosAposentados
RoseaneRamos–SecretáriadaIgualdadeRacial
EvaAssis–SecretáriadaMulher
ErenaldoAntunes–SecretáriodaJuventude
DinairFurtado–SecretáriadeSaúdedoTrabalhador

Diretores:
LudwalerRodrigues,SebastiãoFerreira,ArquidonesBites,AnaMariaGarcia,
ValdetedeSantana

CoordenadoresZonais/Departamentos:
PedroPaulodaSilva,ArleneMariaBento,AnaLuizaLimadeSena,
RoldairdosPassosFilho,OmarRonidaSilva,CláudioRodriguesdaSilva,
FranciscoMiguelLealNeto.

PresidentesdasRegionaisSindicais:
GeovaneGomesTavares,ErlyAlvesdeMoraes,DelsonVieira,
AnézioRigonatto,SoraiaFranciscoRegis,MariadeMoura,CíceraVieira,
KátiaCarvalho,EnaíAntôniadosSantos,LuizaValérioCintra,
RosângelaMariaGomes,PauloRobertodeOliveira,ClaudimiraBastos,
PauloAlvesdeOliveira,HaidêRigonato,SenildaGomes,
AntônioPereiradaSilva,DulcinéiaPereira,MiltaMagalhães,OtíliaMourão,
JalmerindaNunes,DevanildadosSantos,CoriolanoFerreira,AiltonBatista,
NoemiNogueira,LucienySantos,CéliaNascimento,VildeteLacerda,
CleuniceAraújo,NilzadeQueiroz,RobertoSouzaDias,LeurenyCaetano,
SuêdesLopes,AlmerindaNevesBatista,WildesRodrigues,SuelyNovaes.

ANIVERSÁRIO
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Show e festa para comemorar

O cantor Diogo Nogueira animou a festa de come-
moração dos 25 anos do Sintego, na programação do
9º Congresso do Sintego. Sorridente e simpático, ele
conquistou o público com o samba e com a distribuição
de rosas brancas. Aos 31 anos, ele tem cinco CDs e três
DVDs.

Em entrevista ao Jornal do Sintego, ele falou das
lembranças da vida de estudante e ressaltou a impor-
tânciadosprofessores.“Os professores sãoos profissio-
nais mais importantes do nosso País, que deveriam es-
tar na prioridade total de qualquer governante. Todos
nós somos o que somos porque tivemos professores

que nos ensinaram, nos mostraram boa parte do cami-
nho, e que merecem todo o nosso respeito e
comemoração”,disse.

OCongresso tambémtevebaile nosábadoe ativida-
desculturais ao longo dos dias 14 a 17de novembro, no
Centrode Convençõesde Goiânia.

Auditório cheio para o show do Diogo Nogueira

Fotos: Leoiram/Fotoshows

Dançarinos em apresentação cultural durante o Congresso

Cantor Diogo Nogueira animou a noite de sexta-feira
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25 ANOS DO SINTEGO FORAM CELEBRADOS NO SHOW DO CANTOR DIOGO NOGUEIRA E EM BAILE

Bolo dos 25 anos do Sintego em baile na noite de sábado

ANIVERSÁRIO
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“Devemos tornar a escola pública
cada vez mais pública”

Quais são os aspectos negativos
daterceirizaçãoedarotatividade?

A pergunta é: quais são os aspectos
positivos? Esse processo de terceirização
e rotatividade só atende aos interesses
dosempresáriosemaisninguém.Elepre-
judica não simplesmente os trabalhado-
res. Prejudica essencialmente as pessoas
que recebem os serviços. A educação é
um processo mais amplo e requer víncu-
los com os alunos, com a escola, requer
discussão de um projeto, tudo isso. En-
tão você imagina o que significa funcio-
nários irem para a escola simplesmente
para prestar um serviço e não terem ne-
nhuma relação com esse projeto. Não
têm a compreensão, não participaram
da discussão do projeto educacional. Is-
so provoca inclusive uma insegurança
desses funcionários. Se pensarmos no
campo do processo de democratização
da escola, o funcionário com estabilida-
de tem mais condições inclusive de lutar
contra processos autoritários, por proje-
toseducativosmaisabertos.Oterceiriza-
do, não. Ele se sente ameaçado, inclusi-
ve com o risco de entrar numa luta dessa
e amanhã perder o trabalho dele, que já
éprecarizado.

Issotemimpactoaténa saúdedo
trabalhador,nãoémesmo?

Sim, isso vaiprovocar inclusiveoadoe-
cimento.Publicamosum textona revista
Retrato das Escolas dizendo das implica-
çõesdoprocessodeterceirizaçãonasaú-
de do trabalhador. Esse processo provo-
ca problemas em todos os sentidos. En-
tão a pergunta é: a quem o processo de
terceirizaçãoatende? Atendea um Esta-
do privatista, que quer enxugar cada
vez mais os gastos com a questão públi-
ca, mas em compensação gasta cada vez
mais com o setor privado. O que aconte-
ce? A gente termina privatizando o pú-

blico. É preciso entender que educação
não é gasto, mas investimento. Inclusive
existem pesquisas em alguns países que
mostram que o alto investimento em
educação traz retorno inclusive para o
setor produtivo. Eu não consigo ver be-
nesses no processo de rotatividade e ter-
ceirização para ninguém que não seja
para o mercado. Seja na educação ou na
saúde, aquele que recebe o serviço não
tembenefícios.

Se a terceirização está longe de
resolver,oqueépossível fazer?

É preciso tornar cada vez mais públi-
co o atendimento. Tornar a escola públi-

ca cada vez mais pública. E isso significa
garantircondiçõespara queela sedesen-
volva. É preciso fornecer o financiamen-
to necessário. E aí quando falta financia-
mento, culpam os professores e funcio-
nários da escola pelo não sucesso dela.
Quandoeuterceirizoagestãoparaorga-
nizações sociais, o que eu estou dizen-
do? Que os gestores da escola não são
competentes. O que defendemos, histo-
ricamente? Que o gestor da escola seja
um professor. Porque não se trata sim-
plesmente da administração de qual-
quer processo produtivo, mas da gestão
de processos pedagógicos, do desenvol-
vimento de crianças, adolescentes, jo-
vens e adultos. Então quem está na ges-
tãoprecisa entenderde educação,preci-
sa ser um educador. Quando se terceiri-
za, são estabelecidas metas a serem al-
cançadas por um gestor externo, sem se
discutir se essas metas estão contribuin-
do para o processo de formação ou de
conformação à realidade estabelecida.
O que queremos na escola pública é que
o processo de formação seja para trans-
formar a realidade,para construir, e não
para se adequar à realidade existente.
Porqueestámaisdoque provadoquees-
sa realidade não atendeamaioria dapo-
pulação. Atende a determinados gru-
pos. Estão aí a exclusão, a violência, to-
dasessas mazelas.

Os governos usam muito o argu-
mento de que as organizações so-
ciaisnãotêm de enfrentara mesma
burocracia, os entraves que a ges-
tão pública enfrenta, e que portan-
toosprocessosdecomprasãoagili-
zados, o que beneficiaria a presta-
çãodeserviços.Oqueacha?

Na verdade esse é um falso argumen-
to. Quem é que faz com que a gestãopú-
blicatenhaprocessosburocráticos?Aba-

se de tudo não é a preocupação com a
destinação da verba pública? Por que eu
posso repassar dinheiro para institui-
çõessociais?Por queentãonãomelhora-
mos os processos burocráticos no uso da
verba pública? Por que na gestão públi-
ca é preciso ter controle sobre o destino
do dinheiro que pagamos através dos
nossos impostos e na gestão social não é
preciso controle? Então os nossos gover-
nantes usam esse falso discurso. No fun-
do, o que ocorre é a privatização do pú-
blico,que aliás é característica do Estado
brasileiro. Basta ver o caso dos bancos
públicos. O que se privatizou? Vende-
ram a parte boa. A parte ruim dos ban-
cos o Estado assumiu. E aí esse processo
entra emum campo que não imagináva-
mosque entraria–a Educação.

Éumainversãodevalores?
Sim. A Organização Mundial do Co-

mércio tirou a Educação do campo dos
direitos e colocou no campo dos servi-
ços. Aí a Educação passa a ser tratada co-
mo uma mercadoria, como outra qual-
quer, que se compra nas prateleiras do
mercado. Não é à toa que temos no Bra-
sil essa realidade que é de municípios
comprando apostilas do sistema Positi-
vo, Objetivo e tal. Então aquilo que a
gente imaginou que não chegaria à
Educação, de repente chegou. Quando
imaginávamosqueoprocessoda tercei-
rização chegaria à Educação? É uma ló-
gicadeque omercado temdecontrolar
tudo, inclusiveáreas sociais.AConstitui-
ção diz que a educação é direito social.
Não se pode tirar isso da Constituição.
Daí se privatiza a oferta que vai garan-
tir esse direito. Como se está construin-
do esse processo de favorecimento do
mercado nessa lógica? É essa a discus-
são. Experiências na saúde mostram
quenãohouve melhora significativa.

Professora da Universidade
deBrasília (UnB). Possui graduação

emPedagogia, especialização em
GestãoEscolar,mestrado emEducação

pelaUniversidade Federal deGoiás
(2002) e doutorado emEducação pela

Universidadede SãoPaulo (2008).
Temexperiência naárea de

Educação, comênfase em Política e
Gestão da Educação, Tecnologia

Educacional.

CatarinadeAlmeidaSantos
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PROFESSORA DA UNB APONTA ASPECTOS NEGATIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Leoiran/Fotoshows

ENTREVISTACATARINADEALMEIDASANTOS
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Rejeição a meritocracia e ao
sistema de bônus

Um dos palestrantes mais ovaciona-
dos durante o 9º Congresso do Sintego,
o professor doutor José Carlos Libâneo,
da PUC-GO, participou do painel “A Me-
ritocracianaContramãodaLutapelaGa-
rantia do Piso e da Carreira”. Veja decla-
raçõesdele arespeito dotema.

MERITOCRACIA

Estamos recusando a meritocracia,
mas temos de recusar também o modelo
de responsabilização da escola e do pro-
fessor com base nos testes de desempe-
nho, que é um modelo trazido dos orga-
nismos internacionais, especialmente o
BancoMundial.Para compreenderame-
ritocracia, esse sistema de bonificação
dos professores, temos de compreender
o que está por trás disso, que é a base do
Pacto de Educação do nosso secretário
de Estado. Mas também é base das pro-
postasdo Ministérioda Educação. Então
façotambémumacríticaàs políticasedu-
cacionais do País, que são praticamente
reprodução das políticas educacionais
recomendadas pelos organismos inter-
nacionais para os países emergentes, a
serviço,obviamente, docapitalismo.

MODELOULTRAPASSADO

Essa escola que temos no Brasil desde
1990 tem a função de propiciar às crian-
ças pobres um kit de habilidades míni-
mas de sobrevivência social – uma escola
instrumental, de resultados imediatos.
Ela nega às camadas pobres da socieda-
de o acesso ao conhecimento. Porque é
muito diferente você ter conteúdos sig-
nificativos, ter o aluno que desenvolve
capacidades intelectuais, através dos
conteúdos, de ter um sistema de resulta-
dos imediatos baseado emtestes.

TREINAMENTO

Qualquer professor do Estado sabe

que muitas escolas estão reduzindo o
currículo ao treinamento para respon-
der testes. Isto não é conhecimento. Isto
não representa uma escola que vai aju-
dar as crianças pobres a ter dignidade,
uma profissão, a se preparar cientifica-
mente, culturalmente.

APARELHAMENTO

Dentro dessa política de resultados
imediatos a escola no País virou um apa-
relhodogoverno. Ogovernoestá apare-
lhando as escolas para legitimar suas po-
líticas sociais. Ou seja, não é um projeto
deeducação que está levando à constru-
ção da escola pública necessária. O que
está definindo o papel da escola são as
políticas sociais, que estão empobrecen-
do a escola. Temos uma escola pobre pa-
ra os pobres. Temos a subordinação da
Educaçãoacritérios econômicos.

COMPETIÇÃOINDIVIDUAL

Qual é a lógica do mercado que é

apontada nesses documentos do Banco
Mundial?É vincularo serviçopúblico,es-
pecialmente a Saúde e a Educação, à
obrigação de resultados. Trata-se então
deracionalizar todotipode atividadeso-
cialde acordocom metas possíveisdeser
avaliadas quantitativamente. Estabele-
cidas as metas, são determinados os
meiospara seatingi-las.Dentro dessa ló-
gica de avaliação de resultados temos
um motor desse processo. O que é? O
que está por trás dessa lógica? A compe-
tiçãoindividual.Eparagarantiracompe-
tição você tem a meritocracia. O princí-
pio é a competição, de maneira a indivi-
dualizar a responsabilidade pelo suces-
so ou fracasso das metas. E há a transpo-
siçãodesse raciocínio paraa escola.

FORMAÇÃO

O professor transmite o conteúdo
com base numa apostila pronta e ele é
responsabilizado pelo êxito ou não dos
alunos nos testes. Então ele vai treinar

os alunos para os testes. E qual é o pro-
blema? É que isto impossibilita a forma-
ção e o desenvolvimento do pensamen-
to, da capacidade reflexiva dos alunos,
toda a parte de formação da personali-
dade, voltada para valores morais, para
umavisãocrítica dasociedade. Oque im-
porta são os tais resultados. Quais são as
consequências? A escola, professores e
alunospassama serconsiderados produ-
tos, coisas. No entanto,a escola trabalha
com seres humanos. Não fabrica auto-
móveis. Não pode fazer uma linha de
montagem.Nãose pode pegaro aluno e
montar ou desmontar. Um professor
não resolve em uma aula, em uma sema-
na, em um mês, dificuldades de aprendi-
zagem ou falta de pré-requisitos de
aprendizagem, restrições que o aluno
traz por conta das condições familiares,
etc. Isso quer dizer que os resultados do
trabalho do professor não são imedia-
tos. Levamtempo.

BONIFICAÇÃO

Os professores, diante dos salários
baixos, podem ficar mobilizados a acei-
tar essa ilusão que o governo propõe,
queéabonificação.Naverdade,ogover-
no está querendo mexer no lado fraco
doprofessor.Porquehojeoprofessor so-
brevive.Épreciso ver oque está por trás.

Muitasescolas
estãoreduzindo ocurrículo
aotreinamento para
responder testes.
Istonão éconhecimento.
Istonão representauma
escolaque vai ajudaras
criançaspobresa terem
dignidade.”

“

PROJETOSDE

MARKETING

PROFESSOR EXPLICA CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO MODELO QUE FOCA RESULTADOS EM TESTES

José Carlos Libâneo

Leoiran/Fotoshows

ENTREVISTA JOSÉCARLOSLIBÂNEO
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Gosteimuitodas
palestras,

especialmentedo
professor(JoséCarlos)
Libâneo.Eleéummestre
daeducaçãoenospassaos
melhoresconselhos.Uma
frasequenãovou
esqueceréqueprofessor
nãotemdeserbonzinho,
maseficiente.A
preocupaçãomaioréfazer
oalunorealmente
aprender.”

CleideCortez
NovoPlanalto

Osdebatesforam
muitobons.Amesa

dequemaisgosteifoi
sobreosfuncionários
administrativos,aluta

paragarantiropisoea
carreira.Émuito
importantediscutiressa
necessidadede
valorização,adefiniçãode
piso,adata-base.”

CarmenLúcia
Anápolis

Gosteidetudo,
detodasaspalestras,

masemespeciala
discussãosobrea
educaçãodejovense
adultos,queénoque
trabalho.Temosum
anseioporsaberoque
podemosfazerpara
melhorar,seestamos
nomelhorcaminho,oque
estamosfazendode
errado.Então,aprendi
muito.Adoreioshow
(DiogoNogueira).”

DivanildaPassosdosSantos
Minaçu

Gosteimuitodas
palestras,doshow,

doeventodeabertura.A
discussãosobreaos
funcionários
administrativosfoi
importante.Foibem
esclarecedorouvirsobre
asleis,sobreanecessidade
doplanodecarreira.”

EvertonKleberCansancão
NovoGama

Gosteidaspalestrase
daorganizaçãodo

congressotambém.Foi
tudomuitobem
planejado,muitobem
feito.Dospalestrantes,o
melhorfoioLibâneo.Sou
fãdele.Estudei
Pedagogia,entãolitodos

oslivrosdele.Egostei
muitodoshow.”

AlziraAzariasdeOliveira
Itumbiara

Gostei
especialmenteda

mesadequeparticipei,
sobrequestõesdegênero
esexualidadenocontexto
daescola.Ospalestrantes
forammuitobons.E
gosteitambémdas
palestrasdamanhãde
sexta-feira(terceirizaçãoe
movimentossociais).”

KleitondaSilvaRodrigues
Minaçu

Adoreiapalestrado
professorLibâneo.

Eleéótimo,éclaronafala
edizaquiloquetemos
vontadedefalar,masque
àsvezesnosfaltam
palavras.Oshowdo
DiogoNogueiratambém
foimaravilhoso.”

ConsueloFátima
Rodrigues-Trindade

Acheitudomuito
bom.Aspalestras

sobreosfuncionários
administrativos
esclareceusobrea
carreira.Mostroutudoa
quetemosdireitoenão
somoscontemplados.
Achoqueessaquestãoda
capacitaçãoestácadavez
melhor.”

NilzeteFloresdaSilvaLobo
Formosa

Gosteidetudo.Do
acolhimento,da

organização,do
planejamento,aquestão
dealmoçarejantaraqui,
quefacilitamuitoanossa
participação.”

DilmaOliveiradosSantos
CamposBelos

Gosteidetudo,mas
emespecialda

palestradoprofessor
Libâneo.Adorei.Eleé
muitoentendido.Falado
querealmentesabe,
conhece.Masameitudo,
atéasapresentaçõesaqui
doladodefora.Foitudo
muitoprodutivo.”

MariaCristinaSabinoSilva
Paranaiguara

O melhor do Congresso

“

“

““

“

“

“

“

“

Aorganização do evento, oaprofundamento do debate,a importância daEducação públicaeo
showdo Diogo Nogueira foramapontadoscomo pontos de destaquedo 9ºCongresso do Sintego.Os delegadosparticipantes

saíramsatisfeitos do evento e contaramaquilode que mais gostaram.

PARTICIPANTES INDICAM PONTOS DE DESTAQUE DO EVENTO

ENQUETE

“

PROJETOSDE

MARKETING
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“Inclusão tem a ver não só com a
ação, mas com a intenção”

Os professores manifestam uma
grandepreocupaçãoemlidarcoma
inclusão nas escolas e há uma gran-
de cobrança sobre o fato de não te-
rem recebido formação antes. Ou
seja, não se sentem preparados. O
que acha? De um lado, a importân-
cia da inclusão, mas de outro essa
dificuldadedoseducadores.

Eu acho que as dificuldades são natu-
rais para toda pessoa que tem responsa-
bilidade na sua carreira. Ela tem respon-
sabilidade de praticar a inclusão, de ser
inclusivo na sala de aula, de ajudar a sua
escolae a suacomunidade aserem inclu-
sivas.Essa é uma responsabilidade de to-
das as pessoas. Se é um professor, a res-
ponsabilidade aumenta porque é perso-
nagem principal. É aquela pessoa que
mais vai pesar no futuro daquela criança
ou adolescente. Em parte essa aflição é
resultado, digamos, de uma tomada de
consciência, o que é muito bom. Em par-
te essa aflição também existe porque
muitas vezes o professor se acha peque-
no diante da inclusão, acha que a inclu-
são é algo muito maior do que ele é ca-
pazdedarconta.Eeuachoquetodopro-
fessor, que é bom professor que é res-
ponsável tem autoestima, competência,
força e poder para fazer a inclusão. A in-
clusão nada mais é do que entender que
você é professor de todo tipo de criança.
É você não escolher crianças. Agora, te-
mos ainda em muitos casos – eu não sei
como está aqui em Goiás e na Prefeitura
de Goiânia – de gestões que não têm
compromisso. Às vezes caminham para
frente e depois retrocedem. As políticas
existem em âmbito nacional, as leis exis-
tem, o Brasil tem compromissos interna-
cionais, então não tem como voltar
atrás. Mas as pessoas continuam esper-
neando para que alguma coisa aconteça
para dizer que se pode, sim, continuar

violandoodireitodeeducaçãodascrian-
ças e dos adolescentes com deficiência.
No fundo as pessoas esperam muito isso.
Parte da crítica dos professores é de que
eles se sentem despreparados. Mas hoje
há muitas oportunidades de formação,
inclusive virtual oferecidas pelo gover-
no federal, pelo MEC. Há todo tipo de
programa para a escola mudar para ser
inclusiva. Há recursos para fazer sala
multifuncional, tem o programa do di-
reito à diversidade, que tem municípios
polos que se inscrevem e viram dissemi-
nadores do conceito de inclusão, rece-
bem recursos para realizar eventos
anuais. Então há hoje uma série de cami-
nhos, de apoio, de recurso, de política,
para se caminhar paraa inclusão.

Por que há ainda gestões que
nãoinvestemnisso?

Algumas prefeituras adiam esse pro-
cesso por todo tipo de razão. De razões
mais simples às mais complexas. Eu hoje
acho que não é basicamente uma ques-
tão de concordar com o conceito. É a
questão de achar que a segregação tem
algum valor para algum tipo de objetivo
para muitas pessoas, legisladores, Con-
gresso. Eu vejo, no Brasil todo, deputa-
dos, senadores, vereadores mudando
muitodeopinião. Um diaa pessoaé a fa-
vordaeducação inclusiva,no dia seguin-
te é contra, depois volta a ser a favor. Ou
seja, é como se esse assunto fosse trata-
do de forma muito leviana. E isso me re-
mete a ver que a infância no Brasil é tra-
tadadeforma muito leviana.

Diante dessa atuação da classe
política,acha que há algumrisco de
retrocesso?

Estamos lutando muito paradiminuir
esse risco, mas eu acho que uma geração
decrianças eadolescentesbrasileirospo-
de estar fadada a viver um mundo que
retrocedeu muito na garantia do seu di-
reito a Educação. E isso coletivamente é
um desastre para a Nação. Diante de to-
do o avanço das últimas décadas, dos úl-
timos dez anos, compromissos interna-
cionais assinados, orçamentos modifica-
dos... Diante de tudo isso você pode de
repente, por conta de vários interesses,
terumageraçãodebrasileirosprofunda-
mente alijada do processo democrático.
Porque quando se fala de educação in-
clusiva se fala de uma adolescência, de
uma infância, de uma juventude, que
temo seu lugarnosprocessosdemocráti-
cos. Que aprende a se expressar, que é
ouvida. Não se vai para a escola só para
estudarportuguês,matemática,geogra-
fia e história. Isso também é um conceito
bastante retrógrado. A escola é um lu-
gar onde as gerações se encontram. É lo-

cal onde se vai construindo e recons-
truindo o País, reinventando, aprimo-
rando, testando alianças, testando par-
cerias, aprendendoa ajudar, a ser ajuda-
do. É um lugar onde as gerações se en-
contram e se articulam eticamente, co-
meçam a se articular para mudar o que
nãoestábom, oquepodesermelhor.En-
tão como é que se interrompe esse pro-
cesso e diz que algumas crianças e ado-
lescentes não vão estar nesse processo?
Eu acho que o País ainda não se deu con-
ta de que essa pressão para que a gente
retroceda à segregação coloca em risco
o futuro da Nação. Além de ser uma
grande vergonha internacional.

Como é possível afastar a discri-
minaçãonodiaadiadasescolas?

Todos nós, todos nós mesmo, temos
um hábito triste de não querer aquilo
que nos incomoda. Por exemplo, é mui-
to comum em escolas particulares se di-
zer: “Eu vou aceitar essa criança com de-
ficiência e vamos ver até onde vai. Se
não der certo, a gente devolve”. Tudo is-
so é falsa inclusão. A inclusão tem a ver
não só com a ação, mas com a intenção.
Um exemplo que usei em um livro. Va-
mos falar em duas escolas aqui em Goiás
da rede pública e que praticam a inclu-
sãodeformaexemplar.Aíasduasdireto-
ras vão para a casa dormir. A primeira na
hora de rezar fala: “Ai, meu Deus, ainda
bem que eu fui capaz de perceber que
aquelas crianças tinham direito de estar
na escola. Que bom que eu consegui ser
capaz, fazer o bem”. A outra diretora
também reza antes de dormir. E ela fala:
“Meu Deus, que bom que finalmente a
minha escola virou uma escola”. Essa é a
inclusiva. Porque se entende que a esco-
la é mais escola quanto mais crianças es-
tão nela e de todos os tipos. A outra no
fundoacha queestá fazendoum favor.

PROJETOSDE

MARKETING

Leoiran/Fotoshows

JORNALISTA E ESCRITORA CARIOCA FALA DOS DESAFIOS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Cláudia Werneck

Jornalista carioca. Fundadora da ONG Escola de
Gente, que atua em 17 países, e autora de 14
livros sobre inclusão social e direitos humanos.

ENTREVISTACLÁUDIAWERNECK
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Abaixo o preconceito nas escolas

Quatro mesas incluídasna programa-
ção de sábado do 9º Congresso do Sinte-
gotrataramdorespeitoquedeveser cul-
tivado na escola pública. Relações etni-
corraciais, diversidade sexual, inclusão,
assédiomoralebullyingforamtemasde-
batidospor especialistase militantes.

Na mesa com o tema “Relações Etni-
corraciais: Respeito, Reconhecimento e

Valorização: O Papel Fundamental dos
Educadores”, estiveram presentes a pre-
sidente do Fórum de Educação e Rela-
ções Etnicorraciais do Estado de Santa
Catarina, Jeruse Romão, e a professora
deBeloHorizonte MaduCosta.

O conselheiro nacional LGBT Leo
Mendes e a professora universitária Ana
Júlia Rodrigues falaram dos desafios pa-

ra se garantir o respeito a homossexuais
nas escolas. A mesa teve como tema
“Educação: Caminho para o Respeito às
Diversidades:Corpos,Gênerose Sexuali-
dadesnoContexto da Escola”.

Já no espaço para discutir “Assédio
Moral, Bullying e Outras Formas de Vio-
lência na Educação: Prevenção é o
Caminho”, participaram a coordenado-

rado CentroCultural EldoradodosCara-
jás, Ana Lúcia da Silva, a doutora e mes-
tre em Ciências da Religião-PUC-GO, Ge-
nivalda Araujo Cravo dos Santos e o pro-
fessor da Faculdade de Educação da
UERJ,Helder Molina.

A inclusão nas escolas foi o tema da
palestra da jornalista carioca Cláudia
Werneck (leiamaisna página 13).

Presidente do Fórum de Relações Etnicorraciais de SC, Jeruse RomãoAna Júlia Rodrigues e Leo Mendes falam de respeito a homossexuais

Jornalista Cláudia Werneck falou de inclusão e discriminação

Fotos:Leoiran/Fotoshows

Professor da UERJ, Helder Molina fez palestra sobre bullying

PROJETOSDE
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MESAS DISCUTEM RELAÇÕES ETNICORRACIAIS, DIVERSIDADE SEXUAL E BULLYING

RESPEITO
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Educadores aprovam Moção de
Repúdio contra o governo

PrincipaispontosdoPlanodeLutas
lPisoSalarial ProfissionalNacionalde acordocom o

artigo2º daLei 11.738/08
l Ingressoatravésdeconcurso público
lFormação inicial e continuada
l Jornada detrabalhocom 1/3 dehoraspara

planejamento
lProfissionais daeducaçãoem um mesmo PCCS

MoçãodeRepúdio:medidasdo
governocondenadaspeloseducadores
lCalotedequatromeses dereajuste doPiso/2103 a

cercade26 milprofessores
lParcelamentodadata-basedos administrativos da

SecretariadeEducação
lNãorealização deconcursopúblico para

preenchimentode vagasnarede
l“Lei damordaça”, instituídapelo

Decreto7.964/13

MoçãodeRepúdio:contraaterceirização
lCrítica aoprojetode Lei 4330/04, que legalizaa

contrataçãodetrabalhadores terceirizadospara
atividades finalísticas

Quatro medidas adotadas pelo governo de
Goiás foramalvos emMoçãodeRepúdio apro-
vada pelos participantes do 9º Congresso do
Sintego.Noencerramentodoevento, foiapro-
vadoo documento,quecriticaaperdadedirei-
tosdos educadores (vejaquadro).

Os trabalhadores também criticam a políti-
ca educacional do governo. “A Educação pú-
blica promovida pelo governo de Goiás se en-
contra em situação de penúria, por conta de
um governo que não prioriza investimentos
para a melhoria do ensino público e de um se-
cretário que não compreende a Educação”,
dizamoção.

OProjeto deLei4330/04,que legalizaa con-
tratação de trabalhadores terceirizados para
atividades finalísticas, inclusive pelas entida-
des da administração indireta, também foi al-
vo de Moção de Repúdio. A proposta é do de-
putadofederalgoiano Sandro Mabel (PMDB).

Os profissionais da Educação aprovaram
também Moção de Apoio ao Programa Mais
Médicos,do governofederal, que prevê acon-
tratação de médicos brasileiros e estrangeiros
para atuar na atenção básica de saúde junto
às populações dos municípios quenão contam
com assistência médica ou onde ela é insufi-
ciente,bemcomonas periferiasdasgrandesci-
dadese municípios do interior, onde profissio-
naisbrasileiros têm pouco interesseem atuar.

Odestaque do Plano de Lutas aprovadope-
los delegados no Congresso é a valorização
profissional (veja quadro), conforme ressalta
apresidente do Sintego, Iêda Leal.

Outro ponto do Plano de Lutas, acrescenta-
do pelos próprios trabalhadores para garantir
opagamentodoPisoaosprofessores éadeter-
minação da entidade promover ações junto
aos parlamentares goianos para a aprovação
de leiqueproíbaEstados emunicípiosquedes-
cumpremaLei 11.738/08decelebraremconvê-
nioscomoMEC, enquantopermanecerasitua-
ção.

PERDAS

DECISÕES

PROJETOSDE

MARKETING

QUATRO MEDIDAS DA GESTÃO ESTADUAL E PROJETO DE LEI SOBRE
TERCEIRIZAÇÃO SÃO ALVOS DE CRÍTICA NO ENCERRAMENTO DO 9º CONGRESSO

Delegados participantes do Congresso do Sintego levantam pastas com a bandeira brasileira

Leoiran/Fotoshows



16 O POPULAR  GOIÂNIA, quinta-feira, 21 de novembro de 2013

“Vamos mergulhar em uma
campanha de valorização”

O 9º Congresso do Sintego atin-
giu os objetivos? Os resultados es-
peradosforamalcançados?

Sim. Nós atingimos nosso objetivo,
que era, além de reunir os trabalhado-
res em Educação de todos os 246 municí-
pios para essa grande reunião, traçar
nossas metas paraos próximos três anos.
O objetivo inicial era trazer as pessoas e
elas corresponderam ao chamado. Tive-
mosum Congressobemrepresentativo.

O Congresso também tem esse
objetivo de chamar os filiados para
omovimentosindicaleparaomovi-
mento social, aproximá-los do tra-
balho da entidade, envolvê-los.
Acha que esse objetivo também foi
alcançado?Haverámaiorparticipa-
çãoemobilização?

Sim.Osindicatotem as suasespecifici-
dades, na luta diária da questão da valo-
rização profissional, na busca por mais
reconhecimento, pelo plano de carreira,
mas sem deixar de lado também as lutas
geraisdomovimentosocial. Ecoma pau-
ta que desenhamos para o Congresso,
conseguimos fazer com queessas discus-
sões não fossem separadas. Há o enten-
dimento de que a luta é necessária e que
outros temas são importantes também
para facilitar o próprio desenvolvimen-
to dos nossos alunos, no posicionamen-
to que as pessoas possam vir a ter na so-
ciedade. Então, discutindo a questão da
valorização, mas também as questões
que passam pelo debate da sociedade –
a violência, a mulher, o negro, como de-
ve ser a escola, se deve ser em tempo in-
tegralou não, como é possível participar
mais da vida social – fez um bem para a
nossacategoria.Éumjeito melhordeen-
tender a sociedade e nos organizar me-
lhor para lutarmos mais junto da socie-
dade. Não queremos que a escola fique

separada da sociedade. Pelo contrário,
temos de trazer todos esses temas para
dentroda escolapara ajudarnodebate.

Qual é o foco agora diante das
perspectivas?

Estamos reunindo força para fazer
uma grande campanha de valorização
profissional no que se refere aos salários
dos trabalhadores. Não podemos per-
der isso de vista. Os professores e os ad-
ministrativos estão perdendo muito. Te-
mos concurso público para nível médio
com valor do salário inicial maior do que
o salário do professor. Então temos de
mergulharagoranumacampanha deva-
lorização, uma campanha salarial, em
que possamos ter ganhos reais para que
a profissão se torne mais atrativa, para
trazer mais pessoas para dentro da Edu-
cação. Para que a gente tenha concurso
público, mas que não sejam esvaziados,
queaspessoas nãodesistamporqueo sa-

lário é baixo. Nós lutamos muito e va-
mos continuar lutando para que os re-
cursos da Educação melhorem. Quere-
mos que passe de 25% para 30%, para
35%. Lutamos para que os royalties do
petróleo fossem todos para a Educação.
Estamos lutandopeloPNE,para serapro-
vado 10% do PIB para Educação. Esta-
mos lutando para que tenhamos dinhei-
ronaEducaçãoeumapartedessedinhei-
ro tem de ser voltado para os salários
dos servidores.

Muito se diz que não há proble-
mas de falta de recursos, mas de
gestão. E o Congresso buscou mos-
trar que não, que precisa, sim, ter
maisdinheiro.Oqueacha?

Quandoaspessoasqueremculpar fal-
tadegestão, elasquerem dizerque é fal-
ta de gestão do diretor da escola. E é o
diretor que às vezes consegue soluções
com esse pouco dinheiro que chega à es-

cola. A gerência do dinheiro da Educa-
çãopassapelasmãosdesecretário.Deve-
ria passar. Nós defendemos também a
criação de fundo municipal ou estadual
para ser gerenciado por quem está na
pasta, e não pela Secretaria da Fazenda.
Porquenosdácondiçõesdeterumacom-
panhamento mais de perto. A gestão do
diretor é comprometida, já que não pas-
sa pelas mãos dele decidir para onde vai
o dinheiro. Pelo contrário. A secretaria é
que fala para onde tem de ir, como deve
ir e quem é que vai fazer o acompanha-
mento. Então é muito fácil dizer que a
culpa é da gestão de quem está dentro
da escola. Não é verdade. E estamos to-
dos lutando para ter mais verbas, mas
tambémqueremos saber paraondevão.
Não é simplesmente só lutar para a ver-
ba vir e depois não ter o controle. A cul-
pa de não ter merenda, de não ter refor-
mas nas escolas não é do gestor, do dire-
tor. Não é. E eles sabem disso. Mas prefe-
rem culpar quem está mais próximo do
que reorganizar para de fato permitir
que as coisas aconteçam de forma mais
maleável. Os gastos da Educação são
amarradospelo gestor dapasta.

O que motivou as moções de re-
púdios?

Aprovamos uma moção de repúdio
contra o Estado de Goiás pelo calote da-
do nos professores por conta da aprova-
ção do piso. Este ano foram quatro me-
ses de calote. Pela questão da nossa titu-
laridade, que foi retirada desde o início
do governo de forma arbitrária. Tam-
bém pelo parcelamento da data-base. E
temos a expectativa sobre o piso do ano
que vem. A outra questão foi contra a
terceirização e infelizmente quem pro-
pôs foi um deputado de Goiás (Sandro
Mabel, PMDB), que tem uma visão mui-
to ruimdo serviçopúblico.
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