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 Muitos analistas econômicos, especialmente os de esquerda, alertavam 
em 2008, que a crise daquele ano era apenas o início de um ciclo convulsivo 
que tenderia a piorar nos próximos anos. Alerta confirmado, assistimos a mais 
uma erupção sacudindo a Europa e os EUA, onde ondas de protesto tomam as 
ruas bradando contra os lucros exorbitantes de bancos e companhias de inves-
timentos. Para se ter uma ideia do contraste, em meio ao turbilhão, com países 
inteiros na bancarrota, o Citigroup, terceiro maior conglomerado bancário 
dos Estados Unidos, reportou lucro líquido de US$ 3,771 bilhões no terceiro 
trimestre deste ano, 74% maior que o registrado no mesmo período do ano 
passado.
 Desde 2008, a população americana vem construindo uma relação de 
desconfiança com o mercado. Inúmeros documentários e setores articulados 
da imprensa vem lentamente criando o consenso sobre a farra das corporações 
e dos mega investidores, que obtêm vantagens com o jogo financeiro, enquanto 
a economia real se deteriora. As duas últimas guerras levaram o país próximo 
ao abismo das contas públicas, a economia não sai do atoleiro e os empregos 
não aparecem. Barack Obama se elegeu com o discurso da regulamentação do 
mercado financeiro e da taxação das grandes fortunas, ao avesso da política 
de Bush, principal responsável pela situação atual americana. No entanto, já 
se aproximando do fim de seu mandato, as tais leis de regulamentação não 
vieram. O socorro financeiro estatal ao mercado em 2008 foi utilizado para 
novas rodadas especulativas e agora a paciência da população americana 
chega ao limite. Piquetes de centenas de pessoas se manifestaram às portas de 
cinco dos maiores milionários de Manhattan, começando pela casa de Rupert 
Murdoch. Outras residências visitadas foram as dos banqueiros John Paulson, 
Jamie Dimon, David Koch, e Howard Millstein – todos eles envolvidos nos 
grandes escândalos de Wall Street. O movimento “Ocupem Wall Street” mon-
tou um acampamento de centenas de pessoas na Meca do capital há mais de 
um mês.
 Mas não pensem que isso vai ficar assim, o sistema americano, mesmo 
sem Bush e seu Patriotic Act na casa branca, já começou a reagir. As prisões de 
manifestantes seguem a toda, a cada manifestação os números são sempre em 
dois dígitos  e, somente durante a ocupação da ponte do bairro do Brooklyn, 
em Nova Iorque, cerca de 700 pessoas foram presas. Em setembro, a gigante 
Yahoo se desculpou com seus usuários após reclamações de que e-mails sobre 
os protestos contra Wall Street estavam sendo bloqueados pela empresa. O 
Yahoo emitiu um comunicado no Twitter onde reconhece o problema e afirma 
que os bloqueios ocorreram devido a um filtro de spam externo que estaria 
impedindo de forma negligente que mensagens sobre este assunto fossem en-
viadas. Ah bom.
 Ainda que tardia, a população americana se mobiliza, o que não deixa 
de ser um avanço em uma sociedade que não sai às ruas desde os protestos 
contra a  guerra do Vietnã.

EUA protestam

 Abordar a crise capitalista que atinge aos países 
europeus constituiu-se no argumento principal do governo 
brasileiro para justificar medidas de austeridade econômi-
ca. Aliado a esse argumento, o governo brasileiro atua com 
intransigência frente à organização e mobilização daqueles 
que ousam fazer críticas ao modelo político e econômico 
consolidado em nosso país já desde os anos de 1990. 
 A intransigência do governo ficou evidente em 
seu tratamento com categorias como a FASUBRA e o 
SINASEFE, negando-se a negociar com essas entidades 
em função do movimento grevista que iniciaram ainda em 
meados do ano. A postura peremptória do governo ignora, 
inclusive, que a greve é um direito de todo o trabalhador 
garantido desde a Constituição de 1988.
 Essa postura ratificou-se quando o Secretário de 
Relações de Trabalho do Ministério do Orçamento, Pla-
nejamento e Gestão (MPOG), Duvanier Paiva, suspendeu 
a primeira Oficina sobre Carreira Docente, que ocorreria 
com a presença do ANDES-SN. Além de suspender a 
Oficina, o Secretário manifestou-se pela reavaliação da 
metodologia anteriormente criada para a discussão de car-
reira, ameaçando não publicar a portaria com os membros 
de cada entidade que participariam do Grupo de Trabalho. 
 Em que pese o empenho do ANDES-SN no 
sentido de garantir os trâmites e critérios acordados para 
o processo de debate sobre carreira, ficou evidente que a 
suspensão da oficina no dia 13 de outubro, bem como a 
proposta de revisão da metodologia de discussão da carrei-
ra, indicam que a intransigência revela o caráter protela-
tório com que o Governo permanece orientando, de forma 
cínica e conveniente, sua relação com os movimentos e 
reivindicações dos docentes. Em outros termos, criam-se 
factóides para escamotear a posição do próprio Governo 
que é de, no momento oportuno, impor uma proposta de 
carreira que vai ao encontro de sua política, mas que conti-
nuará provocando distorções entre os docentes.
 O cancelamento da primeira reunião do Grupo de 
Trabalho sobre Carreira que aconteceria no último dia 27 
de outubro liga, definitivamente, o sinal vermelho do mo-
vimento docente em relação à forma como o Governo quer 
conduzir sua relação com as entidades. Seriedade e com-
promisso marcaram e marcam a conduta do ANDES-SN 
frente a uma discussão tão importante para a garantia das 
condições de trabalho docente. Se o governo não responde 
de forma semelhante, é preciso que intensifiquemos nossa 
mobilização para que nossas ações retirem o governo da 
zona de conforto em que imagina estar. 
 Caso contrário, as chances de conquistarmos uma 
carreira que seja justa, que valorize as condições de desen-
volvimento da trajetória do docente e que some direitos 
aos que dedicam uma vida para formar as futuras gerações 
vão se esvaziar numa lógica que pouco se coaduna com 
nossas lutas históricas. Radicalizar essa postura significa 
agirmos no enfrentamento do caráter intransigente e prote-
latório, que escamoteia as intenções políticas do governo.

A Diretoria
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Nao deu na imprensa~

 Após o confronto entre 
professores e a polícia, deputa-
dos da Assembleia Legislativa 
do Ceará aprovaram, na tarde 
do dia 29/09, o reajuste salarial 
dos docentes estaduais de nível 
médio para R$ 1.187. Apesar 
da conquista, a manifestação 
pressiona para que o cumpri-
mento do piso nacional ocorra 
também para os professores que 
têm graduação e pós-graduação, 
como especialização, mestrado 
e doutorado.

Após pancadaria no  
Ceará, deputados apro-
vam pagamento de piso 
para professores

Sindiuva consegue revo-
gação da contratação de 
professores sem 
concurso público

 Após uma ampla 
campanha do Sindicato dos 
Docentes da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú – 
Seção Sindical do ANDES-
SN (Sindiuva), com apoio das 
entidades estudantis, o reitor 
da UVA, Antônio Colaço 
Martins, revogou as resolu-
ções do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Cepe) 
que regulamentavam a contra-
tação de professores colabora-
dores pela universidade.

UFPR realizou 
paralisação em 13/10, em 
protesto  contra 
morosidade do governo 

 Em 13/10, professo-
res da Universidade Federal 
do Paraná realizaram o Dia de 
Paralisação na UFPR. 
 No atual estágio das 
negociações, em que o governo 
adia e dificulta a realização das 
Oficinas do Grupo de Trabalho, 
docentes de todo o país se mobi-
lizam.
 A data na UFPR fez 
parte de um calendário nacional 
de mobilização que visa pressio-
nar o governo federal a cumprir 
com a promessa de reestrutu-
ração da carreira docente até 
março de 2012.

Reitor é declarado 
“persona non grata” e 
amplia seu isolamento 
na USP

 Protestos na Facul-
dade de Direito da Universi-
dade de São Paulo indicam 
que a insatisfação com o rei-
tor escolhido ainda na gestão 
do ex-governador José Serra 
não pára de aumentar. As 
negociações sobre reajuste 
salarial de docentes e fun-
cionários podem ser a nova 
fonte de conflitos. 

 Uma série de acu-
sações públicas entre o reitor 
e a direção da Faculdade de 
Direito do Largo São Fran-
cisco, unidade de origem do 
Reitor, onde ele também foi 
diretor (2006-2010), isolou-o 
ainda mais da comunidade 
uspiana. 
 A Congregação da 
Faculdade decidiu declarar 
o Reitor como “persona 
non grata” na casa, durante 
reunião realizada em 30/09. 
A medida foi anunciada na 
noite no mesmo dia, em ato 
de protesto organizado por 
estudantes e professores.
 “O reitor tem uma 
história ingrata na facul-
dade. Quando era diretor, 
transferiu a biblioteca para 
um prédio sem condições 
de infra-estrutura, tentou 
batizar ilegalmente salas de 
aula com nomes de pessoas 
que doavam dinheiro para a 
universidade, e até colocou 
a tropa de choque dentro da 
unidade para pôr fim a um 
protesto de movimentos so-
ciais”, disse à Carta Maior 
o estudante Pedro Gabriel 
Lopes, diretor do Centro 
Acadêmico XI de Agosto. 

 Em reunião rea-
lizada dia 20 de Outubro, 
representantes da ANEL, 
do Coletivo “Quem luta, 
educa!”, do Sind-UTE e de 
várias entidades, incluindo a   
APESJF, criaram um comitê 
regional da campanha pela 
aplicação imediata dos 10% 
do PIB nacional na educa-
ção pública. O objetivo da 
criação do comitê é estender 
a discussão às comunida-
des da região, fortalecendo 
a campanha nacional que 
irá promover um plebiscito 
popular em Novembro deste 
ano. 

 De acordo com o 
manifesto de convocação 
para a reunião, a prerrogati-
va do governo de que não há 
recursos financeiros sufi-
cientes não pode ser aceita. 
Investir 10% do PIB na 
educação pública implicaria 
em um aumento de gastos na 
ordem de 140 bilhões de re-
ais, enquanto o Tribunal de 
Contas da União informou 
que só no ano de 2010, o go-
verno repassou 144 bilhões a 
grupos empresariais na for-
ma de isenções e incentivos 
fiscais. Mais de 40 bilhões 
estão prometidos para as 

obras da Copa e Olimpíadas, 
e o orçamento de 2011 da 
União prevê 950 bilhões 
de reais para o pagamento 
de juros e amortização das 
dívidas externa e interna.
 Ainda segundo o 
manifesto, é preciso rever 
as prioridades dos gastos 
estatais em prol dos direitos 
sociais. Objetivo que só 
pode ser atingido se a atual 
situação onde o compromis-
so com poucos empresários 
são cumpridos em detrimen-
to a milhões de brasileiros 
que sofrem com o caos nos 
serviços públicos.

Entidades de JF se reúnem para revindicar 10%  de 
investimento do  PIB para educação pública já!

Professores da Univale 
encerram greve

 Os professores da 
Universidade Vale do Rio 
Doce (Univale) encerraram a 
greve, iniciada no dia 19/09. A 
instituição quitou os salários 
atrasados, atendendo às 
reivindicações dos docentes. 
Diante dos recorrentes atra-
sos nos salários, no início de 
abril, os professores também 
fizeram uma paralisação 
geral. 
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Muitos trabalhadores bus-
cam qualificação para obter 
melhores salários, para entrar 
e permanecer no mercado  de   
trabalho.  Qual  é  a sua  opi-
nião sobre essa estratégia?
Paulo: Se o mercado paga 
melhores salários para os mais 
qualificados, é natural que os 
trabalhadores busquem uma 
melhor qualificação. No entan-
to, é necessário ter consciência 
de que não é só uma melhor 
qualificação que vai garantir 
melhores condições de traba-
lho. Por outro lado, também é 
importante que todos tenham 
condições de se qualificar, 
independente da condição 
econômica que se encontram, 
esse processo de qualifica-
ção não deve ser restrito aos 
limites impostos pelo capital. 
O trabalhador não pode querer 
simplesmente ser “treinado” 
para uma tarefa específica que, 
daqui a algum tempo pode não 
ser mais necessária. É preciso 
que sua qualificação se apoie 
numa ampla e sólida formação 
científica para que ele possa, 
efetivamente, estar preparado 
para as mudanças, cada vez 
mais frequentes, nos processos 
de trabalho e possa também 
influenciar nos rumos dessas 
mudanças.

Muito se fala, tanto na im-
prensa quanto nas mesas de 
negociação  do  setor   meta-
lúrgico, sobre a escassez de 
mão de obra qualificada. Qual 
é a sua avaliação sobre essa 
situação?
Paulo: Essa é uma situação 
interessante. Quando o capital 
entra em crise, há uma diminui-
ção brutal de investimentos em 
todas as áreas (inclusive educa-
ção), o índice de desemprego 
alcança níveis alarmantes, e ele, 

o capital, não se preocupa com 
outra coisa a não ser diminuir 
a tendência de queda de suas 
taxas de lucro. Quando, ao 
contrário, o capital entra num 
ciclo de expansão, reclama 
de problemas que ele mesmo 
provocou nos tempos de crise. 
A notória escassez de mão de 
obra qualificada, verificada 
hoje no mercado, é resultado, 
exatamente, da falta de inves-
timentos em educação, fruto 

de um ciclo de retração da eco-
nomia, provocado pela sanha 
de acumulação e concentração 
de capital. É imprescindível 
que a educação, de uma forma 
geral, e a educação profissional, 
especificamente, sejam tratadas 
com o respeito e o investimento 
necessários para que não sejam 
vítimas dos ciclos de retração 
do capital. Os problemas que o 
capital vive hoje, são problemas 
provocados pelas formas com 

Quando o capital 
entra num ciclo de 
expansão, reclama 
de problemas que 
ele mesmo provo-
cou nos tempos de 

crise. A notória 
escassez de mão de 
obra qualificada, 
verificada hoje no 
mercado, é resulta-
do, exatamente, da 
falta de investimen-

tos em educação

Por uma educação independente do mercado
            O professor Paulo Cesar de 
Sousa Ignácio dá aulas no Instituto 
Federal do Sudeste de Minas Gerais, 
campus Juiz de Fora. Na entrevista, 
concedida ao Sindicato dos Metalúr-
gicos, ele analisa a questão do Ensino 
Tecnico e Tecnológico, as relações com 
o mercado, entre outras.

APESJF discutiu questão do Auxílio-Transporte urbano  

 Em reunião realizada em 11/10, a Diretoria da APES, juntamente com 
sua Assessoria Jurídica, comunicou aos presentes sobre o parecer da reitoria a 
respeito do Auxílio-Transporte urbano. 

 Em audiência, a Pró-Reitora de Recursos Humanos, Jackeline Fayer, 
informou que o pagamento do Auxílio-Transporte urbano para docentes que 
residem em outras cidades só poderá ser efetuado caso os professores apresentem 
o comprovante de deslocamento de sua cidade até a rodoviária de Juiz de Fora. 
Os professores que estejam regularmente fazendo essa comprovação, e que ainda 
assim não receberam o auxílio devem entrar em contato com o sindicato, para 
que se possa apresentar nominalmente essa demanda aos órgãos competentes da 
UFJF. 

Ressarcimento do Plano de Saúde será regularizado até Dezembro  

 A UFJF vai pagar o ressarcimento do Plano de Saúde a todos os docen-
tes da instituição que não são filiados ao contrato UNIMED/UFJF e que estejam 
tendo gastos com planos de saúde. A situação deve ser totalmente regularizada 
até dezembro, inclusive com o pagamento retroativo a todo o ano de 2011. 

 Com relação aos retroativos em 2010, a reitoria disse que vai proceder 
aos trâmites burocráticos, mas que isso deve levar algum tempo devido ao res-
sarcimento abranger um exercício anterior. 
 
 Assembléia discutiu ressarcimento
 
 Anteriormente, em assembléia realizada no dia 06/10, os professores 
da UFJF e IF Sudeste MG/JF discutiram ações para orientar a diretoria da 
APESJF na audiência com o Reitor Henrique Duque. O debate se deu após os 
professores tomarem conhecimento do ofício que a Pro Reitoria de Recursos 
Humanos enviou ao sindicato, avisando que a administração superior procederia 
ao pagamento do ressarcimento. Assim, os docentes decidiram reivindicar da 
reitoria o pagamento do ressarcimento, em Novembro, dos valores referentes 
a Outubro, além do informe sobre a agenda dos pagamentos entre janeiro e 
setembro de 2011 e a forma de pagamento dos valores entre os meses de outubro 
e dezembro de 2010.

Procuradora do IF Sudeste/MG emitiu parecer favorável à APES 

 A Procuradora do IF Sudeste/MG, Nádia Gomes Sarmento, emitiu pa-
recer favorável à reivindicação da APESJF de acabar com o controle de freqüên-
cia (ponto) exigido dos docentes da instituição. 

 A conclusão da procuradora representa um avanço na luta da represen-
tação docente contra a exigência do ponto no IF Sudeste, já que ela acatou a ar-
gumentação da assessoria jurídica da APESJF, criando um acúmulo importante 
para a reversão da situação. 

Impasse entre governo e Sinasefe inviabilizou oficina  

 A primeira oficina agendada para dar início, no dia 13/10, aos trab-
alhos de reestruturação da carreira docente foi suspensa devido a um impasse 
entre o Ministério do Planejamento (MP) e o Sindicato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe). 

APESJF promoveu mais um Baile dos Professores 

 Foi com muita animação que a APESJF realizou no dia 01/10 mais um 
baile em homenagem aos professores. A comemoração ocorreu no Clube Bom 
Pastor e contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas, entre docen-
tes, funcionários do sindicato, parentes e amigos. Confira fotos do evento no site 
da APESJF (www.apesjf.org).

InformAPES
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que a sociedade e a produção 
são organizadas historicamente 
pelo próprio capitalismo.

Qual é o impacto do toyotismo 
no ensino profissional?
Paulo: O toyotismo talvez seja 
a maior expressão de como o 
capitalismo passou a organizar 
e administrar a produção após 
o início da fase de acumulação 
flexível do capital. Como a edu-
cação profissional mantém um 
estreito vínculo com o mundo 
do trabalho, qualquer alteração 
em sua forma de organização 
passa a demandar um ajuste 
nas políticas de formação da 
força de trabalho. Tem sido as-
sim ao longo da história, muito 
embora diversos educadores 
entendam, e com razão, que a 
educação profissional deva se 
afastar das demandas imediatas 
do mercado e da forma como 
o capital organiza e administra 
a produção, abandonando, 
portanto, esse caráter de ser, 
meramente, um processo 
através do qual se ajusta a 
formação da força de trabalho 
ao funcionamento do regime de 
acumulação. 
 Mas enquanto não 
alcançamos plenamente esse 
estágio mais avançado, os dife-
rentes governos foram fazendo, 
de um modo ou de outro, esses 
ajustes. Se tomarmos essa 
via japonesa de organização 
do trabalho e de gestão da 
produção como um processo de 
racionalização do trabalho sob 
a ótica do capital, assim como 
o foi o taylorismo, podemos 
afirmar, sem medo de errar, 
que uma das suas faces era a da 
intensificação da exploração da 
força de trabalho, na medida 
em que atribuía aos operários 
tarefas que iam além daquelas 
inerentes às qualificações téc-
nicas. Nesse sentido, portanto, 
o que se buscou, a partir do 
toyotismo, foi que a educação 
profissional permitisse ao 
trabalhador executar, ou, pelo 
menos, colaborar com tarefas 
distintas daquelas que lhe era 
atribuída.

Em relação à política para o 
ensino profissional, quais são 
as diferenças entre o Governo 
Lula e o Governo Fernando 
Henrique?
Paulo: As diferenças são 

enormes. 
 De uma forma bem 
objetiva, o que podemos 
destacar, no que diz respeito a 
recursos humanos e materiais, é 
que enquanto no governo FHC 
houve uma retração significati-
va em investimentos, no gover-
no Lula, ao contrário, houve 
uma expressiva ampliação nos 
investimentos.
 Nos oito anos de 
governo Lula, o número de Ins-
tituições Federais de Educação 
Profissional saltou de 140 para 
354, ao mesmo tempo em que 
houve também uma expres-
siva ampliação no quadro de 
professores e técnicos admi-
nistrativos. No antigo CTU, 
saltamos de, aproximadamente, 
80 professores para 140. Em 
termos de funcionários técnicos 
administrativos, o quadro foi 
ampliado de 7 para 40. E, 
considerando nossa desvincu-
lação da UFJF e a consequente 
necessidade de criação de todos 
os setores administrativos que 
antes eram responsabilidade da 
UFJF, nosso quadro ainda tem 
que ser ampliado para algo em 
torno de 90. Também houve 
um significativo aumento dos 
investimentos em máquinas e 
equipamentos.
 Do ponto de vista da 
política educacional, houve um 
reordenamento da Rede Fede-
ral de Educação Profissional e 
Tecnológica com a transforma-
ção de quase todos os CEFETs, 
Escolas Técnicas e Agrotécni-
cas Federais e Escolas Técnicas 
vinculadas às Universidades 
Federais em Institutos Fede-
rais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, que são instituições 
de educação superior, básica e 
profissional, pluricurriculares e 
multicampi. 
 São, ao todo, 38 Ins-
titutos Federais, presentes em 
todos os estados, oferecendo 
cursos técnicos integrados ao 
ensino médio, cursos técnicos 
para quem está cursando o en-
sino médio em outra instituição 
ou já o conclui, cursos superio-
res na área tecnológica e licen-
ciaturas (formação de professo-
res).     
Apesar disso, não é correto 
afirmar que o governo Lula 
atendeu a todas as necessidades 
do país em termos de educação 
profissional. Ainda há muito a 

ser feito no que diz respeito 
à contratação de pessoal e a 
investimentos em máquinas, 
equipamentos e instalações. E, 
sobretudo, é necessário que o 
Governo Federal dialogue com 
as entidades representativas da 
sociedade civil, dos trabalhado-
res em educação, para que os 
investimentos, ações e a política 
para a educação profissional e 
tecnológica tenham realmente 
o alcance necessário.

Na sua opinião, qual deve ser 
o papel da educação numa for-
mação profissional e técnica?
Paulo: No mundo atual, é 
notório que os processos de tra-
balho estão incorporando, cada 
vez mais, os avanços científicos.  
Dessa forma, também é cada 
vez mais frequente a introdução 
e o uso de novas tecnologias 
e novas formas de se organi-
zar e administrar a produção. 
Quanto mais nossa sociedade 
se torna histórica e se afasta de 
suas origens “naturais”, mais 
ela passa a usar a ciência como 
força produtiva e se torna uma 
sociedade tecnológica. 
 Quanto mais ela se 
torna tecnológica, mais se torna 
imprescindível uma educação 
que, gradativamente, ajude 
a preparar as novas gerações 
– e porque não dizer, a atual 
geração também – para esse 

processo. Por isso, na minha 
opinião e ainda que seja nos li-
mites da educação profissional, 
é fundamental que, qualquer 
que seja a profissão para a qual 
estejamos preparando nossos 
jovens ou nossos trabalhadores, 
tenhamos uma ampla e sólida 
base de formação científica e 
tecnológica. Só assim esta-
remos preparando-os para o 
presente e também para o futu-
ro. Por fim, cabe destacar que 
quando falamos de ciência, não 
estamos nos referindo apenas à 
química, à física, à biologia e à 
matemática. 
 Nos referimos 
também às chamadas ciências 
humanas e aos códigos e às 
linguagens. Do contrário, não 
teremos uma educação capaz 
de se articular ao mundo do 
trabalho, numa dimensão que 
ultrapasse os estreitos limites 
impostos por fatores econômi-
cos, como, por exemplo, cená-
rios momentâneos de carência 
de mão de obra.

Em Juiz de Fora, quais são as 
oportunidades, na área do en-
sino profissional, para o jovem 
que deseja entrar no mercado 
de trabalho e para o trabalha-
dor que já está no mercado de 
trabalho e deseja se qualificar?
Paulo: De acordo com o Censo 
Escolar de 2010, em Juiz de 

Fora existem 13 instituições 
que oferecem cursos técnicos 
integrados ao ensino médio e 
outros cursos profissionalizan-
tes. Dessas, 11 são particula-
res, uma é estadual (Instituto 
Estadual de Laticínios Cândido 
Tostes) e uma federal (IF Su-
deste JF – MG).  
 Os cursos oferecidos 
são muitos e em várias áreas, 
desde a área de saúde, passan-
do pela de serviços e industrial. 
Há cursos também em todos os 
turnos. 
 Há cursos noturnos 
para aqueles que trabalham 
durante o dia e também os diur-
nos para quem pode estudar 
durante o dia.Não tenho os 
dados relativos às instituições 
privadas, mas as públicas (jun-
tas vão oferecer 165 vagas para 
vários cursos técnicos. No IF 
Sudeste MG – JF, as inscrições 
vão de 02 a 31/05 e no Cândi-
do Tostes de 27/06 a 08/07. 
 Esse é um quadro que 
acompanha os dados relati-
vos à matrícula no país como 
um todo e demonstra que a 
oferta de educação profissional 
pública e gratuita ainda precisa 
ser bastante ampliada. Do total 
de 1.140.388 matrículas na 
educação profissional, incluída 
a integrada ao ensino médio, 
a rede pública responde por 
pouco mais que 50% das vagas.

Por uma educação independente do mercado

Professor Paulo César Ignácio é vice presidente da APESJF

Foto Daniel Goulart
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 Como parte do 
acordo salarial que evi-
tou a greve dos docentes 
das Instituições Federais 
de Ensino, o GT que vai 
discutir a nova carreira 
dos professores teria  pri-
meira oficina agendada 
para 13/10. 
 No entanto, o 
encontro foi suspenso 
devido a um impasse 
entre o Ministério do 
Planejamento (MP) e o 
Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da 
Educação Básica, Pro-
fissional e Tecnológica 
(Sinasefe). 
 O evento estava 
previsto para ter início às 
9 horas, mas logo após 
às 15 horas, o secretário 
de relações do trabalho 
do MP, Duvanier Paiva, 
comunicou às entidades 
presentes que seria invi-
ável dar início aos traba-

 O ANDES-SN 
procurou intermediar, so-
licitando que o Sinasefe 
pudesse entregar o docu-
mento com sua proposta.
 Os dirigentes do 
Sinasefe compareceram 
ao local, por entenderem 
que tinham o direito a 
apresentar sua proposta, 
pois representam parte 
da categoria cuja rees-
truturação da carreira 
contempla.
 No entanto, eles 
foram impedidos de par-
ticipar da reunião pelo 
representante do gover-
no. Irredutível, Paiva 
disse que não irá aceitar 

 Na segunda 
tentativa de dar início às 
negociações para estrutu-
ração da carreira docente, 
no dia 27/10, o governo 
voltou a adiar a oficina 
GT. O anúncio do cancela-
mento foi feito na abertura 
da reunião por Marcela 
Tapajós, Secretária Adjun-
ta de Relações do Trabalho 
do Ministério do Planeja-
mento (MP).
 Com a justificativa 
de que não seria possível o 
comparecimento do

lhos, uma vez que os re-
presentantes do Sinasefe 
insistiam em permanecer 
na entrada do auditório 
reservado para o encon-
tro da Oficina 
 Para o Professor 
Rubens Luiz Rodrigues, 
presidente da APESJF, 
que estava presente, a 
avaliação do Setor das 
IFES apontou uma atitu-
de precipitada por parte 
do governo, criando um 
factóide sobre a metodo-
logia da Oficina.  “Era 
uma forma de protelar 
a realização da oficina. 
O governo não tem que 
interferir na relação que 
o ANDES-SN tem com 
outros sindicatos, já que 
o sindicato sempre foi 
a favor da explicitação 
de todas as propostas de 
todas as entidades repre-
sentativas”, lembrou.

a presença do Sinasefe 
no grupo de trabalho, 
enquanto a categoria não 
suspender a greve, que já 
dura mais de dois meses. 
 O secretário do 
MP condicionou o início 
dos trabalhos à retirada 
dos manifestantes do 
Sinafese da entrada do 
auditório da Escola de 
Nacional de Administra-
ção Pública (Enap).“A 
atitude do governo mos-
tra como ele não  reco-
nhece o direito de greve, 
desrespeitando a consti-
tuição que garante essa 
prerrogativa aos trabalha-
dores”, disse Rodrigues.

Secretário de Relações do 
Trabalho do MP, Duvanier 
Paiva, que representava o 
governo em um compro-
misso em São Paulo, Mar-
cela anunciou a impossi-
bilidade da realização do 
GT, marcado para a tarde 
do mesmo dia. 
 Indignados, os 
dirigentes das entidades 
participantes afirmaram 
que isso demonstrava falta 
de respeito do governo 
para com o processo de
negociação e que mais um 

cancelamento por parte 
do MP causaria mais uma 
frustração para a categoria. 
“O que vamos levar para a 
base? Que o governo nova-
mente cancelou a reunião? 
Vocês estão confirmando a 
enrolação, a falta de dispo-
nibilidade do governo em 
realmente negociar. Isso 
é muito prejudicial para 
todo o processo”, afirmou
Marina Barbosa, presi-
dente do ANDES-SN.  A 
próxima oficina GT ficou 
agendada para 11/11.

MP frustra docentes em oficina sobre carreira

“Governo é contra direito de greve”

Em segunda tentativa de dar início à oficina,
governo adia reunião e preocupa professores

Rubens Luiz Rodrigues de azul ao centro. Docentes do ANDES se reúnem após com suspensão da reunião

Marina Silva, presidente do ANDES tenta argumentar com representante do governo 

Filie-se ao  seu sindicato
3215 1286
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 Neste mês, Luiz 
Cláudio Ribeiro completa 
24 anos de carreira do-
cente na UFJF. Formado 
no fim de 1983, trabalhou 
como engenheiro e, após 
um tempo de instabilidade 
profissional, fez o concurso 
para professor, ingressando 
na universidade em 1987.  
Durante duas décadas de 
atividades, o professor de 
Estatística, graduado em 
Engenharia Civil, presen-
ciou as mudanças políticas 
do Brasil e da universi-
dade.
 Ribeiro apresentou 
projetos em parceria com 
estudantes e professores 
de diversas áreas, mas seu 
principal envolvimento é 
com pesquisas na área de 
saúde. Além de orientar 
projetos voltados para a 
área da Estatística aplicada 
em outros campos de con-
hecimento, Luiz Cláudio 
conta que sempre foi o 

escolhido para ministrar 
as matérias referentes ao 
curso para alunos de outras 
áreas. “Apesar de ser for-
mado em exatas, sempre 
me dei muito bem com 
pessoas de outras áreas. 
Até mesmo por ter sido 
monitor da matéria de es-
tatística, que reunia alunos 
de vários cursos.”
  A militância 
política sempre esteve 
presente na vida do profes-
sor, que vê a associação 
dos professores como um 
importante instrumento 
de mobilização da classe. 
“A associação dos profes-
sores sempre procurou ser 
combativa, participativa, 
democrática. Você tem 
pessoas de diversas corren-
tes políticas na diretoria da 
APES, que sempre pro-
curam participar. Acho que 
isso é um fator altamente 
positivo.”    
 Apesar disso, Luiz 

 Luiz Cláudio 
iniciou sua vida artística 
na Orquestra Vegas, em 
Santos Dumont, sua cidade 
natal. Ele diz que sente falta 
dos festivais de música 
que eram organizados por 
estudantes. Premiado em 
um deles, o músico acredita 
que naquela época existia 
uma necessidade da produ-
ção cultural, que diante da 
repressão da ditadura, era 
a maneira escolhida pelos 
estudantes para se expres-
sarem. “Era o momento em 
que se tinha oportunidade 
de expor a suas idéias. E 
talvez por isso existisse 
uma boa qualidade de músi-
ca e letra. Os compositores 
precisavam utilizar metá-
foras para expressar suas 
opiniões e fugir da ditadu-
ra”. Com o fim da ditadura, 
se perde a motivação para a 
criação de festivais cultu-

Entre números, militância e a música

Metáforas contra a ditadura

Cláudio acredita que há 
uma necessidade de divul-
gação do movimento, prin-
cipalmente para a parcela 
de novos professores “Eles 
precisam saber que existe 

rais que buscam divulgar 
novas composições e desen-
volver a música na cidade, 
“Hoje falta em Juiz de Fora 
um evento que congregue. 
A música fica como algo 
secundário na vida das 
pessoas”.
 Apesar de todas 
as funções exercidas, Luiz 
Cláudio acredita que o mais 
difícil é equilibrar as tarefas 
profissionais com o cui-
dado à saúde, a casa e aos 
filhos. “Isso é só uma parte 
da vida, no final das contas 
você ainda tem que exercer 
as atividades do seu dia a 
dia. Além das atividades de 
ensino, pesquisa, extensão, 
militância, tocar e com-
por. Ainda tem que fazer 
exercícios, caminhada, ter 
uma alimentação saudável, 
cuidar de casa, dos filhos. E 
não é fácil equilibrar essas 
coisas todas.”

Professor Luiz Cláudio executando o teclado em festa da APESJF

Foto APESJF

Professor Luiz Cláudio tocando com a banda Flash Back

um sindicato dos profes-
sores na universidade que é 
muito democrático. 
 Muitas pessoas 
que estão lá abrem mão de 
direitos pessoais para o co-

letivo. Você pode concor-
dar ou não, mas o espaço 
para o debate está aberto 
na APES.”

Luiz Cláudio possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1983), 
mestrado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1992) e doutora-
do em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2003). Atualmente é professor associado do 
Departamento de Estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência na área Estatística 
Aplicada e demografia, atuando prwincipalmente nos seguintes temas: estudos populacionais em saúde.

Foto Barbacena Online
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 Professor do programa de mestrado e da gradu-
ação da Faculdade de Comunicação da UFJF. Doutor e 
mestre em Ciência Política (Iuperj) e jornalista (UFRJ), 
é autor/organizador dos livros Mídia e identificação 
política (Ed. Mulfifoco, 2011), Identidades midiáticas 
(E-Papers, 2009), Identidades políticas e personagens 
televisivos (Editora Corifeu, 2007), O PT e o dilema da 
representação política (Editora da Fundação Getúlio 
Vargas, 2005) e Os debates petistas no final dos anos 90 
(Editora Sotese, 2004) 

 A Constituição de 1988 representou 
uma etapa fundamental no processo de redemo-
cratização do país. Restabelecendo plenamente 
os direitos políticos (como, por exemplo, os rela-
tivos às liberdades de pensamento, de expressão 
e de organização), ela marcou um ponto de 
inflexão rumo à remoção do entulho autoritário 
imposto ao longo dos 21 anos de arbítrio do 
regime militar.
 Além de ter representado a superação 
do modelo jurídico-institucional que vertebrou 
a ditadura, a nova Constituição foi pródiga no 
apontamento dos direitos sociais: o simples fato 
de fazê-lo constitui um avanço na luta contra uma cultura política que historicamente costumava atribuir aos cidadãos obrigações 
para com o Estado, mas não se preocupava seriamente com as obrigações deste perante a cidadania.
 É verdade que a realidade social brasileira desde então vem apresentando avanços: nos últimos anos, consistentemente, as 
estatísticas evidenciam melhora nos indicadores sociais (redução da mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida, redução 
dos níveis de desigualdade etc). Mas é óbvio que muitas das potencialidades contidas na chamada “Constituição Cidadã” não se 
concretizaram: é verdade também que estes avanços sociais ainda não se aproximam nem minimamente dos padrões desejáveis e 
desejados.
 Este é o grande risco associado ao debate sobre a herança da Constituição de 1988: como ela foi cercada de enormes 
expectativas, como ela foi sistematicamente apresentada por muitos como a panaceia para os problemas brasileiros, numerosos 
segmentos sociais – inclusive relacionados aos mundos político e jurídico – associam-na hoje à frustração e ao desencanto (aliás, 
não só a Constituição, mas também o próprio processo democrático por ela consolidado). 
 Como símbolo de um momento em que o país, com enorme otimismo, abandonava um regime de exceção, a Constituição 
passa a ser julgada por muitos analistas mais pelas promessas insinuadas e não cumpridas do que pelos muitos avanços efetivamen-
te produzidos. Talvez nasça daí a sanha revisionista que, de tempos em tempos, reverbera a tese de que a atual Carta está demasia-
damente datada e, portanto, superada. 
 Nada contra um balanço crítico de seus efeitos; nada contra a sempre necessária percepção de que novos tempos deman-
dam ajustes nos instrumentos legais; nada contra a discussão séria e aprofundada sobre quais elementos da atual Constituição 
necessitam de revisões pontuais. Este debate – a partir de lentes retrospectivas e prospectivas – será sempre requerido por aqueles 
que desejam a consolidação de um Estado Democrático de Direito cada vez mais inclusivo social, jurídica e economicamente.
 Contudo, tudo contra a ideia de que os desafios brasileiros da contemporaneidade necessariamente implicam um afasta-
mento do espírito do texto de 1988. Tudo contra a tese simplista de que as ainda enormes carências brasileiras se devam ao arca-
bouço inaugurado pela “Constituição Cidadã”. Tudo contra a análise rasteira que pretende, a partir de leituras maniqueístas, jogar 
fora os avanços por conta das frustrações. Resumindo a ideia a partir de um ditado popular, tudo contra “jogar fora o bebê junto 
com a água suja da bacia”. 
 Muito mais importante do que discutirmos a possibilidade de uma ampla Assembleia Nacional Constituinte e uma nova 
Constituição (como frequentemente alguns segmentos defendem) é discutirmos como fazer com que o espírito da Constituição de 
1988 – marcado pelos conceitos de radicalização da democracia, dos direitos sociais e da cidadania – irrompa no mundo real com 
maior intensidade do que até agora. 
 Qualquer ampla revisão constitucional que se afaste desses princípios representará um retrocesso e interromperá o (lento) 
processo de devolução deste país a seu povo. A Constituição de 1988, se efetivamente ajustada pontualmente às novas demandas e 
realidades e se implementada na prática do mundo social a partir de seus pressupostos básicos e espírito, certamente permitirá aos 
brasileiros sonhar com a possibilidade de entregar às gerações futuras um país mais justo e melhor do que aquele por nós recebido. 

A Constituição de 1988: os direitos sociais e o Brasil que queremos legar ao futuro


