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sse jornal tem como objetivo apresentar e
explicar para o conjunto das universidades
e faculdades a conjuntura que estamos
inseridos em 2012, da possível greve nacional
de servidores e professores e as causas dessa
mobilização. Para tanto, fazemos um pequeno
resgate de como nossa educação chegou ao
nível de sucateamento que está.
A iniciativa privada sempre buscou o lucro e a
manutenção do seu poder. Dessa forma, setores
como saúde, previdência e educação, que por
muito tempo foram encarados como “dever”
do Estado, passaram a ser mais um mercado
lucrativo para bons negócios, especialmente a
partir do avanço ainda maior de políticas que
priorizam o capital, que tiveram forte influência
no Brasil principalmente a partir dos anos 90.
Particularmente no caso da educação podemos
perceber um “boom” gigantesco no número
de universidades e escolas pagas, invertendo
a proporção entre universidades públicas e
privadas (88,9% das instituições de ensino
superior são privadas, segundo o Censo de
Educação Superior de 2003). Com a eleição de
Lula para o governo federal, muitos acharam
que havia chegado a solução para esse e
outros problemas, mas a realidade tratou de
reafirmar o caráter do Estado e as privatizações
continuaram.
Como consequência disso, tivemos pacotes de
programas que sucateiam ainda mais a educação
pública como o Reuni - que expande o número
de vagas sem o devido financiamento e maior
estrutura das universidades-, e outros que levam
mais alunos para a rede privada como o Prouni programa em que o Estado paga a mensalidade
nas instituições de ensino particulares para os
alunos de baixa-renda. Porém o investimento
que se faz para manter um estudante no Prouni
é o mesmo que precisaria para manter três
numa universidade pública, segundo os dados
do ANDES-SN.
Nós sofremos os efeitos do Reuni e a
precarização das universidades nas nossas
salas de aula lotadas, filas dos restaurantes
universitários
gigantescas,
aumento
de
estudantes sem aumentar proporcionalmente o
quadro de professores e funcionários, falta de
mínimas condições para um ensino de qualidade

(falta de laboratórios, de equipamentos, de
aulas práticas). Por conta desse sucateamento
contínuo da nossa educação, trabalhadores
e estudantes entram em luta por melhores
condições de ensino e trabalho, fazendo atos,
greves e, em alguns casos, até ocupações.
Com essas condições cada vez piores, este
ano os professores e os técnicos começaram
um processo de mobilização para uma greve
nacional. Em mais de 25 universidades federais,
os professores já aprovaram indicativo de greve
para a segunda semana de maio e o Congresso
da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores
das Universidades Públicas Brasileiras (Fasubra)
construiu um calendário de mobilizações
culminando numa possível greve.
Tudo indica que diversas universidades federais
pelo país vão se deparar com greve de alguma
categoria neste primeiro semestre de 2012. Se
essas são as pautas daqueles que convivem
conosco no dia a dia, como devem se portar os
estudantes? Temos reivindicações próprias? O
que foi acumulado pelo movimento estudantil
nacional ao longo dos últimos anos?

Podemos dizer que, desde a década de 1990, a
UNE já não mais se apresenta como protagonista
das lutas, mesmo no Fora Collor foi retaguarda
do movimento organizado pelos DCEs, além
de não ter assumido a bandeira de novas
eleições. Em 2001, quem precisou organizar a
greve nacionalmente e o comando de greve foi
o Fórum de Executivas e Federações de Curso
(FENEX), e, com a chegada do PT no governo,
a UNE concretiza de vez a posição contra os
estudantes, por exemplo, ocupando a reitoria da
UFRGS em defesa do REUNI.
Tendo isso em vista, era mais do que esperado
que não construíssem a greve atual, não
propusessem pautas para o movimento, e
não nos surpreenderemos se atrapalharem
a construção nacional. Por outro lado, os
setores que buscaram romper com a UNE por
causa desta política, fazem um movimento de
direções, sem capacidade real de construir junto
ao conjunto dos estudantes, por isso possuem
pouca efetividade em cumprir o papel que
deveria ter de entidade nacional.

Nós (os coletivos que assinam esse jornal)
não temos a pretensão de ser uma entidade
estudantil nacional, mas nos colocamos a
responsabilidade de assumir parte de sua
tarefa. Nos propomos chegar ao estudante das
universidades que temos atuação para fazer o
debate crítico, construir (ou melhorar) a relação
entre as diversas categorias que compõe a
universidade, demonstrar a importância das
lutas que estão acontecendo e mostrar que
os salários baixos dos professores estão
relacionados com a qualidade das nossas aulas,
e, portanto, também consistem em pauta nossa.
Propomo-nos mostrar que a vida do estudante
(o seu estudo, a sua formação, a sua realização
de estágios, etc.) é indissociável de outros
trabalhadores, ou seja, que a nossa formação
acadêmica é produzida socialmente por outros
trabalhadores.
Fazemos este material com coletivos que atuam
em diversos estados, e nas mais diferentes
realidades, por entendermos que não estamos
isolados. Os problemas que vivemos diariamente
nos nossos locais de estudo estão relacionados
com o modo que nossa educação e a nossa
sociedade se estruturam, e, mesmo com suas
particularidades, todos os locais tem dificuldades
semelhantes.
Temos direito ao acesso ao que a humanidade
produz de mais avançado e não a uma educação
sucateada. Temos o direito à pesquisa de
qualidade e não à reprodução técnica. Temos
direito à permanência na Universidade e ao
acesso universal, não às bolsas miseráveis e
assistência estudantil precária. Temos direito à
construção de um conhecimento crítico, e não
à reprodução dos valores e normas vigentes.
E vamos lutar por esses direitos. Nossa luta
é uma só, precisamos reivindicar melhores
condições de estudo e ao mesmo tempo apoiar
as reivindicações de melhores condições
de trabalho para servidores, professores e
terceirizados, sem nos esquecermos de todas as
mudanças que nossa sociedade precisa passar
para termos verdadeiramente uma educação de
qualidade.
Além do Mito (1)
Contra Corrente (2)
Lutar e Construir (3)
Outros Outubros Virão (4)

1. Além do Mito - Grupo de estudantes independentes que atua na UFAL e na FITS
2. ContraCorrente - Coletivo com orientação marxista que atua no estado da Bahia.
3. Lutar e Construir - Coletivo marxista que atua na Bahia, mais especificamente em Feira de Santana e é
composto em grande maioria por estudantes e professores da Educação Física.
4 Outros Outubros Virão - coletivo de movimento estudantil que se pauta pela organização de base e atua no
Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo
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COMO NOSSA EDUCAÇÃO CHEGOU NESTE
GRANDE NÍVEL DE SUCATEAMENTO?
UNIVERSIDADE
As instituições educacionais têm suas
propostas pedagógicas e de gestão de
acordo com a demanda de quem financia.
Um exemplo disso pode ser observado, na
educação no Brasil e, mais especificamente,
o ensino superior nas universidades. Assim,
como o velho dito popular diz “quem paga
a banda escolhe a música”, cabe ao
financiador escolher o tipo de educação
necessária e qual a instituição responsável
para atender as propostas para determinada
população.
De acordo com o Banco Mundial, um dos
órgãos que o Estado capta financiamento,
há universidades centrais com a função de
realizar pesquisas (produzir conhecimento)
e as restantes com a função de reproduzir.
Sendo assim, estas cumprem a proposta na
expansão de cursos, no aumento do número

estudantes, no baixo incentivo à pesquisa,
na precarização das condições de estudo
e trabalho. Com isso, a educação para a
maioria dos estudantes torna-se cada vez
mais esvaziada de conteúdos científicos;
aparece cada vez mais técnica, pragmática
e flexível possível.
Isso se dá pela demanda que existe no
modo de produção atual. No surgimento
das universidades europeias – junto ao
processo de transição do feudalismo para
o capitalismo - necessitava-se de produção
de conhecimento para o novo modelo de
organização social, bem como de pouca
qualificação da força de trabalho, sendo a
universidade restrita a uma minoria ínfima.

de novas tecnologias, expandir as
universidades para: (1) qualificar uma
quantidade maior de força de trabalho; (2)
gerar lucros em setores antes inexplorados,
havendo um avanço do capital na educação;
(3) reproduzir os valores/normas vigentes,
naturalizando as demandas de uma classe
- que domina os meios que se produz a vida
- como demanda de todos.
O que isso quer dizer? Quer dizer que
independente de nossa vontade ou da
necessidade da maioria da população, a
educação está condicionada pelo modo
como a sociedade organiza a produção e
reprodução da vida.

Já com o desenvolvimento do capitalismo,
torna-se necessário, além da produção

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO
BRASIL
Dessa forma, a Universidade vem sofrendo com
programas e políticas que em sua aparência se
expressam como alternativas para a inserção,
ampliação e formação dos futuros profissionais. Mas,
a essência por trás do discurso apresentado por esses
programas consiste em cumprir as demandas da
organização da sociedade, ou seja, os interesses das
empresas e do Estado, em detrimento dos interesses
dos trabalhadores e estudantes.
Para, por exemplo, ampliar a qualificação de força
de trabalho temos o REUNI (Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais). Mas essa
ampliação se dá de modo a não promover condições
de infraestrutura, políticas de permanência eficazes,
relação adequada entre número de professores e
estudantes, incentivo a pesquisa e extensão. Assim
cumpre exatamente seu objetivo: de qualificação de
maior quantidade de força de trabalho de maneira
mais barata, menos científica e mais precarizada;
sendo essa vendida no mercado de trabalho a valores
menores, aumentando a exploração.
Em segundo lugar, para gerar lucros em setores antes
improdutivos, ou seja, promover o avanço da relação
capitalista de produção para setores antes públicos,
temos outros exemplos. Como o PROUNI (Programa
Universidade para Todos), que concede
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bolsas de estudo integrais ou parciais em cursos de graduação
em instituições privadas de educação superior.
Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei
n 11.096, em 13 de janeiro de 2005, oferece,
em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas instituições
de ensino que aderem ao Programa.
Em síntese, essa política promove a transferência de verba
pública para a instância privada, ampliando o campo de geração
de lucro e precarizando o público ainda mais, que passa a receber
menos investimentos com a justificativa de “falta de verba”. Outros
exemplos da manifestação dessa necessidade de mercantilização
são as relações das universidades públicas com Fundações de
Apoio, que são uma maneira de impor a lógica do lucro mesmo

dentro a instituição pública a abertura cada vez mais frequente de
instituições particulares; o pagamento de taxas e a abertura de
cursos pagos nas instituições públicas. Exemplo disto vemos na
UFBA, o programa de extensão de ensino de línguas e o programa
de pós-gradiação lato-senso foram construídos na década de 80 e
já tinha a perspectiva de lucro (com o objetivo ‘glorioso’ de ajudar
o Instituto de Letras), mesmo antes da existência da fundação
(FAPEX) – lembrando que a perspectiva de lucro não vem somente
pela política de extensão ou pelas fundações, as também pelas
pesquisas e a presença das transnacionais nas universidades)

Greve geral na UFPR em 2011: estudantes, professores e servidores
lutando juntos em busca de mudanças

MOBILIZAÇÃO NACIONAL
Já são de longa data os problemas da
educação brasileira. A intensificação das
contradições ao longo dos últimos anos,
pelas políticas sucateantes do governo,
e o avanço do setor privado trazem
um novo cenário em que é pungente a
necessidade de mobilização nacional.
Servidores, professores e estudantes já
não podem mais aguentar a educação
indo cada vez mais para o buraco.
Temos exemplos históricos de que a
qualidade das condições de trabalho e
ensino dependem da mobilização!

Junte-se à luta!
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AQUELE QUE SABE O SUFOCO
DE UM JOGO TÃO DURO
PROFESSORES ESTÃO MOBILIZADOS, POR TODO PAÍS, POR
MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO
E

m 2011, presenciamos diversas
movimentações dos trabalhadores
da educação em instituições públicas: no
primeiro semestre ocorreram 11 greves
em universidades estaduais e federais; no
segundo semestre, várias outras se soma
ram.
Durante o ano, também houve 18 greves em
redes municipais e estaduais de ensino, com
duração entre 16 e 112 dias, tendo pautas
específicas – embora muitos problemas
fossem comuns a diferentes escolas de todo
o país – e a reivindicação geral da aplicação
da Lei do Piso (Lei já aprovada que se refere
ao piso salarial e que encontra resistência
na implementação por parte dos governos).
Em 2012, os trabalhadores da educação
continuam em luta por melhores condições
de trabalho, exigindo solução para os
problemas historicamente acumulados e

tentando barrar a implementação de novas
medidas precarizantes impostas pelos seus
patrões.
Entre as greves desse ano está a dos
trabalhadores do magistério municipal
de Curitiba. Com um trabalho intenso do
sindicato (SISMMAC) junto a categoria,
e com a grande participação da base
dos trabalhadores (no primeiro dia de
greve mais de 70% das escolas aderiram;
as assembleias foram as maiores dos
últimos anos), foram obtidas conquistas
significativas. Entre elas estão: reajuste
salarial de aproximadamente 20%*, o maior
da história do SISMMAC, e garantia do
cumprimento da Lei do Piso ainda em 2012.
Olhando para toda a campanha de lutas
dos professores municipais, vemos que
a prefeitura negociou somente quando a

O movimento docente nas IFES
(Instituições Federais de Ensino Superior)
Para entendermos a conjuntura atual do
movimento docente nas IFES é necessário
recuperar alguns elementos recentes
referentes às ultimas mobilizações nacionais
e locais, e as negociações com o Governo
Federal.
Em março de 2011, o Sindicato Nacional
dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior (ANDES-SN) entregou ao Governo
Federal a sua proposta de Reestruturação
da Carreira Docente e a Pauta Geral da
Campanha 2011. Questões relativas à
carreira docente estavam em negociação
desde o segundo semestre de 2010 e o
governo se mostrava indisposto a atender
às propostas colocadas pelos professores.
A Pauta Geral contemplava pontos ligados
a reajuste salarial, condições de trabalho,
autonomia
universitária,
contratação
de professores e etc; a extensa lista de
reivindicações já mostrava a angústia da
categoria com as suas condições naquele
momento. Ignorando esse fato, o Governo
Dilma manteve duras posições, não se
propondo a atender as reivindicações,
ao mesmo tempo que conduzia novos
projetos precarizantes. Entre esses estão
ALÉM DO QUE SE VÊ

categoria se radicalizou na forma de greve.
Assim podemos ver claramente como
as conquistas somente aparecem como
resultado da luta.
Outro fato importante que podemos relatar
é a greve dos Professores da Educação
Básica do Estado da Bahia. A greve teve
início dia 11/04/12 e desde o dia 18/04/12
os professores permanecem mobilizados
ocupando a Assembleia Legislativa da
Bahia em Salvador e ainda há mobilizações
por todo o Estado. O governo Wagner (PT)
em desrespeito aos professores descumpriu
o acordo feito, assim os professores
reivindicam que a Lei do Piso Nacional seja
cumprida IMEDIATAMENTE. Mesmo com
os salários cortados os trabalhadores da
educação resistem bravamente aos ataques
que vêm sofrendo por parte do Governo do
Estado da Bahia.

Professores da Rede Básica de Educação da Bahia estão em
greve por melhores condições de trabalho

o Plano Nacional
de Educação 20112020 e uma medida
que permitiria o
congelamento
dos salários pelos
próximos 10 anos.
Em
julho
do
mesmo
ano,
reunidos e atentos
a conjuntura, os
professores apontam
a
necessidade
de construir uma
greve nacional no
segundo semestre.
Era preciso uma
forma efetiva de enfrentar o Estado. No
mês anterior, esse tinha anunciado que
não negociaria mais uma pauta unificada
dos Servidores Públicos Federais, assim
como não reporia suas perdas salariais em
2011, nem em 2012(!). A urgência de uma
mobilização nacional se acentua. Logo no
início de agosto, explicitando novamente a
sua postura intransigente, o Estado

diz desconhecer a pauta emergencial
dos docentes (que havia sido entregue
alguns dias antes). Nesse contexto, o
mês foi bastante movimentado, tanto para
os professores das instituições federais
de ensino superior, quanto para outras
categorias das IFES. Vale lembrar que
servidores técnico - administrativos já
estavam em greve nacional há meses.
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Algumas datas e acontecimentos do
movimento docente nacional em agosto:

A experiência da
pauta local

Enquanto esboçava-se a greve
nacional
dos
professores
01 a 15/08 - Rodada de assembleias gerais nas seções sindicais.
das IFES, com debates e
09/08 - Representantes do ANDES-SN e do PROIFES reuniramaprovações de indicativos de
se com o Secretário de Recursos Humanos, Duvanier Paiva, para
greve nas seções sindicais,
negociação. Aparece a primeira proposta do governo.
diversas mobilizações locais
foram se consolidando. E esse
13/08 - Representantes das Instituições Federais de Ensino Superior é um aspecto importante a ser
considerado, apenas olhar para
do ANDES-SN aprovaram, por unanimidade, indicativo de greve
o movimento mais geral dos
nacional.
15/08 e 19/08 - Rodadas de negociação: o governo faz mais algumas professores pode nos fazer perder
alguns elementos importantes.
promessas de incorporação de gratificações, além das já propostas na
Entre as universidades que
rodada anterior. Propõe acordo de reajuste de 4% sobre a
vivenciaram lutas nesse período
remuneração total dos docentes, com implementação até março de está a Universidade Federal
2012.
do Paraná (UFPR). Lá, na
metade do mês de agosto,
25/08 - Reunião entre ANDES-SN, PROIFES e Ministério do
os professores aprovaram a
deflagração de greve local, se
Planejamento: governo recua na proposta dos 4%.
somando às outras categorias
26/08 - Ministério do Planejamento reapresenta o acordo, contendo: em luta na universidade
(estudantes e servidores técnico
incorporação de gratificações, reajuste de 4%, criação de GT para
– administrativos).

discutir carreira com prazo de término em março de 2012. O acordo é
assinado pelos sindicatos nacionais.
A partir da construção de uma

O movimento nacional de greve
não se consolidou e, por mais que
anteriormente o indicativo havia sido
aprovado por unanimidade, a maioria
dos locais (em geral os menos
mobilizados) aceitaram o acordo
proposto. Vê-se que as conquistas
foram pequenas, se pensarmos nas
reais demandas, mas, ao mesmo
tempo, indicam a possibilidade de
enfrentar o Estado se houver unidade
da categoria (ou das categorias).

O processo de construção da greve
– tanto o processo de articulação
nacional, quanto o trabalho nos locais
– fez com que o governo precisasse
rever suas posições iniciais, embora
sua política geral para a educação
tenha
se
mantido
inalterada.
Além disso, o processo fortaleceu
o movimento e a mobilização
tende a crescer, sempre colhendo
frutosplantados nas lutas pregressas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
Nas mais diversas instituições de ensino, o professor tende a encontrar
condições de trabalho similares. Problemas de estrutura, turmas superlotadas,
carga de trabalho maior do que a que “cabe” no seu regime de trabalho,
materiais defasados, são fatos conhecidos àqueles que estão inseridos
em universidades. Como para dar aulas, promover projetos de extensão,
realizar pesquisas e orientações, não é necessário somente “boa vontade”,
a precarização das condições de trabalho dos docentes implica em piores
condições de estudo – aprendizado. Além da perda de qualidade no trabalho
realizado, os docentes vêm perdendo qualidade de vida como um todo; fruto
da intensificação do trabalho, o adoecimento dos professores é frequente.

pauta local e da organização
e participação dos docentes
para o embate com a reitoria,
várias conquistas relacionadas
a condições de trabalho,
estrutura da universidade (e
outras questões) foram obtidas.
Nesse tipo de iniciativa, vemos o
entendimento de que para além
das pautas gerais da categoria,
existem necessidades locais,
que demandam uma resposta da
administração da universidade.
Isso
não
significa
um
“descolamento” das demandas
locais das questões mais gerais,
afinal, as universidades, mesmo
possuindo certa autonomia,
estão dentro de um mesmo
sistema de educação; elas
compartilham regras, recursos,
concepções
de
sociedade
e educação. Por outro lado,
as pautas gerais refletem os
problemas e anseios comuns a
diversos locais. É de fundamental
importância compreender a
mobilização das universidades
em âmbito local, em 2011,
pois
permite
compreender
que
nenhum
movimento
nacional se concretiza sem
mobilizações locais, tampouco
uma mobilização local tem
grandes conquistas sem o apoio,

mobilização e massificação das
lutas de maneira nacional.

Mobilização em
2012

Este ano começou já com cortes
de orçamento para a educação e
na medida que o tempo passava
ficava cada vez mais claro que
os compromissos assumidos
pelo Governo Federal não
seriam cumpridos, uma vez que
atravancavam os debates.
E assim foi, chegou março, e
com ele, o fim do prazo para a
implementação dos acordos
salariais e para a conclusão
dos trabalhos do GT carreira;
o primeiro não ocorreu e o
segundo não obteve grandes
avanços. As já rebaixadas pautas
conquistadas no ano passado
não se concretizaram.
Esse impasse, somado a
contínua
intensificação
do
trabalho docente e a negligência
constante do Estado com
as condições de ensino e
aprendizado nas IFES, gerou
grande indignação na categoria.
Tal indignação se materializa
no processo de mobilização
crescente
que
vivemos
atualmente. O calendário de
lutas contou com paralisações
nos dias 19/04 e 25/04
(paralisação dos Servidores),
com boa adesão, e assembleias
nas seções sindicais tendo como
pauta principal o indicativo de
greve.
Mais de 25 locais já aprovaram
o indicativo de greve para 17
de maio. Segundo o ANDES,
a mobilização é crescente e
“os docentes de todo o país
deverão voltar às ruas”. Aliado
aos
trabalhos
no
âmbito
local, o ANDES tem atuado
na articulação nacional da
categoria,contribuindo
com
os locais menos mobilizados.
Além disso, participa do Fórum
das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais,
incorporando-se
a
esta
movimentação.

Apoiar a luta dos professores é defender melhorias na qualidade de vida
desses trabalhadores, é defender melhorias na qualidade do ensino.
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E AQUELA VELHA HISTÓRIA QUE ESTAMOS
CANSADOS DE OUVIR...
SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS
PODEM ENTRAR EM GREVE ESTE ANO, POIS O GOVERNO SE
OMITE EM NEGOCIAR COM ESTE SETOR
O

conjunto das lutas dos técnicos é o que
possibilita que venham a ter melhores
condições de trabalho e, também, salários que se
aproximem do necessário para a manutenção de
sua vida e da família. O DIEESE (Departamento
Intersindical de Estudos Estatísticos e
Socioeconômicos) estimou que, em dezembro
de 2011, o salário mínimo, baseado no valor real
das mercadorias necessárias para o trabalhador
viver¹, seria de R$2.329,35, isto é 4,27 vezes o
mínimo em vigor, de R$ 545,00!
É para se aproximar de uma condição de vida
satisfatória que os Trabalhadores Técnico
Administrativos se mantêm na luta ano após
ano. Como consequência disso, vemos que já
conseguiram avanços, como plano de carreira

e salário acima da média nacional, mas mesmo
assim abaixo do necessário, portanto ainda
precisam travar muitas lutas pela frente.

história de lutas sindicais do PT, contestou na
justiça a legalidade do movimento, abrindo um
perigoso precedente de tornar as greves ilegais.

É nesse sentido que, em 2011, após mais
de 50 reuniões e mesas de enrolação com o
governo, os técnicos se colocam em movimento,
reivindicando: Piso de 3 Salários Mínimos e
Step de 5%; Derrubada do PL 549 (que congela
os gastos com funcionalismo por dez anos);
Isonomia de Benefícios; Pendências da Carreira.
Este movimento ganha ampla adesão, tendo
chegado a 46 Universidades Federais e mais
de 200 campi de Institutos Federais. Como
resposta, o governo Dilma endureceu nas
negociações, não cedeu às principais pautas
de reivindicações e ainda, renegando toda a

Assim, na greve do ano passado, não foram
obtidas conquistas econômicas nacionais. Mas
ainda é vitoriosa, pela organização e mobilização
de servidores, que fortalece o movimento para
construção de greves cada vez mais impactantes,
e também pelas conquistas locais. Na UFPR
(Universidade Federal do Paraná) se conseguiu
às 30h de trabalho semanal, e na UTFPR
(Universidade Tecnológica Federal do Paraná)
se conseguiu maior voz para os técnicos nos
Conselhos, para citar exemplos.

Em 2012 a história se repete

Este ano, diante do arrocho salarial, da precarização das condições de
trabalho e da crescente privatização, os funcionários já começam a se
movimentar. A paralisação do serviço público federal, no dia 25 de abril,
contou com grande adesão dos servidores e também dos professores.
Nos dias 9 e 10 de maio houve nova paralisação dos servidores
das universidades e institutos federais e do judiciário federal. Essas
mobilizações ocorrem em um cenário: no XXI Congresso da FASUBRA
(Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas
Brasileiras), realizado em abril desse ano, foi aprovado estado de greve e
estabelecido o dia 30 de Maio como data limite para as negociações com o
Estado; o ANDES -SN (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições
de Ensino Superior) aprovou indicativo de greve nacional para o dia 17
de maio; e o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos
Federais (SPF), reunido no dia 2 de maio, indicou greve geral do serviço
público, com paralisação por tempo indeterminado a partir de 11 de junho,
caso as reivindicações não sejam atendidas. Os técnicos, e diversos
outros setores, para fortalecer o movimento, não aceitam negociar em
separado.

ALÉM DO QUE SE VÊ

29 entidades nacionais e três centrais sindicais reivindicam
conjuntamente, entre outras pautas, reajuste linear de 22,08%
(equivalente a inflação do período de março de 2010 a março
de 2012), instituição da negociação coletiva com data-base
única, realização de concursos e contratação de servidores para
todos os cargos, inclusive aqueles que foram extintos e hoje são
completamente terceirizados. Além disso tudo, a mobilização luta
também pelo direito de greve e mais investimentos, por parte do
governo, nos serviços públicos. O sinal que o governo dá durante
as mesas de negociação não é nada promissor, segundo a
FASUBRA “Pelo decorrer das reuniões já realizadas, verificamos
que o governo segue com a mesma postura improdutiva, que serve
só para marcar outros encontros, com o objetivo claro de esticar
a corda.”. Assim, cresce insatisfação da categoria por causa dos
salários congelados desde 2010, enquanto a inflação só aumenta,
e pelo fato de que poucos servidores têm oportunidade de fazer
carreira na educação. Muitos estudam para outros concursos e
saem de seus empregos, visto que os trabalhadores em educação
possuem o piso mais baixo do serviço público federal. Esta é a prioridade
que o governo e o Estado dão a educação? O conjunto dessas questões
impõe a categoria se mobilizar, a greve nacional pode ser evitada, desde
que o governo se proponha a negociar com resultados concretos. Por
outro lado, a categoria já demonstrou, pela história e pelos debates que
já ocorreram neste ano, muita disposição para a luta. Assim tudo indica
que haverá uma greve forte da categoria. Essas condições precárias de
trabalho vem na contramão da importância que os servidores possuem
na construção do dia a dia das universidades. Nas greves, fica evidente
que o trabalho feito silenciosamente é fundamental para o funcionamento
de toda estrutura universitária. Sem eles, não conseguiríamos ter
matrículas, restaurantes universitários, laboratórios, bibliotecas, etc. E
nós, estudantes, devemos prestar solidariedade e nos posicionar lado
a lado na luta com os funcionários. As condições de trabalho dentro da
Universidade são intimamente relacionadas com as condições de
ensino.
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TODO APOIO À LUTA DOS SERVIDORES!
GOVERNO PETISTA RETIRA MAIS DIREITOS DOS
TRABALHADORES. A PREVIDÊNCIA MAIS UMA VEZ É
ATACADA
Depois do governo Lula ter encaminhado a reforma da previdência
em 2003, que retirava direitos, aumentado a idade mínima para
aposentadoria, agora a Dilma complementa o pacote de maldades,
definindo um teto de R$3.900,00.
Para aqueles que quiserem se aposentar com mais do que esse
valor, o governo criou um fundo “complementar” de aposentadoria,
o Funpresp, que promete gerar um grande lucro para o governo em
cima do suor dos trabalhadores.

RELAÇÃO DAS PAUTAS DOS TÉCNICOS COM OS
ESTUDANTES
A EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) é
uma forma de privatização dos Hospitais Universitários (HU's)
de todo país, instituída pelo Projeto de Lei 1749, já aprovado.
Ela veio como proposta para solucionar um problema crônico
dos Hospitais Universitários: há anos, por falta de verbas, não
ocorre abertura de concursos para servidores públicos.
Para cortar custos, terceirizados foram contratados através de
fundações de apoio aos HU's, mudando o vínculo empregatício
com os hospitais e reduzindo direitos dos trabalhadores. Isto
gerou um embrólio jurídico, por haver pessoas trabalhando em
regime CLT (terceirizados) no setor público, ao invés da forma
Estatutária (Concurso Público). A EBSERH, então, flexibiliza o
regime de contratação, permitindo que os trabalhadores dos
HU's sejam contratados por CLT, e “resolve” o problema.
As consequências para os trabalhadores são nítidas. Ocorrerá
perda de direitos trabalhistas e de estabilidade, o que impede
as lutas por melhores condições de trabalho, que tendem a ser
cada vez mais precárias. Com a mudança para a lógica privada,
que busca o lucro acima de qualquer coisa, também haverá
metas produtivistas, que atropelam a saúde do trabalhador, o
atendimento a população e prejudicam o ensino.

PAUTAS ESPECÍFICAS DOS SERVIDORES DAS
UNIVERSIDADE FEDERAIS:
. Piso de 3 salários mínimos e STEP de 5%;
. Correção do anexo IV;
. Democracia nas instituições de Ensino Superior;
. Contra a EBSERH;
. Racionalização.
Pautas gerais do Serviço Público:
. Reposição salarial de 22%;
. Data-base, negociação coletiva e direito de greve;
. Paridade entre ativos e aposentados;
. Aumento do auxílio-alimentação;
. Incorporação das gratificações;
. Contra os projetos de Lei que prejudicam o serviço publico (PL
549/09, PL 248/98 e PL 92/07).

CALENDÁRIO DE LUTAS
9 e 10 de maio, paralisação de 48 horas dos técnicos
administrativos das universidades federais.
16 de Maio - Proposta de reunião com a SRT/MP para
reapresentação da pauta.
17 de Maio - Dia nacional de lutas com manifestações nos
estados;
30 de Maio - Prazo para o governo atender as reivindicações;
05 de Junho - Caravanas à Brasília e Plenária Nacional
Unificada dos Servidores Públicos;
11 de Junho - Data indicativa para a greve geral no setor público
federal, caso não haja atendimento das reivindicações.

LINHA DO TEMPO
Avanços históricos da categoria, fruto das lutas:
1982 - Primeira greve unificada professores e técnicos: Barram o ensino pago nas IFES
1984 - Já defendem o piso de 3 salários mínimos (pauta atual)
1989 - Conseguem, na greve, direito a aposentadoria integral
1991 - Conseguem reajuste de 20% no salário
1993 - Primeira greve do serviço público federal unificada: ganhos salariais e anistia para os perseguidos.
1994 e 98 - Greves sem conquistas reais, fruto de um governo que endureceu com os trabalhadores (FHC)
2001 - Reajuste salarial e manutenção da contratação por RJU, ao invés de CLT. Abertura de vagas para concurso.

ALÉM DO QUE SE VÊ
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A LUTA TAMBÉM É DOS ESTUDANTES
A

travessamos uma conjuntura na qual,
sobretudo nas universidades públicas
federais, a iminência de deflagração de
greve pela categoria dos docentes e dos
técnicos tem feito com que boa parte da
comunidade acadêmica pense a respeito
da realidade que envolve o cotidiano da
educação superior e as consequências de
uma greve ou da permanência das atuais
condições de trabalho e ensino.
Claro que essa discussão pode, muitas
vezes, ocorrer sem o devido cuidado, quando
não se enxerga as relações indissociáveis
entre as categorias – melhores condições
de salário e trabalho para os professores,
técnicos e terceirizados significa melhores
condições de ensino para os estudantes.
Quando o professor está com a carga
horária adequada ao seu regime de trabalho
e consegue preparar as aulas, promover
projetos de extensão, realizar pesquisas
e orientações, melhor será o aprendizado.
Se o trabalhador terceirizado fica oito anos
sem tirar férias, sua saúde e desempenho
ficam abaixo do que deveriam, afetando a
execução das atividades e a relação com a
comunidade acadêmica.

Todas as categorias da universidade
se relacionam diretamente, tanto nas
atividades normais da instituição quanto nas
mobilizações: quando uma categoria está
mobilizada, o apoio das demais legitima
e fortalece o movimento. Apoiar a greve
significa construir junto – por exemplo,
estudantes não assistirem aula quando os
professores estão em greve e não aceitar
os que furam a paralisação. Porém, além
de apoio, também cabe a cada categoria
construir suas lutas, visto que há pautas
específicas que necessitam de mobilizações
próprias. No caso dos estudantes, diversas
mobilizações e combates foram feitos para
que hoje tivéssemos, por exemplo,

assistência estudantil e gratuidade no
ensino em várias universidades. Foi através
de lutas que conquistamos o direito a bolsas,
Restaurantes
Universitários,
Moradias
Estudantis e tantos outros que permitem que
nos mantenhamos, de fato, estudantes. Indo
de encontro às concepções de Educação
que centralizam no aluno ou no profissional
(professor e técnico) a capacidade de
aprender (e ensinar) com qualidade,
as conquistas estudantis mostram que
precisamos, sim, de condições materiais
mínimas para termos uma formação de também mínima - qualidade.

As lutas que já lutamos
Para exemplificar, em 2011, quando os servidores técnicoadministrativos da Universidade Federal do Paraná estavam em
greve e os professores em período pré-greve (de mobilizações,
assembleias, levantamento das condições de trabalho), os
estudantes começaram a se movimentar de forma mais expressiva.
Assim, foram realizadas assembleias de curso e gerais com o intuito
de discutir e deliberar ações combativas por parte também dos
estudantes: greve e mobilização estudantil! O resultado foi o
aumento de bolsas (tanto na quantidade quanto no valor), café da

Manifestação na UFBA em 2011 por melhores
condições de estudo

manhã no RU, aumento do número de livros nas bibliotecas, entre
outros. Na Universidade Federal da Bahia (UFBA), também no ano
passado, muitas lutas reivindicaram questões estruturais (RUs,
ônibus inter campi, residências, obras do Reuni paralisadas, etc)
e questões mais gerais, como os 10% do PIB para a educação
pública. Houve três passeatas, seis Assembleias Gerais de
Estudantes, uma audiência com a reitoria, três aulas públicas, uma
ocupação de um turno do ponto de distribuição do RU, seguida de
ocupação da Fundação privada de apoio, a Fapex. Depois destes
processos, as pautas emergenciais foram garantidas
e um compromisso foi firmado com a reitoria para o
cumprimento das demais reivindicações.
Essas mobilizações de estudantes são só alguns
exemplos das diversas que ocorreram durante o ano de
2011. Na UFPR, UFBA, UFAL, UFSM, UFSC, UFF, UnB,
UFMT, UFT, UFPel, UFES, UEM, UEFS, entre outras
universidades, os estudantes se organizaram, realizaram
assembleias, passeatas e ocupações num movimento de
radicalização e resistência frente aos ataques que nossa
educação tem sofrido. As ocupações - um instrumento
de luta - são de suma importância para as mobilizações
tanto de trabalhadores quanto de estudantes, já que se
constituem como uma importante forma de pressionar as
instâncias de deliberação (patrões, reitorias e o próprio
governo). E é nesse movimento combativo - e não de
puro diálogo - que, de fato, conseguimos conquistas.

ALÉM DO QUE SE VÊ
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Na mobilização da UFPR, que já citamos acima, os estudantes
estavam há três semanas em greve e a administração da universidade
não negociava, apenas questionava as pautas dos estudantes e os
faziam perder tempo. Depois de terem ocupado o prédio da reitoria,
demorou apenas dois dias(!) para que negociassem de forma séria
com os grevistas, apresentando por escrito e com prazos as pautas
reivindicadas (e atendidas).
O que é interessante notar nessas movimentações é o fato de que,
já em 2001 - ano de importantes conquistas de todas as categorias
das universidades públicas -, os estudantes já não contavam com
a entidade que deveria representá-los e apoiar suas lutas. A UNE
(União Nacional dos Estudantes) há anos se encontra do outro lado
da luta: do lado da mercantilização da Educação. Naquele ano, os
estudantes das federais se organizaram num comando de greve
nacional, totalmente desvinculado da entidade.

Entende-se que entidades (CAs, DAs, DCEs, entidades nacionais)
são instrumentos que podem potencializar lutas. Isso quer dizer que
nem sempre a entidade irá de fato alavancar alguma mobilização,
já que esta é sempre criada para suprir certa necessidade de
determinada categoria (ou classe), ou seja, não é neutra em
nenhum momento. A UNE, que em certo período serviu às nossas
necessidades, hoje tem servido ao Estado - não aos estudantes
- e entendemos que estes têm interesses divergentes. Assim,
entidades devem ser criadas (não negamos sua capacidade de
organizar o movimento!), mas a partir de demandas concretas da
base dos estudantes ou dos trabalhadores. E essas demandas são
percebidas, discutidas e problematizadas através do trabalho de
base cotidiano.

Estudantes da UFPR em luta: manifestação pelas ruas do centro de Curitiba em 2011

Pautas históricas: vem pra luta
você também
É ainda no cotidiano, buscando melhorar as condições de
aprendizado, que reivindicações históricas do movimento
estudantil ainda são motivo de mobilização, em especial
as reivindicações por assistência estudantil e políticas
de permanência que garantem aos estudantes uma
formação gratuita e de qualidade. Nesse sentido, não ter
que pagar pelas nossas cópias, alimentação, transporte,
moradia e tantas outras coisas que poderiam (e deveriam)
ser dadas por uma universidade dita gratuita são pautas
estudantis. Além disso, salas cheias, falta de equipamentos,
laboratórios, falta de professores e de técnicos, mostram
que o crescimento de alunos nas universidades não foi
acompanhado pelo aumento de estrutura e contratação de
mais profissionais necessários para o bom funcionamento
das instituições de ensino.
Tudo isso nos mostra que ainda há muitas coisas
que temos que melhorar nos nossos locais de estudo
para nos formarmos profissionais mais qualificados. A
história demonstra que as nossas conquistas passam,
necessariamente, pela luta e não pela única via do diálogo.
Portanto, faz-se necessário, para garantir que nossa
formação seja qualificada e gratuita, que nos mobilizemos
em torno dos atuais e históricos problemas da educação
superior. Isso significa fazer as nossas próprias lutas e
apoiar a luta das categorias que constroem a universidade
com a gente (professores, técnicos e terceirizados), pois as
reivindicações deles são as nossas também!
ALÉM DO QUE SE VÊ
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POR QUE A TERCERIZAÇÃO
SE EXPANDE TANTO?
O brutal processo de precarização e flexibilização
das condições de trabalho que se intensifica
cada vez mais no Brasil e em todo mundo,
está diretamente ligado com o atual fenômeno
da terceirização. Estas novas estratégias de
controle do trabalho fazem parte do contexto
das transformações do mundo do trabalho que
presenciamos com uma reconfiguração do
sistema produtivo.

Como o próprio nome diz, “terceirização do
trabalho”, grosso modo, representa a transferência
de responsabilidades trabalhistas que caberiam
ao contratante a terceiros - empresas menores
ou a trabalhadores autônomos (em menor
proporção). Tal transferência acontece como
uma maneira de aumentar as taxas de lucro,
e consequente aumento no capital que o
empresário reinvestirá em seus negócios.

Com a crise no modelo de produção fordista,
o sistema capitalista busca se reestabelecer
tornando as formas de trabalho ainda mais
precarizadas.Fruto do processo de reestruturação
produtiva do capital, a terceirização ganha
destaque no cenário mundial a partir da década
de 1970, como alternativa a uma de suas crises
– que também levou ao Estado de Bem-Estar
Social. Com o toyotismo, a flexibilização da
força de trabalho nos diversos setores (indústria,
comércio e serviços) permite elevar a taxa de
lucro a partir da redução dos gastos e um maior
controle da força produtiva.

Muitas vezes pensamos que a terceirização
(e impulsionamento da privatização) no
setor público acontece porque falta recursos
financeiros, há uma má gestão dos recursos
existentes ou é uma tentativa de modernizar o
aparelho perante a 'globalização'. Outras vezes,
a justificativa é garantir o superávit fiscal. No
entanto, o processo de terceirização acontece
como uma forma de diminuir o valor da força de
trabalho, inclusive através do Estado, cujas
medidas atendem a interesses de uma parcela
específica da sociedade.

As consequências diretas dessas políticas
compensatórias para o trabalhador são as
condições de trabalho cada vez piores, o aumento
dos acidentes e de doenças ocupacionais, a
falta de segurança, a parca cobertura médica, o
treinamento e a qualificação deficiente, etc.

Esse 'mau funcionamento' do aparelho estatal
é proposital. E toda a base legal para essa
desregulamentação da economia e mudanças
nas leis trabalhistas no Brasil, ganha corpo
nas diversas gestões federais, independente
do partido que ocupa o cargo. Exemplo

Relações de trabalho cada vez mais precarizadas
A intensa flexibilização dos contratos atinge direitos historicamente
conquistados pelos trabalhadores. A não responsabilização com o
trabalhador além de propiciar a intensificação da precarização (com
salários extremamente reduzidos, cargas horárias excessivas e muitas
vezes sem remuneração) permite o não cumprimento de direitos
trabalhistas, como pagamento do 13º salário, direito a férias, FGTS,
etc. A forma mais recorrente para driblar multas e ações trabalhistas é
a declaração de falência por parte da empresa, onde se muda a razão
social (registro da pessoa jurídica) deixando os trabalhadores sem seus
direitos assegurados; esta ação permite não só a “fuga” da empresa
de suas responsabilidades como a reprodução desta prática em larga
escala. Na UFBA (Universidade Federal da Bahia), a título de exemplo,
as frequentes declarações de 'falência' (na prática, apenas mudança
de nome, de 'laranja' e, raras as vezes, de endereço) de empresas de
prestação de serviços foram alvo da chamada operação jaleco branco da
polícia federal que, em 2007, prendeu inclusive a procuradora geral da
universidade e um ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado devido
a um esquema de fraude de licitações públicas que desviaram milhões
dos cofres públicos. O reflexo disso pode ser observado nos diversos
relatos de funcionários terceirizados que ficam mais de oito anos sem
tirar férias, pois a cada ano os contratos são refeitos para burlar a lei.
Além disso, essas 'novas práticas' de organização e gestão do trabalho
implicam em maiores dificuldades na luta dos trabalhadores terceirizados,
já que não são raras as perseguições a quem tenta lutar contra estes
regimes de contratação.
Quando se analisa essa conjuntura relacionada com a universidade, podese afirmar que sem os serviços das terceirizadas a vida na universidade
não existe. A universidade concentra hoje em sua
estrutura organizativa um elevado número de trabalhadores terceirizados
que desempenham funções imprescindíveis para o andamento da
instituição. Estes [trabalhadores terceirizados] são responsáveis,
ALÉM DO QUE SE VÊ

disso são as reformas que foram ou tentam
ser implementadas nos últimos 10 anos trabalhista, sindical, previdenciária, na educação
e no código florestal, por exemplo. Ainda
enfrentamos os efeitos da Lei 9.632/98 que
extinguiu diversos cargos (agente de vigilância,
cozinheiro, motorista, servente de limpeza, etc)
no âmbito da administração pública federal e
obriga a terceirização nestas áreas, acarretando
problemas crônicos em áreas como a Assistência
Estudantil (Restaurantes Universitários) e a
segurança (guardas-universitárias).
Baseado em autores como Druck (1) (2008),
pode-se ter uma ideia da variedade de
modalidade de contratação: a) trabalho
doméstico; b) redes de empresas fornecedoras
de componentes e peças; c) subcontratação de
serviços e apoio periféricos; d) manutenção; e)
quarteirização (empresas contratadas
para gerir os contratos com as terceiras –
cascata de subcontratações). Constata-se
ainda as mais novas modalidades: a) trabalho
a domicílio; b) empresas filhotes (empresa
individual terceirizada); c) cooperativas.

principalmente, pelo setor de limpeza e segurança (porteiros e guardasuniversitários) além de atuarem em áreas como as bibliotecas, secretarias,
almoxarifado etc.
E as lutas travadas por aumento de salários, condições de trabalho dignas
e aumento de verbas, devem expor a contradição de que a terceirização,
enquanto expressão da precarização das relações do trabalho, nada mais
é do que uma forma concreta colocada em prática a favor do interesse da
minoria da sociedade, com o intuito de elevar as taxas de lucro, reduzir
gastos e criar um maior controle da produção e reprodução da vida.

Greve dos cozinheiros do RU da UFPR aconteceu devido a
impasses nas negociações salariais com os patrões

(1) A Terceirização no Brasil: velho e novo fenômeno | Graça Druck
& Tânia Franco volume IV | nº 2 | 2008| pp. 83-9
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Nada é
impossível de
mudar

Desconfiai do mais trivial,
na aparência singelo.
E examinai, sobretudo, o que parece
habitual.
Suplicamos expressamente:
não aceiteis o que é de hábito
como coisa natural.
Pois em tempo de desordem
sangrenta,
de confusão organizada,
de arbitrariedade consciente,
de humanidade desumanizada,
nada deve parecer natural.

Bertolt Brecht

Nada deve parecer impossível de
mudar.

CONTATO
Além do Mito: http://grupoalemdomito.blogspot.com.br/
ContraCorrente: http://coletivocontracorrente.wordpress.com/
Lutar e construir: http://lutarconstruir.wordpress.com/
Outros Outubros Virão: http://outrosoutubrosvirao.wordpress.com/
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